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Aylık Avrupa Birliği Bülteni

RUSYA’NIN AB GIDA VE
TARIM ÜRÜNLERİNE
İTHALAT YASAĞI

Mart 2014’ten itibaren Avrupa Birliği (AB), Rusya’nın Ukrayna’da, bu ülkenin toprak bütünlüğüne
zarar veren tek yanlı faaliyetlerine cevaben Rusya’ya karşı bir dizi yaptırım kararı almıştır.
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Rusya, 6 Ağustos
bozulma gelmekte2014
tarihindir. AB, ithalat yasade, Ukrayna’daki
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getirmiştir.
Bu
ABD ve AB’ye gıda
yasak, meyveler ve
ithalatı bakımından
sebzeler, süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri ve su Rusya’ya getirilen kısıtlama, Türk gıda sektörü
ürünleri gibi ürün gruplarında yer alan ürünler- açısından da önemli sonuçlar doğurmuştur. Bu
den bazılarını kapsamaktadır.
durum özellikle Rusya ile ticaretimizin daha sağYasakla birlikte AB ekonomisinin en çok etki- lam temellere oturtulması açısından önem arz
lendiği alanların başında AB’de gıda ve tarım etmektedir.

Kentsel çiftçilik, özellikle taze
sebzeler gibi görece pahalı gıdalarda hızla büyüyor.

EFSA gıda alerjenlerine ilişkin
bilimsel tavsiyesini güncelledi.

2014 Yılı Yetiştiricilik Sektörü
Değerlendirme Konferansı
düzenledi.
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AB Uyum Dairesi Başkanlığı

Editörden...
Değerli Okuyucularımız,
Eylül sayımızda, Ağustos ayında patlak veren Rusya krizi ile birlikte acil piyasa önlemleri ve
promosyon tedbirlerinin AB gündemine oturduğunu, hatta AB Tarım Bakanları Konseyi’nin
olağanüstü toplanarak alınacak tedbirler üzerinde görüşmeler yaptığını sizlerle paylaşmıştık.
Geçen zaman zarfında, yeni piyasa tedbirleri ile birlikte konu gündemdekini yerini korudu. Biz
de bu sayımızda Rusya’nın ithalat yasağının AB bakımından etkilerini ve alınan önlemleri
inceleyen bir çalışmayı sizlere sunmayı uygun bulduk. İlgiyle okuyacağınızı düşünüyoruz.
Serbest Köşemizde, Bakanlığımızın yıllar içinde giderek daha aktif kullanmaya başladığı
TAIEX mekanizması ile ilgili bir yazı bulunuyor. Eğitim haritalarının hazırlanma sürecinin
de anlatıldığı bu yazının faydalı bilgiler içerdiğine inanıyoruz. Örneğin, sadece kamu
kurumlarının değil, yerel yönetimlerin ve derneklerin de bu kurumsal yapılanma yardımından
yararlanabildiğini biliyor muydunuz?
Yine Eylül ayında yeni Komisyon üyelerinin belirlendiğini sizlere duyurmuş ve geçen
sayılarımızda Bakanlığımızla ilgili Komiserleri sizlere kısaca tanıtmaya çalışmıştık. Konuyla
ilgili güncel bir gelişme olarak, 3 Kasım 2014 itibariyle yeni Komiserlerin göreve başladığını
ve Avrupa Komisyonu Sağlık ve Tüketici Genel Müdürlüğü’nün (DG SANCO), 1 Ocak 2015
itibariyle Sağlık ve Gıda Güvenilirliği Genel Müdürlüğü (DG SANTE) olarak çalışmalarına
devam edeceğini de sizlerle paylaşmak isteriz.
Bunların yanısıra “Haberler, Ülke Tanıtımı, Tarım ve Balıkçılık Konsey Kararları” gibi rutin
bölümlerimiz de bu ay sizlerle. İstatistik bölümümüzdeki su ürünleri verilerinin ise hem içerik
hem de görsel olarak dikkatinizi çekeceğini umuyoruz.
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
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AB’den Haberler

Rusya Ambargosu İçİn yenİ fon talebİ

21 Üye Devletin Tarım Bakanları, 11 Kasım’da düzenlenen
Tarım Konseyi’nde Rusya’nın ambargosu ile mücadele
edebilmek için ekstra fonların getirilmesi gerektiğini bildirdi.
Birçok Üye Devlet, Rusya ambargosunun başlangıcından bu
yana Avrupa Komisyonu tarafından alınan önlemlere karşı
çıktı. Tarım Konseyi’nde de Üye Devletler Ortak Tarım
Politikası’nın acil yardım fonlarının kullanımını tartıştı.

Komisyon şimdiye kadar 2015 yılı acil yardım fonu olarak
belirlenen 433 milyon Avro’nun 344 milyonunu Rusya’nın
AB gıda ithalatı yasağı için kullandı. Bu durum, ileriki
dönemlerde kriz fonu için kullanılabilecek yalnızca 88
milyon Avro kalması sebebiyle birçok AB ülkesi tarafından
eleştirildi.
Kaynak: Avrupa Komisyonu

Kırsal Kalkınma Forumu
20 Kasım 2014 tarihinde, Kırsal Kalkınma
Programlarının nasıl daha iyi uygulanabileceği
konusunda Avrupa Komisyonu’na danışmanlık
etmek üzere, yine Komisyon tarafından,
Yönetim Otoritesi, Ödeme Ajansları ve
Kırsal Kalkınma Konusunda Sivil Diyalog
Grubundan 200 üyeyi kapsayan yeni bir
AB Ağı Kurulu oluşturuldu. Yeni Kurul
kapsamında Kırsal Kalkınma için Avrupa
Ağı ve Avrupa İnovasyon Ortaklık Ağı; kırsal

kalkınmanın uygulanmasında tüm paydaşların
katılımının arttırılmasını, kırsal kalkınma
programlarının kalitesinin geliştirilmesini, bu
politikanın yararları hakkında geniş kitlelerin
bilgilendirilmesinde rol alınmasını, bu
programların gelişimini desteklemeyi, uzmanlık
ve iyi uygulama teatisini kolaylaştırmayı,
çiftçiler ve araştırma toplumu arasında diyalog
kurmayı ve bilgi teatisi sürecine tüm paydaşların
dahil edilmesini kolaylaştırmayı hedefliyor.
Kaynak: Euractiv

Kentsel Çİftçİlİk hızla büyüyor
Kentsel çiftçilik, genellikle geniş kırsal
alanlarda yetiştirilen buğday veya pirince
oranla, özellikle taze sebzeler gibi görece
pahalı gıdalarda hızla büyüyor. Yapılan
bir araştırmaya göre kentsel çiftçilik
yapılan arazilerin 67 milyon hektarı kent
merkezlerinde yer alıyor. Buna rağmen kentsel
çiftçiliğin, özellikle bu uygulamaya en çok
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ihtiyaç duyan gelişmekte olan ülkelerde, hala
bir algı sorunu bulunuyor: Gelişmiş ülkelerde
kentsel çiftçilik, emisyonu azalttığı ve yeşil
ekonomiye katkıda bulunduğu gerekçesiyle
olumlu karşılanırken, gelişmekte olan
ülkelerde modernizasyona engel kırsal hayatın
kalıntısı olarak görülüyor.
Kaynak: www.dunyabulteni.net
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yetİştİrİcİlerİ bİlgİlendİrme KAMPANYASI

Ulusal Sığır Eti Birliği (NBA) tarafından sığır sürülerinde
yaygın görülen hastalıklar hakkında sığır yetiştiricilerini
bilgilendirmeyi amaçlayan bir kampanya başlatıldı.
NBA konuya ilişkin olarak bir Daimi Komite oluşturdu.
Hayvan Sağlığı Komitesi İngiltere’deki veteriner
hekimler, yetiştiriciler ve yetiştirici birliklerini bir araya
getirerek yaygın hastalıklar ve bunların yetiştiricilere
maliyeti hakkında bilgi vermeyi amaçlıyor. NBA,

Komite aracılığıyla yetiştiricilere hastalıkların tespiti ve
mücadelesinde yardımcı olmayı planlıyor. Birlik bilgi
paylaşımı amacıyla Twitter ve Facebook sosyal medya
platformlarını kullanacak ve veteriner hekimler tarafından
kullanıcı dostu bilgilendirme notları hazırlanacak. Komite
ilk olarak BVD ve paratüberküloz hastalıklarıyla ilgili
güncel bilgiler paylaşacak.
Kaynak: UK Farming

AB’de Carbendazim Maddesİ Yasaklandı

Geçtiğimiz Ekim ayında Avrupa Komisyonu Sağlık
ve Tüketici Genel Müdürlüğü (DG SANCO)
tarafından gerçekleştirilen Daimi Komite’de tarımsal
ürünlerde fungusit olarak kullanılan Carbendazim
aktif maddesinin onayının yenilenmesi için yapılan
görüşmelerde onayın yenilenmemesi kararı alınmıştı.
Kararın ardından şimdi, bu aktif maddenin tüm Üye
Devletler’deki ulusal ruhsatlarının 1 Aralık 2014

tarihine kadar iptal edilmesi gerekiyor. Carbendazim
aktif maddesi şu anda 12 Üye Devlet’te şeker pancarı,
mısır ve tahıllar için ruhsatlandırılmış olmasına
rağmen salatalık, mandalina, portakal, havuç
ve şeftalide de güvenlik limitini aşan kalıntıları
görülmekteydi. Carbendazim aktif maddesine
alternatif olarak ise diğer bazı sentetik fungusitler
kullanılabilmektedir. Kaynak: www.pan-europe.info

GIDA ALERJENLERİNE İLİŞKİN BİLİMSEL TAVSİYE
EFSA gıda alerjenlerine ilişkin bilimsel
tavsiyesini güncelledi. Otorite, etikette
bulunması gereken alerjik maddeleri AB
mevzuatına uygun şekilde detaylıca inceledi.
Söz konusu maddeler glüten içeren tahılları,
sütü, yumurtayı, fındığı, soya fasulyesini,
balığı, kabukluları, yumuşakçaları, kerevizi,
acı baklayı, susamı, hardalı ve sülfitleri
kapsıyor. Bahse konu tavsiye, Avrupa’da
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yaygın olan gıda alerjilerine ilişkin tüm
yayınlanmış veriler ile alerjen etiketlemesine
ilişkin mevcut risk değerlendirmelerine
dayanıyor. Yapılan incelemede, çocuklarda
alerjik reaksiyonların %75’inin yumurta, inek
sütü, balık ve fındıktan; yetişkinlerde ise bu
reaksiyonların %50’sinin elma, badem, çilek,
havuç ve aromatik bitkilerden kaynaklandığı
bildirildi.
Kaynak: EFSA

AB’den Haberler
İSPANYA ORKİNOS KOTA ARTIRIMI İSTİYOR
İspanya, 7. Akdeniz Orkinos Bilimsel Toplantısı’nda orkinos
koruma politikaları çerçevesinde stoklarda pozitif gelişmeler
gözlendiğini, İspanyol balıkçıların artık fedakârlıklarının
ödülünü alma zamanının geldiğini ve AB filosu için ayrılan
orkinos kotasının artırılması gerektiğini ifade etti. İspanya
Tarım, Gıda ve Çevre Bakanı Tejerina, kota artırım taleplerini
ICCAT Toplantısında da dile getireceklerini belirtti.
İspanya AB kotasından %20’ye yakın pay ile en büyük
payın sahibi konumunda. ICCAT uzmanları da orkinos
stoklarındaki iyileşmeyi doğruladılar. Ayrıca, uzmanlar son
av sezonunda yavru yakalama oranının da önemli ölçüde

düştüğünü belirtiler.
İspanya’nın
talebi
Akdeniz’e komşu olan tüm
AB Üye Devletleri tarafından
destek gördü. Önümüzdeki
süreçte AB’nin ICCAT’a kotaların
arttırılması konusunda baskı yapması
bekleniyor. AB, ICCAT kapsamında tüm
üye devletler adına söz sahibi aktör olarak çok
güçlü ve pazarlık gücü yüksek konumda bulunuyor.
Kaynak: TheFishSite

YETİŞTİRİCİLİK ADIM ADIM Güçlenİyor
Avrupa Su Ürünleri Yetiştiricileri
Birliği Federasyonu’nun 2014 Yılı
Yetiştiricilik Sektörü Değerlendirme
Konferansı düzenledi. Konferansa
üreticiler, bilim adamları ve AB yetkilileri
katıldı. AB adına söz alan Denizcilik
ve Balıkçılık Genel Müdürü Lowri
Evans konuşmasında, çevreyi korumak
ile yetiştiriciliği geliştirmek arasında
bir çatışma olduğunu, bunun ancak
“mavi büyüme” ve “yeşil büyüme” gibi

politikaların etkin uygulanması ile
giderilebileceğini belirtti. Yetiştiricilikte
temiz çevre ve suyun önemine dikkat
çeken Evans, ayrıca yapılan bilimsel
çalışmalar sayesinde, 2000 yılında 1
kg somon yetiştirmek için 4 kg balık
gerekirken günümüzde bu rakamın
1,4 kg’ye düştüğünü ifade etti.
Konferansta ayrıca gıda güvenliği ve
güvenirliği, pazarlama ve çevre gibi
konularda oturumlar gerçekleştirildi.
Kaynak: Avrupa Komisyonu

ETİKETLEMEDE YENİ DÜZENLEMELER YOLDA
Su ürünlerinin etiketlerinde yer alması
zorunlu bilgilere ek yükümlülükler
getiren düzenleme, 13 Aralık 2014
tarihinden itibaren yürürlüğe giriyor.
Yeni düzenleme ile, AB’de bazı türlerde
kullanılan av aracı ile Kuzeybatı
Atlantik, Akdeniz ve Karadeniz’de
avlanan ürünlerde, avın yakalandığı
bölgenin daha ayrntılı bir şekilde
etiket üzerinde belirtilmesi zorunlu
hale geliyor. Bu ek gereklilikler daha

önce uygulanan etikette bulunan
ürünün Latince isminin, üretim
şeklinin, avlandığı bölgenin adı gibi
zorunlu bilgilerle birlikte yer alacak.
Yeni zorunluklar sadece işlenmemiş
balıkçılık ve CN03 kodlu yetiştiricilik
ürünlerini kapsıyor. Düzenlemenin
uygulanmasını
kolaylaştırmak
ve yaygınlaştırmak adına rehber
dokümanlar
hazırlanıp
sektör
temsilcilerine dağıtılması planlanıyor.
Kaynak: TheFishSite
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TARIM VE BALIKÇILIK KONSEYİ
Tarım ve Balıkçılık Konseyi 3344.toplantısı, 10 Kasım
2014 tarihinde Brüksel’de gerçekleştirildi. Toplantıda,
balıkçılık sektörüyle ilgili olarak Bakanlar, 2015 ve 2016
yılları derin deniz balıkları için avlanma kotalarına ilişkin
siyasi uzlaşıya vardı. Ayrıca Konsey, Ekim ayındaki Konsey
toplantısında üzerinde siyasi uzlaşıya varılan, Baltık
Denizi’ndeki bazı balık türlerinin 2015 yılı avlanma
kotalarına ilişkin Tüzüğü kabul etti. Bu Tüzük, 2015 yılı
için Baltık Denizi’ndeki belli türlerden yakalanabilecek
maksimum miktardaki balık sayısını ve morina balığı için
av çabası sınırlamasını düzenliyor. Bahse konu tüzük, 1
Ocak 2015 tarihinden itibaren uygulanacak.
Tarım sektörüne ilişkin olarak ise Bakanlar, Avrupa
Tarımsal Garanti Fonu’nun (EAGF) finanse edilmesi
ile ilgili olarak 2015 yılı AB bütçesini değiştiren 1 sayılı
Komisyon belgesi kapsamında fikir teatisinde bulundu.
Anılan belge, Komisyon tarafından 2015 yılı için sunulan
taslak bütçeyi, tüm taahhütleri 448,5 milyon Avro kadar
azaltarak ve diğer başlıklar altındaki ihtiyaçları karşılamak

amacıyla 2. Başlıktan (Sürdürülebilir Büyüme: Doğal
kaynaklar) 397 milyon Avro ödemeyi yeniden dağıtarak
güncelliyor. Ayrıca, Dönem Başkanlığı, genç çiftçilerin
yeni OTP kapsamında, özellikle kredilere, araziye erişim
ile bilgi ve iyi uygulamalar alışverişi gibi konularda
yaşadıkları sorunlar hakkında Konseyi bilgilendirdi. Buna
ilişkin Başkanlık, Avrupa Yatırım Bankası aracılığıyla
yardım ve kredilere daha iyi erişimin sağlanması, arazi
satın alımını kolaylaştırmak için devlet yardımlarının
geliştirilmesi gibi öneriler sundu. Toplantıda Slovakya
delegasyonu; Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Polonya,
Slovakya, Bulgaristan, Romanya ve Slovenya Bakanları
tarafından organik üretime ilişkin Tüzük önerisi hakkında
yayımlanan ve kontrollerde süreç bazlı yaklaşımın
önemine ve aynı işletme altında hem organik hem de
organik olmayan üretimin sürdürülebilmesinin gereğine
vurgu yapan ortak bildiri hakkında Konsey’i bilgilendirdi.
Kaynak: Avrupa Komisyonu

Konsey toplantı sonuçlarının tam metnine aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir:
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/agricult/145711.pdf

KATILIM İÇİN ULUSAL EYLEM PLANI HAZIRLANDI
2008 yılında AB tarafından yayımlanan Katılım Ortaklığı Belgesi’ne
paralel olarak hazırlanan Ulusal Program, müktesebatın benimsenmesi
açısından önemli bir yol haritası olmakla birlikte, güncelliğini yitirmiştir.
Bu nedenle AB müktesebatına uyum amacıyla yapılacak çalışmalara yön
vermek ve siyasi blokajlı olsun olmasın tüm fasıllardaki çalışmalara ivme
kazandırmak amacıyla Avrupa Birliği Bakanlığı koordinasyonunda, tüm
Bakanlıkların, kamu kurum ve kuruluşlarının katılım ve katkılarıyla “AB’ye
Katılım İçin Ulusal Eylem Planı” (UEP) hazırlanmış olup, Plan iki aşamada
hayata geçirilecektir. Birinci aşama 2015 yılının ikinci yarısına kadar olan
dönemi, ikinci aşama ise 2015-2019 dönemini kapsayacaktır. 30 Ekim
2014 tarihinde açıklanan Planın 1. Aşamasında, müzakere fasıllarında
Kasım 2014-Haziran 2015 döneminde uyumlaştırılması öngörülen birincil
ve ikincil mevzuat ile kurumsal yapılanma ve diğer çalışmalara ilişkin
öncelikler yer almaktadır. UEP’in 2. Aşaması Aralık ayında açıklanacaktır.
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TAIEX Mekanizması
Burak Rahmi YILDIRIM
AB Uzmanı
Teknik Destek ve Bilgi Değişim Mekanizması (TAIEX)
AB Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü Kurumsal
Yapılanma Biriminin uygulamakta olduğu bir kurumsal
yapılanma aracıdır. TAIEX AB mevzuatının iç hukuka
aktarılması, uygulanması ve yürütülmesi aşamalarında
faydalanıcı ülkelere teknik yardım, tavsiye ve eğitim
desteği sağlar. Büyük oranda talep güdümlü olan bu
mekanizma yardım taleplerini yönlendirir ve sorunların
kısa vadeli çözümü için en uygun uzmanlığın sağlanmasına
katkıda bulunur.
TAIEX’in temel görevleri şunlardır:
- Faydalanıcı ülkelerin ulusal mevzuatının AB mevzuatına
uyumlu hale getirilmesi ve uyumlaştırılmış mevzuatın
uygulanması ve yürütülmesi aşamalarında kısa süreli
uzmanlık ve danışmanlık desteği sunmak.
- Faydalanıcılara teknik eğitim ve örnek uygulamalar
sunmak.
- Veritabanları yoluyla teknik yardım
ihtiyacını belirlemek.
TAIEX’ten başlıca,
•

Resmi kurum çalışanları, yerel
yönetimler, yargı birimleri ve
kanun uygulayıcı birimler
• Parlamento ve hukuk birimleri
• Profesyonel ya da ticari
dernekler,
• Yasal düzenlemelerin başka
bir dile çevrilmesinde ya da
düzeltilmesinde
çalışanlar
yararlanabilmektedir.
Şirket
ve
birey
bazında
bu
mekanizmadan
yararlanılamamaktadır.

istenen faaliyetler için bir “Eğitim Haritası” hazırlanarak
Komisyona sunulmakta ve Brüksel’de gerçekleştirilen
Eğitim İrtibat Yetkilisi (TLO-TAIEX Liaison Officer)
toplantısında yapılan müzakerelerle son hali verilmektedir.
Bakanlığımız adına TLO görevi Genel Müdürlüğümüz
AB Uyum Daire Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.
Bu kapsamda her yıl Bakanlığımız ilgili birimlerinin
talepleri doğrultusunda Tarım, Kırsal Kalkınma,
Balıkçılık, Gıda Güvenilirliği ve Veterinerlik konularına
ilişkin eğitim faaliyetlerinin yer aldığı Eğitim Haritaları
Bakanlığımız TLO’su tarafından koordine edilmektedir.
Söz konusu eğitim haritaları, başvuru sahibi olan
Bakanlığımız birimleri, AB Bakanlığı ve Avrupa Birliği
Türkiye Delegasyonu’nun katılımıyla gerçekleştirilen
bir dizi toplantı neticesinde son hali verilerek TAIEX’e
gönderilmektedir. 2013 yılından itibaren, eğitim haritaları
ön onaya tabi tutulmaktadır. TAIEX, Komisyonun ilgili
birimleri ve AB Türkiye Delegasyonu ile yaptığı istişare
neticesinde öncelikli olarak belirlediği
başvurulara ön onay vermektedir. Ön
onay alan başvurular, veritabanından
resmi başvuru yapıldıktan sonra daha
hızlı bir şekilde onaylanmaktadır.
Eğitim Başvuruları

Eğitim
haritaları
kapsamında
gerçekleşecek faaliyetler, planlanan
zaman dilimine uygun olarak
Bakanlığımız ilgili birimleri tarafından
AB Bakanlığı bünyesinde yer alan
TAIEX veritabanına girilmekte, TLO
tarafından onaylanan başvurular AB
Bakanlığı’nın ilgili Başkanlığının
onayı alındıktan sonra TAIEX’e iletilmektedir. Eğitim
haritalarında yer almayan ancak öncelik ve aciliyet arz
Ülkemiz, 15 Mart 2002 tarihinden itibaren TAIEX eden konularda yine veritabanı üzerinden yılın her dönemi
tarafından organize edilen eğitimlerden yararlanmaktadır. başvuru yapılabilmektedir.
Bu kapsamda Tarım (Tarım, Kırsal Kalkınma ve 2012 – 2014 yılları arasında Tarım, Gıda Güvenilirliği,
Balıkçılık), Gıda Güvenilirliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı Veterinerlik ve Bitki Sağlığı başlıkları altında toplam
başlıkları altında ulusal mevzuatımızın AB mevzuatına 111 faaliyet gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda 39
aktarımı, uygulanması ve yürütülmesi amacıyla eğitim Uzman Görevi, 51 Çalıştay ve 21 Çalışma Ziyareti
faaliyetleri yürütülmektedir.
gerçekleştirilmiştir. Türkiye 2014 yılında Kasım ayı
itibariyle toplamda 40 faaliyet ile Sırbistan ile birlikte
Eğitim Haritası
sistemden en fazla yararlanan ülke durumundadır.
2010 yılından bu yana Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı tarafından o yıl içerisinde gerçekleştirilmek
Kaynak: 1. Avrupa Komisyonu (TAIEX)
2. AB Bakanlığı
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Güncel Mevzuat / TAIEX Faaliyetleri

AB Mevzuatı

1.Üçüncü ülkelerde ve iç piyasada uygulanan tarımsal ürünlere ilişkin bilgi sağlama ve tanıtım
tedbirlerine dair ve 3/2008 sayılı Konsey Tüzüğünü ilga eden 22 Ekim 2014 tarih ve 1144/2014
sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü
2.Avrupa Birliği’nde tarımsal işletmelerin iş etkinlikleri ve gelirlerine ilişkin muhasebe
verilerinin toplanması için bir ağ kuran ve 1217/2009 sayılı Konsey Tüzüğü’nü tamamlayan, 1
Ağustos 2014 tarih ve 1198/2014 sayılı Komisyon Delege Tüzüğü
3.Baltık Denizi’nde uygulanan bazı balık stokları ve balık stoklarının grupları için avlanma
imkânlarını 2015 yılı için tespit eden ve 43/2014 ve 1180/2014 sayılı Tüzükleri tadil eden 10
Kasım 2014 tarih ve 1221/2014 sayılı Konsey Tüzüğü
4.Tüm hayvan türleri için, bir yem katkı maddesi olarak bakır bilysinate’in ruhsatlandırılmasına
ilişkin 17 Kasım 2014 tarih ve 1230/2014 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü
5.Tüm hayvan türleri için bir yem katkı maddesi olarak Corynebacterium glutamicum (DSM
25202) ile üretilen L-valin’in ruhsatlandırılmasına ilişkin 18 Kasım 2014 tarih ve 1236/2014
sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü
6.Kırsal kalkınma için Avrupa ağı ve Avrupa Yenilik Ortaklığı ağı için organizasyon yapısını ve
işleyişini oluşturan ve 2008/168/AT sayılı Kararı ilga eden, 20 Kasım 2014 tarih ve 2014/825
sayılı Komisyon Uygulama Kararı

T.C. Resmi Gazete

1.Yerli Hayvan Irk ve Hatlarının Tescili Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2004/39)’de Değişiklik
Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2014/50), 12 Kasım 2014, No:29173
2.Araştırma ve Geliştirme Destek Programına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2014/51), 15 Kasım 2014,
No:29176
3.Türk Gıda Kodeksi-Zeytinyağı ve Pirina Yağı Analiz Metotları Tebliği (Tebliğ No: 2014/53), 20
Kasım 2014, No:29181
4.Yumurtacı Tavukların Korunması İle İlgili Asgari Standartlara İlişkin Yönetmelik, 22 Kasım 2014,
No:29183

5.Buzağıların Korunması İle İlgili Asgari Standartlara İlişkin Yönetmelik, 22 Kasım 2014, No:29183
6.Türk Gıda Kodeksi-Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik, 24 Kasım 2014, No:29185

7.Gıda İşletmelerinde Yerel, Marjinal ve Sınırlı Faaliyetlerin Düzenlenmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No:
2014/52), 27 Kasım 2014, No:29188

TAIEX Faaliyetleri

8.Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik
Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğde (Tebliğ 2013/59) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
(Tebliğ No: 2014/58), 28 Kasım 2014, No:29189

1 Aralık 2014, AGR 56785, Ağaç ve ağaç ürünlerinde bitki sağlığı kontrolleri Çalıştayı
1 Aralık 2014, AGR IND/EXP 57834, Tarım-çevre tedbirinin uygulanması 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

RUSYA’NIN AB GIDA VE TARIM
ÜRÜNLERİNE İTHALAT YASAĞI
Neslihanece KORKMAZ		

AB Uzman Yrd.

Ahmet Berkay BULUTCU		

Mart 2014’ten itibaren Avrupa Birliği (AB), Rusya’nın
Ukrayna’da, bu ülkenin toprak bütünlüğüne zarar veren
tek yanlı faaliyetlerine cevaben Rusya’ya karşı bir dizi
yaptırım kararı almıştır. Bu yaptırımlar 3 aşamada
uygulanmıştır:

AB Uzman Yrd

yaptırımlar Rus ekonomisine maliyeti 2014 yılında 23
milyar Avro’yu (Rusya’nın GSYH’nin %1,4’ü), 2015
yılında ise 75 milyar Avro’yu bulacaktır.
Batılı ülkelerin yaptırımlarına karşılık olarak Rusya,
6 Ağustos 2014 tarihinde, Ukrayna’daki durum
bağlamında Rusya’ya karşı yaptırım uygulayan
ülkelerden gelen tarım ve gıda ürünlerine yasak
getirmiştir. 7 Ağustos’ta Rus hükümeti, bir yıllık bir
dönem için AB, ABD, Norveç, Kanada ve Avustralya
menşeli yasaklı ürünler listesini yayımlamıştır. Bu liste
aşağıda yer alan ürün ve ürün gruplarını kapsamaktadır:

•Belli Rus vatandaşlarına karşı diplomatik yaptırımlar,
•Belli Rus vatandaşlarının mal varlıklarının
dondurulması ve bunlara karşı vize yasağı,
•Mali ve ekonomik yaptırımlar.
Bu kapsamda AB, başta askeri amaçlı ürünler olmak
üzere birtakım malların Rusya’ya ihraç edilmesini
yasaklamıştır.

•Meyveler ve sebzeler (işlenmiş olanlar hariç),
•Süt ürünleri: süt, süt ürünleri (peynir, yağsız süt tozu,
tereyağı, peynir altı suyu tozu, taze ürünler, tam süt tozu,

Yapılan tahminlere göre, AB’nin Rusya’ya uyguladığı
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İnceleme
Rusya: AB tarımsal ürünleri için ABD’den sonra
ikinci büyük pazar
Rus pazarı, 2013 yılında toplam 11,8 milyar
Avro’luk hacmiyle AB’nin tüm tarımsal ürün
ihracatının %10’unu almaktadır. Rus yasağı
dâhilindeki tarımsal gıdaların değeri ise 2013 yılı
ithalatında 5,1 milyar Avro olup, bu oran Rusya’ya
gerçekleştirilen AB tarımsal ithalatının %43’üne
denk gelmektedir. Küresel bir bakış açısıyla, yasak
AB toplam tarım-gıda ihracatının %4,2’sini
etkilemektedir.

yoğunlaştırılmış süt başta olmak üzere), ve bazı süt
bileşeni içeren gıda preparatları,

Rusya’nın getirdiği yasaktan en çok etkilenen
sektörler:
(a)Değer bakımından;

• Et ve et ürünleri: Sığır, domuz ve kümes hayvanları
eti (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş olsun ya da
olmasın), ilaveten tuzlanmış, salamura, kurutulmuş
veya tütsülenmiş et, sosis ve benzeri ürünler.

-Süt ürünleri (1,35 milyar Avro)

• Balıklar, kabuklular ve yumuşakçalar.

(b)AB’nin Rusya’ya ihracatındaki oranı bakımından;

Bebek gıdalarında kullanılan ürünlere, belirli
hayvansal ürünlere (yağ, sakatat) ve canlı hayvanların
yanı sıra meyve ve sebze sektöründeki preparatlara
(meyve suyu, meyve konservesi ve işlenmiş sebzeler
gibi) istisnalar getirilmiştir. 20 Ağustos’tan itibaren,
laktozsuz süt ve süt ürünleri, tohumluk patatesler,
tohumluk soğan, melez tatlı mısır, yavru somon
balıkları ve besin takviyeleri de yasak listesinden
çıkarılmıştır.

-Meyve ve sebzeler (%29)

Bu listenin yayımlanmasından önce Rusya, AB
kaynaklı domuz ürünlerinde Afrika Domuz
Humması teşhis edildiğini ileri sürerek Ocak 2014’te
bu ürünlere yasak getirmiştir. Bunun üzerine Avrupa
Komisyonu, DTÖ kurallarının ihlal edildiğini öne
sürerek Nisan 2014’te DTÖ anlaşmazlıkların halli
mekanizmasına başvurmuştur.
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-Meyve (1,26 milyar Avro)
-Et ve sosis (1,26 milyar Avro)

-Peynir (%33)
-Tereyağı (%28)’dır.
Rusya’nın

gıda

ve

tarım

ürünleri

ithalatı

İnceleme
yasaklarından AB ekonomisinin en çok etkilendiği
alanların başında AB’de gıda ve tarım sektöründe
istihdam sıkıntısı (olası iş kayıpları sonucu sektördeki
işsizliğin artması), AB tarım ve gıda piyasasında
bozulma (arz fazlası ve bunun sonucunda tarım ve gıda
ürünleri fiyatlarında istikrarsızlık) gelmektedir.
Söz konusu ticaret kısıtlamaları, temel tarımsal
sektörlerde (neredeyse bütün et, süt ve süt ürünleri;
meyve ve sebze sektörlerinde) ticari piyasada önemli
bir kayıp yaşattığından, tarım ve gıda sektörü üzerinde
ciddi bir baskı yaratmaktadır. Tam hasat sezonunda
yasaklanan bozulabilir ürünlerin hacmi ve miktarı
göz önüne alındığında, iç piyasada arz fazlası yaratan
etkilerin gerçekleşmesi muhtemeldir.

Tarım Politikası kapsamında, bu gibi durumlarda
AB dayanışmasını sağlamak için alınacak önlemler
belirlenmiştir. Bu çerçevede, güvenlik ağı hükümleri
yanında istisnai önlemler, yasaktan kaynaklanan piyasa
bozukluklarını gidermek için kullanılabilir.

Böyle bir arz fazlasının ortaya çıktığı veya talebin ani
olarak düştüğü durumlarda, piyasalar bu tür aşırı
olaylara tepki vermekte ve bu durum başlangıçta
fiyatlarda negatif tepkiye yol açmaktadır.

Ağustos 2014’ten itibaren Avrupa Komisyonu, AB
tarım ürünlerine dair tazmin, depolama ve piyasa
çeşitlendirmesine yönelik teşvik programları gibi bir
dizi önlemi yürürlüğe sokmaya başlamıştır.

Nitekim, yasak hali hazırda, bazı sektörlerdeki
fiyatlarda doğrudan olumsuz ekiler yaratmıştır.
Şimdiye kadar yapılan analizler bu yasaktan sadece
Rusya’ya önemli miktarlarda ihracat yapan ülkelerin
etkilenmeyeceğini; aynı zamanda bu üretim fazlasının
olumsuz etkilerinin, üretici ve operatörlerin AB içinde
ve AB dışında alternatif piyasa bulma çabalarının
bir sonucu olarak iç pazara da yayılabileceğini
göstermektedir. Bu durum şimdiden meyve-sebze
ve süt sektöründeki bazı pazarlarda görülmektedir.
Zira, AB-28 düzeyinde 2013 yılına kıyasla 2014
yılı meyve fiyatlarında %10,7’lik, sebze fiyatlarında
%6,5’lik, süt ineği fiyatlarında %5,2’lik oranlarda
düşme görülürken, süt fiyatları görece sabit kalmıştır.

Piyasa tedbirleri (özellikle yeşil hasat ve hasat
edememenin tazmini ile ücretsiz dağıtıma yönelik
piyasadan çekmeler):
• 11 Ağustos 2014 tarihli, şeftali ve nektar üreticilerine
yardım amaçlı istisnai tedbirler (32,7 milyon Avro).
• 18 Ağustos 2014 tarihli, dayanıksız sebze ve meyve
üreticilerini desteklemek üzere acil piyasa tedbirleri
(250 milyon Avro’ya kadar çıkabilen bütçe).
• 29 Ağustos 2014 tarihli, dayanıksız sebze ve meyve
piyasa desteği için 165 milyon Avro’luk bir paketin
ilanı.

AB’nin aldığı çeşitli piyasa önlemleri
AB, Rusya’nın gıda ve tarım ürünleri ithalatı
yasaklarından dolayı bozulan veya bozulması
muhtemel piyasalarını korumak için çeşitli
mekanizmalar geliştirmiştir. Reform sonrası yeni Ortak

Süt ve süt ürünleri için özel depolama yardımı:
• 28 Ağustos 2014 tarihli, süt sektörü için acil piyasa
destek tedbirleri.
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İnceleme
ithalatını yasaklaması üzerine olağanüstü bir toplantı
düzenlemiş olup toplantıda, getirilen yasağın AB tarım
ürünleri ithalatına etkileri ve olası sonuçları hakkında
görüşmüş ve Ortak Tarım Politikası’nın acil piyasa
tedbirlerinin devreye sokulmasına karar verilmiştir.
10 Kasım 2014 tarihinde düzenlenen TarımBalıkçılık Konseyi toplantısında ise, 433 Milyon Avro
değerindeki tarımsal kriz rezervinin 344,3 Milyon
Avro’sunun Rusya’nın gıda ve tarım ürünleri ithalatı
yasağına karşılık acil piyasa tedbirlerini finanse etmek
için kullanılması kararlaştırılmıştır.

AB tarım ürünleri teşviki:
•3 Eylül 2014 tarihli, OTP teşvik programları için 30
milyon Avro’luk ilave AB fonu.
Diğer AB araçları:
•Ticaret Politikası Tedbirleri: Yasak sonrası Komisyon,
daha önceden sağlık ve bitki sağlığı (SPS) standartları
tarafından engellenmiş olan yeni ihracat pazarları
bulma yönünde acilen çalışmalara başlamıştır. Üçüncü
ülkelerle yapılan Serbest Ticaret Anlaşmaları (STA)
müzakerelerinin artışı da AB ürünlerinin, AB pazarı
olmayan pazarlara erişimini kolaylaştırmada bir aşama
olarak değerlendirilmektedir,
• AB iç pazarlarında veya üçüncü ülkelerde ürünlerin
promosyonu ve iletişim faaliyetleri,
• Okul Meyvesi Planı ve Okul Sütü Planı,
• Yoksullara Gıda Yardımı,
• Üretimle Bağlantılı Destekler de dahil olmak üzere
Çiftçilere Doğrudan Ödemeler,
• Kırsal Kalkınma Programlarında Gelir İstikrarı
Aracı,
AB Tarım-Balıkçılık Konseyi 5 Eylül 2014 tarihinde
Brüksel’de Rusya’nın AB’den tarım ürünleri
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AB tarafından Rusya’nın gıda ve tarım ürünleri ithalatı
yasağından etkilenen üreticilerine yönelik alınan
önlemler kapsamında son dönemde, 19 Kasım 2014
tarihinde Avrupa Komisyonu Estonya, Letonya ve
Litvanya’daki süt üreticileri için 28 milyon Avro
değerinde bir destek paketini kabul etmiştir.
Sonuç olarak, Rusya tarafından getirilen yasağın AB
açısından olumsuz etkileri bulunmakla birlikte bu
durum, yukarıda da ifade edildiği üzere, AB’nin Birlik
genelinde ve en çok etkilenen Üyeler özelinde aldığı
tedbirlerin yardımıyla asgari boyutlara indirilmektedir.
Ayrıca AB’nin tarım ve gıda ürünlerine yönelik olarak
kendisine bulacağı yeni ihraç pazarları da Rusya’nın
ithalat yasağının etkilerini hafifletecektir. Ülkemiz
açısından bakıldığında ise, ABD ve AB’ye gıda

İnceleme
ithalatına getirilen kısıtlamanın başta beyaz et ve süt
sektörleri olmak üzere Türk gıda sektörü açısından da
pozitif sonuçlar doğurduğu görülmektedir. Bununla
birlikte, durumun geçici bir yasağın getirdiği fırsatları

değerlendirmekten ziyade, Rusya ile ticaretimizin daha
sağlam temellere oturtulması ve geliştirilmesi için bir
imkan olarak ele alınması daha doğru bir yaklaşım
olacaktır.

KAYNAKLAR
1. http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2014/536291/IPOL_BRI(2014)536291_EN.pdf
2. http://ec.europa.eu/agriculture/newsroom/183_en.htm
3. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1960_en.htm
4. http://ec.europa.eu/agriculture/newsroom/181_en.htm
5. http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/agricult/145711.pdf
6. http://www.dw.de/rusyan%C4%B1n-ambargosu-t%C3%BCrkiyeye-yarad%C4%B1/a-18037114
7. http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2014/536291/IPOL_BRI(2014)536291_EN.pdf
8. http://www.bbc.com/news/world-europe-28687172
9. http://www.euractiv.com/sections/agriculture-food/russian-embargo-hits-european-farmers-308244
10 .http://ec.europa.eu/agriculture/russian-import-ban/index_en.htm
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İstatistikler
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Kaynaklar: Facts and Figures on the Common Fisheries Policy (2014)
TUİK 2012
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Ülke Tanıtımı
“Bütün mantarlar yenilebilir fakat bazıları sadece
bir kez yenir.”
Hırvat Atasözü

HIRVATİSTAN (HR)

56.594 km2
4.470.534

•
2012

•
•

•

Tarım sektörü toplam GSYH’nin %2,7’sini oluşturur
(2013 ).
Tarımsal istihdam, toplam istihdamın % 2,1’ine tekabül eder (2012).
Hırvatistan’ın bitkisel üretiminde mısır, meyvesebze, şarap ve tahıl üretimi öne çıkar. Hayvansal
ürünlerde ise süt inekçiliği ile domuz ve sığır besiciliği yaygın olarak yapılır. Bitkisel üretim toplam
tarımsal hasılanın %61,9’unu, hayvansal üretim ise
%38,1’ini oluşturur (2013).
2013 yılında Hırvatistan, 1,1 milyar Avro’luk tarımsal ihracat ve 2 milyar Avro’luk tarımsal ithalat
gerçekleştirmiştir.

Zengin bir yapı gösteren Hırvat mutfağı,
Dalmaçya ve Istria gibi kıyı bölgelerinde deniz
ürünleri, sebze, makarna ve zeytinyağlılar
gibi İtalyan etkilerini, iç bölgelerinde ise et
ve hamur yemekleri gibi Macar, Avusturya
ve Türk mutfağı etkilerini taşır. Zagorski
Štrukli (peynirli balık), Pašticada (etli güveç),
Žganci (mısır lapası) ve Peg peyniri Hırvat
mutfağının bilinen lezzetleri arasındadır.

Hırvatistan, bilim, spor ve siyaset alanında birçok önemli isim yetiştirmiştir.
Hırvatistan’ın dünyaya kazandırdığı isimler
arasında NBA’de kariyer yapan ünlü basketbolcular Toni Kukoç ve Dino Radja, bilim
adamı-mucit Nikola Tesla ve Yugoslavya’nın
kurucusu J. B. Tito bulunmaktadır.

Dubrovnik
Zagorski Štrukli
Hırvatistan’da tarım alanlarının % 82’si aile
çiftlikleri şeklinde kullanılmaktadır. Ancak
çiftliklerin ortalama büyüklüğü 2,5 hektarın
altındadır. Toplam 1,2 milyon hektarlık ekilebilir alanın % 72’sinde ekim yapılmakta, %
21’i mera ve otlak olarak kullanılmakta, %
3,6’sında meyve tarımı ve % 2,5’inde bağcılık
yapılmaktadır.
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Toni Kukoc

Josip Broz Tito

Goran Ivanišević

Biliyor Musunuz ? Biliyor Musunuz ?
2014-2019 yılları arasında görev yapacak olan
yeni AB Komisyonu’nun Sağlık ve Gıda Güvenilirliği komiserliğine Vytenis Andriukaitis atanmıştır.
Vytenis Andriukaitis 1 Kasım 2014 tarihinde göreve başlamıştır.
Litvanyalı olan Andriukaitis bu göreve atanmadan
önce ülkesinde 2001-2004 yılları arasında Meclis
Başkan Yardımcılığı ve 2012-2014 yılları arasında
Sağlık Bakanlığı görevini ifa etmiştir.
Vytenis Andriukaitis, AB gıda güvenilirliği politikasını modernize etmek ve basitleştirmek, salgın hastalıklar veya gıda güvenliğine ilişkin kriz durumlarıyla AB’nin mücadele etmesini desteklemek üzere
Komisyonu hazır durumda tutmak, Komisyonu
GDO konusunda yetki vermesini öngören yasaları
gözden getirmek gibi bir dizi hedefi gerçekleştirmek üzere görev yapmaktadır.
Andriukaitis, kendisine bağlı Sağlık ve Tüketiciler Genel Müdürlüğü’nde (DG SANCO) yaklaşık
960 personel ile çalışmaktadır.

Uzman Gözüyle
Aylık süreli yayın

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

Yayın Danışmanları

Katkıda Bulunanlar (devam)

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

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

Neslihanece KORKMAZ
Nihal Destan AYTEKİN
Gülçin Elif SÖĞÜT
Yahya KARAKUŞ
Şenel Birceyudum EMAN
Emrecan ÖZELER
Işıl GÜLKÖK
Doğuş Gökhan ÇEVİK

Şebnem TÜZÜN KEZER
Ahmet Berkay BULUTCU
Neslihanece KORKMAZ

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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