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AB Komisyonu, toplam 118 
adet kırsal kalkınma progra-
mından ilk dokuzunu onay-
ladı.

AB’de, gıda alerjenleri ve into-
leransa ilişkin bilgi içeren eti-
ketleme gerekliliği getirerek...

AB Üye Devletlerinin 
Bakanları 2015 yılı av kotaları-
nı belirlediler.

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

2013 yılında ger-
çekleştirilen Ortak 
Balıkçılık Politikası 
reformunun en 
önemli çıktıların-
dan birisi de Ortak 
Piyasa Düzeni hak-
kındaki Tüzüktür. 
Bu tüzük içerisinde 
su ürünleri avcılığı 
ve yetiştiriciliği ala-
nında faaliyet gös-
teren üretici örgüt-
lerine önemli görevler ve sorumluluklar verilmek-
tedir. Bu görevlerden birisi de örgütlerin üretim ve 
pazarlama planı hazırlama zorunluluğudur ve gele-
cekte de Ortak Balıkçılık Politikası içerisinde en 

önemli konulardan 
birisi olacaktır. 2014 
yılında başlatılan 
bu plan ile Avrupa 
Birliği’nce tanınmış 
olan üretici örgüt-
lerinin avlanan ve 
yetiştirilen türler 
için bir üretim prog-
ramı ile pazarlama 
stratejisi hazırlan-
ması beklenmekte-
dir. Bu planlar su 

ürünlerinde arz ve talebin ayarlanması, sürdürüle-
bilirliğin sağlanması ve kaynakların yönetiminde 
önemli bir yere sahip olacaktır. 

Üretici Örgütleri Avrupa Birliği Ortak Balıkçılık Politikası Ortak Piyasa Düzeninin en önemli 
unsurlarından birisidir. 



2

Editörden...

Değerli Okuyucularımız,

2014 yılının son günleri AB açısından yine oldukça hareketli geçti. Bir yandan bütçe çalışmaları, 
bir yandan yeni mevzuat düzenlemeleri AB’nin gündemindeydi.

Balıkçılıkta 2015 yılı av kotalarının belirlenmesi, gıda güvenilirliği kapsamında yeni etiketleme 
kuralları, organik tarım mevzuatının yenilenmesine yönelik çalışmalar, OTP mevzuatının 
sadeleştirilmesi hedefi başlıca gündem maddeleriydi. Ayrıca, Rusya’nın ambargosu karşısında 
alınan piyasa önlemlerine yenileri eklendi.

Bu sayımızda, yukarıda özetlediğimiz alanlardaki haberlerin yanısıra, inceleme köşemizde AB 
balıkçılığında üretici örgütlerinin rolü konulu bir yazıya yer verdik. 1970’li yıllardan bu yana 
ortak piyasa düzeninin (OPD) merkezinde yer alan örgütlerin etkinliği hala istenen seviyede 
değil. Aynı durum, tarım alanındaki üretici örgütleri açısından da söz konusu. AB’nin rekabet 
gücü yüksek, piyasanın şekillenmesinde etkin olabilen, üreticinin söz sahibi olduğu örgütler 
için mücadelesi daha devam edeceğe benziyor. 

Biliyor Musunuz?, Ülke Tanıtımı, Tarım ve Balıkçılık Konseyi Kararları ve ÇMVA gibi rutin 
bölümlerimiz de bu ay sizlerle. İlgiyle okuyacağınızı umuyoruz.

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

uzman.gozuyle@tarim.gov.tr  

Saygılarımızla,

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

AB Uyum Daire Başkanlığı
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AB’den Haberler
ORGANİK TARIMA İLİŞKİN BAŞKANLIK ÖNERİSİ

OTP’DE SADELEŞTİRME BİRİNCİ ÖNCELİK 
Kaynak: Euractiv

Kaynak: Agri.eu

FASIL 13
FASIL 11

AB Komisyonu, tarım sektörünün rekabetçiliğini 
artırmayı hedefleyerek hazırlanan toplam 118 adet 
kırsal kalkınma programından ilk dokuzunu onayladı.

AB’de 2020 yılı hedefiyle hazırlanan programlar ile 
kırsal kesimde yaşayan vatandaşların sosyo-ekonomik 
koşullarının iyileştirilmesi ve iklim değişikliğinin 
önlenmesine yönelik projeler geliştirilmesi amaçlanıyor. 
Ulusal ve bölgesel düzeyde gerçekleştirilecek olan 
programlara, Kırsal Kalkınma için Avrupa Tarımsal 

Fonu’ndan toplam 95,6 milyar Avro tutarında kaynak 
aktarılacak. AB Komisyonu, Polonya, Danimarka, 
Avusturya, Almanya, Portekiz ve Finlandiya için 9 
adet kırsal kalkınma programına onay verdi. 2014 – 
2020 döneminde tarım sektörünün rekabetçiliğinin 
artırılması için gerçekleştirilecek çalışmalar kapsamında 
AB bütçesinden 19 milyar fon sağlanırken, söz konusu 
programlara ulusal katkılarla birlikte 32 milyar Avroluk 
bir kaynak aktarılmış olacak.

9 ADET KIRSAL KALKINMA PROGRAMI ONAYLANDI

AB Tarım ve Balıkçılık Konseyinde, Dönem Başkanlığı 
tarafından hazırlanan belge sonrası organik tarım konusunda 
bir politik yönlendirme sağlamayı amaçlayan bir oturum 
düzenlendi. 

Konseyde görüşülen konular neticesinde Başkanlık; delege 
mevzuat sayısının azaltılmasını, karma çiftliklere ilişkin 
kuralların devamını, mevcut kurallara uygun olarak, organik 
olmayan tohum, hayvan veya balık yavrusu kullanımına 

ilişkin istisnaların getirilmesini önerdi. Öneri, organik 
üretim ve organik ürünlerin etiketlenmesi hakkındaki 
mevcut mevzuatı gözden geçirmeyi ve AB’de organik 
üretimin önündeki engellerin kaldırılması, üreticiler 
arasında adil bir rekabet ortamının oluşturulması ve organik 
ürünlere karşı tüketici güveninin iyileştirilmesi amacıyla, 
henüz onaylanmamış olan resmi kontrollere ilişkin Tüzüğün 
değiştirilmesini hedefliyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Yeni Tarım ve Kırsal Kalkınma Komiseri Phil Hogan, 3 
Aralık 2014 tarihinde Brüksel’de Avrupa Parlamentosunda 
yaptığı konuşmada, OTP’de sadeleşmeye gidilmesinin 2015 
yılı çalışma programı içerisinde en önemli öncelik olduğunu; 
kuralların sadeleştirilmesinin kırtasiyeyi azaltarak, daha 
büyük rekabet yaratacağını ve tarımın, kırsal alanların ve 
tarımsal ticaretin istihdam potansiyelini güçlendireceğini 
vurguladı. Bu kapsamda önümüzdeki dönemde kurallarının 

sadeleştirilmesi gereken dört ana alan olduğundan bahseden 
Hogan, bu alanların şunlar olduğunu dile getirdi: sunulan 
yasa önerilerinde sadeleştirmenin esas alınması ve bunun 
yasal süreçle desteklenmesi, piyasa düzenleri konusundaki 
200’den fazla Komisyon Tüzüğünün gözden geçirilmesi, 
yeni doğrudan ödeme sistemine ilişkin kuralların gözden 
geçirilmesi, coğrafi işaretlere ilişkin kuralların olabildiğince 
etkili ve sade hale getirilmesi.
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SALMONELLA SALGINI ET KAYNAKLI MI?

YAğLI TOhUM ÜRETİMİNDE DÜŞÜŞ BEKLENİYOR

YENİ AB GIDA-ETİKETLEME KURALLARI

Avrupa Gıda Güvenilirliği Otoritesi (EFSA), 
6 AB ülkesinde yakın tarihte tespit edilen monofazik 
Salmonella typhimurium etkeni kaynaklı 38 vakanın 
bulaşma kaynağının et olduğunu belirtti. EFSA ve Avrupa 
Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) tarafından 
hazırlanan raporda vakaların aynı bütünün parçası olduğu 
ve gerçek vaka sayısının, tespit edilen vaka sayısından 

fazla olabileceği öne sürüldü. Raporda gıdalarda yapılan 
araştırmalardan elde edilen bilgilere dayanılarak tespit 
edilen vakalar etle ilişkilendirildi. Vakaların rapor edildiği 
altı ülkenin Danimarka, Finlandiya, Almanya, Hollanda, 
Norveç ve İsveç olduğu ve Ağustos ayında Salmonella 
enteritidis vakalarına ilişkin bir salgın değerlendirmesi 
yapıldığı belirtildi.

FASIL 12

AB Tarım Kuruluşları Komitesi (COPA) ve 
AB Tarımsal Kooperatifler Genel Komitesi  
(COGECA) Yağlı Tohumlar Çalışma 
Grubu tarafından 2014 başından itibaren 
uygulanmaya başlanan neonikotinoid grubu 
bitki koruma ürünlerinin kullanımının 2 yıl 
için yasaklanması ile ilgili yapılan araştırmanın 
ilk sonuçları açıklandı. Buna göre, 
neonikotnoid grubu bitki koruma ürünlerinin 

yağlı tohumlarda kullanılamamasından dolayı 
2015 yılı AB geneli yağlı tohum üretiminde 
geçen seneye göre ortalama %4.3 azalma 
olacağı tahmin ediliyor. Bu azalmanın esas 
nedeninin ise yaz aylarında yağlı tohumlarda 
neonikotinoid grubu bitki koruma ürünleri 
yerine kullanılabilecek alternatiflerin olmaması 
sonucu mahsullerin pire böceği tarafından istila 
edilmesi olduğu belirtiliyor. 

AB’den Haberler

Kaynak: Food Safety News

13 Aralık’ta, AB’de, gıda alerjenleri ve intoleransa 
ilişkin bilgi içeren etiketleme gerekliliği getirerek 
ve önceden paketlenmiş ve şüpheli gıda maddeleri 
için çapraz kontaminasyon kontrollerine dair gönüllü 
iyi uygulamalar önererek gıdalarda bulunabilen 
14 alerjenden kişilerin korunmasını sağlamayı 
amaçlayan yeni kurallar yürürlüğe girdi. Yeni kurallar 
restoranları, fırınları ve marketlerdeki satışları da 
kapsar nitelikte. Getirilen bazı temel değişiklikler ise; 

bilginin okunabilirliğinin geliştirilmesi, alerjenlerin 
içindekiler listesinde daha net ifade edilmesi, online, 
mesafeli satış ile bir satış noktasında aynı etiketleme 
gereksinimlerinin yerine getirilmesi, yanıltıcı 
uygulamaları önleyici güçlendirilmiş kuralların 
getirilmesi vb. olarak belirtilebilir. AB, ayrıca, gıda 
işletmeleri ve küçük ile orta ölçekli işletmelerin 
kurallara kolay erişimlerinin sağlandığı yeni bir veri 
tabanı üzerinde çalışıyor.

 Kaynak: EFSA

Kaynak: Copa-cogeca.eu
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AB’den Haberler

YENİ AB GIDA-ETİKETLEME KURALLARI

FASIL 13

Kaynak: Food Safety News

Portekiz’in Odemira bölgesinde bir balıkçılık yerel eylem grubu 
Avrupa Balıkçılık Fonu’ndan aldığı destek ile yerel balıkçıların 
ürünlerini tüketiciye doğrudan satışına olanak tanıyan bir pilot 
proje gerçekleştirdi. Bu kapsamda, üreticiler ile tüketiciler 
kendi aralarında anlaşıp av sezonunda belirli bir sıklıkla (hafta, 
ay v.b.) hem tüketici hem balıkçı için adil bir fiyat üzerinden 
yine üzerinde anlaşılmış bir ürün sepetini alma konusunda 
anlaşmaktadırlar. Böylece balıkçı ürününü iyi fiyattan 
hızlı ve aracısız satarken tüketici de aracısız ve taze ürüne 
ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor. Projenin bir diğer katkısı da 

her ürün sepetinin 
%30 oranında daha az 
bilinen ve tüketilen türleri 
içermek zorunda olması. Bu 
sayede yeni veya daha az tüketilen 
türlerin tüketimin yaygınlaşması ve 
ekosisteminin sürdürülebilirliğine katkı 
sağlanması hedefleniyor. Şimdiden balıkçılar ve 
tüketiciler tarafından benimsenen projenin hızla diğer 
bölgelerde ve AB genelinde yaygınlaşması bekleniyor.

AB Üye Devletlerinin Bakanları 2015 
yılı av kotalarını belirlediler. Atlas 
Okyanusu, Kuzey Denizi ve Karadeniz 
için uzun süren görüşmelerin ardından 
belirlenen av kotalarının sürdürülebilir 
balıkçılık yönetimine büyük katkı 
sağlaması hedefleniyor. AB’nin Çevre, 
Denizcilik ve Balıkçılıktan Sorumlu 
Komiseri Karmenu Vella, kararın 
yeni Ortak Balıkçılık Politikası’nın 

(OBP) en önemli hedeflerinden biri 
olan tüm stokların sürdürülebilir 
sağlanması yolunda çok önemli bir 
adım olduğunu vurguladı.  Karadeniz’de 
2014 için belirlenen kalkan ve çaça 
kota miktarında değişikliğe gidilmezken 
diğer sularda orkinos kotasında 
artışa gidildi. Diğer türler için de 
bilimsel tavsiyeler doğrultusunda 
kota artırımı veya indirimi yapıldı. 

2015 YILI AV KOTALARI BELİRLENDİ

Avrupa Birliği, yasadışı kayıtdışı ve 
düzenlenmemiş balıkçılıkla (IUU) 
mücadelede uluslararası işbirliğine 
yanaşmayan Solomon Adaları, 
Tuvalu, Saint Kitts ve Nevis ile Saint 
Vincent ve Grenadines’e karşı “sarı 
kart” anlamına gelen ve bu ülkelerden 
AB’ye su ürünleri ihracatına bazı 
sınırlamalar getiren ekonomik 
yaptırımları yürürlüğe koydu. AB 
Komisyonu’ndan yapılan açıklamada, 

bu ada ülkeleri için balıkçılığın ne 
kadar önemli olduğunun farkında 
oldukları, ancak IUU’ya karşı 
uluslararası mücadelenin ve 
stokların sürdürülebilirliğinin 
sağlanması için bu yaptırımların 
getirildiği, yaptırımların uluslararası 
işbirliğine katılım ve IUU ile 
mücadelede somut adımların atılması 
halinde kaldırılacağı belirtildi.

AB’DEN 4 ÜLKEYE SARI KART

Kaynak: Avrupa Komisyonu

TÜKETİCİYE DOĞRUDAN SATIŞTA YENİ YÖNTEM

 Kaynak: Avrupa Komisyonu 

 Kaynak: Avrupa Komisyonu 

Kaynak: Copa-cogeca.eu
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AB’den Haberler

AB-27 NET İŞLETME GELİRLERİ (2007-2012)

TARIM VE BALIKÇILIK KONSEYİ
Tarım ve Balıkçılık Konseyi 3360.toplantısı, 15-16 Aralık 
2014 tarihlerinde Brüksel’de gerçekleştirildi. Toplantıda, 
balıkçılık sektörüyle ilgili olarak Bakanlar, Birlik içindeki 
ve Birlik dışındaki bazı sularda AB tekneleri için 2015 
yılı avlanma kotaları hakkında, Komisyon ile anlaşarak 
hazırlanan Başkanlık uzlaşısı temelinde siyasi uzlaşıya vardı. 
Bu anlaşma hem uluslararası müzakere veya anlaşmalara 
konu olmayan balık stoklarını hem de uluslararası 
müzakerelere ya da anlaşmalara konu olan stokları içeriyor. 
Ayrıca Konsey, bazı derin deniz balık stokları konusunda AB 
tekneleri için 2015-2016 yılları avlanma kotalarını belirleyen 
bir Tüzük kabul etti ve Karadeniz’de bazı balık stokları için 
2015 yılı avlanma kotalarını belirleyen Tüzüğe ilişkin de 
siyasi uzlaşıya vardı. Başkanlık uzlaşısının temelinde kalkan 
ve çaça balığı için Karadeniz’deki AB Toplam Müsaade 
Edilebilir Av Miktarı(TAC)’nın uzatılması yer alıyor. 

Tarım sektörüne ilişkin olarak ise Bakanlar, süt ürünleri 

sektörünün geleceği hakkında fikir teatisinde bulundu 
ve Polonya tarafından sunulan süt piyasası için ilave 
önlemler alınması talebi hakkında durum değerlendirmesi 
yaptı. Bunun yanı sıra Konsey, organik tarım hakkındaki 
Tüzük önerisine ilişkin olarak Başkanlık tarafından 
hazırlanan belge üzerinde görüştü ve okul meyve, sebze 
ve süt planları, resmi kontroller, bitki sağlığı ve damızlık 
hayvan ticaretinde zooteknik koşullara ilişkin mevzuat 
önerileri konusunda 2014’ün ikinci yarısında gösterilen 
ilerlemeye ilişkin Başkanlık raporlarını inceledi. Konsey, 
ayrıca, insan tüketimine yönelik kazein ve kazeinatlara 
ilişkin Üye Devletlerin mevzuatını birbirine yakınlaştıracak 
taslak Tüzüğe ilişkin genel bir yaklaşım benimsedi. 
Toplantıda Komisyon, çiftçiler ve işletmeciler için maliyetleri 
artıran yüklerin azaltılması amacıyla tarım politikasının 
sadeleştirilmesine yönelik gündemin önemli noktalarını 
Bakanlara sundu. 

Kaynak: Avrupa Komisyonu

Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (ÇMVA) kapsamında toplanan son verilere göre; işletme gelirlerinde 2009 yılındaki 
keskin düşüşün ardından 2010 yılında başlayan toparlanma süreci, 2011 ve 2012 yıllarında da devam etmiştir. 
Genel olarak, işletme gelirleri, yüksek tarımsal ürün fiyatları ve tarımsal üretimdeki artış nedeniyle az miktarda 
yükselmiştir. AB üye devletleri arasında ve değişik tarım türleriyle ilişkili olarak belirgin gelir farklılıkları 
devam etmekle birlikte, 2011’deki hafif artış, 2004 ve 2007 yıllarında AB’ye katılan 12 ülke ile AB’nin eski 
üyeleri arasındaki farkı azaltmıştır.  

Konsey toplantı sonuçlarının tam metnine aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir:

http://www.consilium.europa.eu/meetings?lang=en&id=3e22c05f-4a2e-4b9d-b059-234fb274a6d4

TARIM VE BALIKÇILIK KONSEYİ

2012 Yılında Net Çiftlik Gelirleri -
AB-15 ve AB-12 Karşılaştırması (Avro)

AB-27 Net İşletme Gelirleri (Avro)
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TARIM VE BALIKÇILIK KONSEYİ

Kaynak: Avrupa Komisyonu

AB ve Dağ Tarımı

Avrupa Birliği (AB) topraklarının, ekonomisinin ve 
nüfusunun önemli bir bölümünde rol oynayan dağlık 
bölgeler, kırsal kalkınmanın desteklenmesine ilişkin 
1305/2013 sayılı Tüzük’te tanımlanmıştır. Buna göre, bir 
arazinin dağlık alan sayılabilmesi için, rakım yüzünden 
(minimum 600-800 m) zorlu iklim koşullarına sahip 
olması veya rakımın daha düşük olduğu durumlarda, 
arazi eğiminin makine kullanımına izin vermeyecek 
ölçüde dik olması (% 20’den fazla) nedeniyle arazi 
kullanımının sınırlı olması ve üretim maliyetlerinin fazla 
olması gerekmektedir. Bu tanıma göre, AB topraklarının 
%18,5’i dağlık bölgelerden oluşmaktadır.

Dağ tarımı uygulamaları sırasında; düşük sıcaklık 
değerleri, kısa mahsul yetiştirme dönemi, aşırı eğim ile 
az verimli topraklar gibi doğal engellerden kaynaklanan 
ve yatırımlar yoluyla kolaylıkla aşılamayan birçok engel 
ile karşı karşıya kalınmaktadır. Bu durum, iş gücü 
ve arazi verimliliğinde düşüklüğün 
yanı sıra dağ gıdaları endüstrisini de 
yüksek üretim ve ulaşım maliyetleri 
açısından olumsuz yönde 
etkilemektedir.

Dağ ürünlerinin piyasada daha 
kolay fark edilebilir olması ve 
tüketiciler tarafından yanıltıcı 
olmaması için, AB’de tarım 
ürünlerinin etiketlenmesinde “dağ 
ürünleri” (mountain products) 
şeklinde ortak bir kalite tanımı 
belirlenmiştir. Tarım Ürünleri ve 
Gıda Maddelerine Yönelik Kalite 
Programlarına ilişkin 21 Kasım 
2012 tarih ve 1151/2012/EU sayılı 
Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü’ne göre, “dağ 
ürünleri” ibaresi sadece ham maddesi özel olarak dağlık 
bölgelerden getirilmiş ve aynı zamanda dağlık bölgelerde 
işlenmiş ürünler için kullanılabilir. 

AB dağ tarımı ürünlerinin %54’ünü hayvansal ürünler 
oluşturmaktadır. Bunun yanında, Akdeniz dağlık 
alanlarında ise bitkisel ürün üretimi daha yaygındır. 
Dağ tarımındaki önemli üretim alanlarından biri de 
baldır. Fakat arı kovanı yaylacılığının oldukça zor bir 
üretim şekli olması nedeniyle AB’de dağlık bölgelerde 
gerçekleştirilen bal üretiminin, dağlık bölgelere sahip 

Üye Devletlerde üretilen toplam bal miktarının yalnızca 
%5 ila %20’si arasında olduğu tahmin edilmektedir.

AB’de dağlık bölgelerde bitkisel ürün üretimindeki 
en önemli ürün grupları tahıllar ve çok yıllık tarımsal 
ürünlerdir (meyve bahçeleri, zeytin ağaçları ve üzüm 
bağları). Meyve (özellikle elma, şeftali, çekirdekli 
meyveler ve sert kabuklu yemişler) ve zeytin sektörlerinin 
dağ tarımı toplam üretim hacmindeki payları sırasıyla 
%6,3 ve % 7,1 iken, aynı sektörlerin AB tarımsal üretim 
hacmindeki payları ise sırasıyla %3,7 ve %2,6’dır.  
Yani meyve ve zeytin sektörlerinin dağ tarımı üretim 
hacmindeki payları normal tarımdaki paylarından 
oldukça fazladır. 

Dağlık bölgelerde özellikle çok yıllık ürünlerden önemli 
miktarlarda ürün elde edilmektedir. Örneğin; AB 
toplam meyve üretimin %15’i, toplam zeytin üretiminin 
%17’si ve şarap üretiminin %12,5’i dağ tarımı ile 

üretilmektedir. Sert kabuklu yemişler 
için ise dağ tarımı ile yapılan üretim, 
toplam üretimin %35’inden fazladır.

AB’de dağlık bölgeler ile ilgili 
çalışmaları yürüten ve Avrupa Kırsal 
Kalkınma Ağı (European Network 
for Rural Development-ENRD) 
üyelerinden olan Avrupa Dağlık 
Bölgeler Birliği- Euromontana isimli 
bir birlik bulunmaktadır. Birlik, AB 
toprakları içindeki dağlık bölgelerin 
sürdürülebilir kalkınması ve dağlık 
bölgelerdeki yaşam kalitesinin 
artırılması amacıyla çalışmalar 
yürütmektedir.

Bunun yanında, AB Ortak Tarım Politikası - Kırsal 
Kalkınma kapsamında planlanan yeni reformlarda 
dağ tarımının geliştirilmesi ve mevcut sorunların 
çözülmesi üzerine de yeni düzenlemeler bulunmakta, 
2015-2020 döneminde dağ tarımının teşvik edilmesi 
amacıyla dağ tarımı çiftçilerine yeni destekler verilmesi 
öngörülmektedir. Bu gelişmeler, önümüzdeki yıllarda 
AB’nin dağ tarımı konusunda daha da gelişebilmek ve 
mevcut potansiyeli kullanabilmek adına önemli adımlar 
atacağına dair beklentileri güçlendirmektedir.

TARIM VE BALIKÇILIK KONSEYİ

Gülçin Elif SÖğÜT
    AB Uzman Yrd.

- 

- Kaynak: Avrupa Komisyonu
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1.Bitki Koruma Ürünlerinin Önerilmesi, Uygulanması ve Kayıt İşlemleri Hakkında 
Yönetmelik, 3.12.2014, No:29194

2.Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi Hakkında Genelge 
(Genelge No:2014/20) , 9.12.2014, No:29200

3.Türk Gıda Kodeksi Zeytinyağı ve Pirina Yağı Tebliği’nde (Tebliğ No: 2010/35) Değişiklik 
Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2014/54), 12.12.2014,  No:29203

4.Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 
20.12.2014, No:29211

5.Türk Gıda Kodeksi Yumurta Tebliği (2014/55), 20.12.2014, No:29211

6.Çiğ Sütün Değerlendirilmesine Yönelik Destekleme Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 
2014/60), 23.12.2014, No:29214

7.Tarımsal Arazilerin Mülkiyetinin Devrine İlişkin Yönetmelik, 31.12.2014, No: 29222

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

8 Aralık 2014, AGR 56788, Bitki koruma ürünlerinin izin dosyalarının değerlendirilmesi 
Çalıştayı

15 Aralık 2014, AGR IND/EXP 56826, Dioksin, furan, dioksin benzeri PCB 
(polychlorinated biphenyl) tespitine ilişkin laboratuvarlararası çalışmalar Uzman Görevi

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

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

Güncel Mevzuat / TAIEX Faaliyetleri
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Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2014/54), 12.12.2014,  No:29203
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AB BALIKÇILIĞINDA ÜRETİCİ 
ÖRGÜTLERİNİN ROLÜ 

Avrupa Birliği’nin her 10 yılda bir balıkçılık politikaları 
üzerine gerçekleştirdiği reform çalışmalarının 
sonuncusunda yayımladığı 11 Aralık 2013 
tarih ve 1379/2013 (AB) sayılı Su Ürünleri Ortak 
Piyasa Düzeni Hakkındaki Tüzük, 104/2000 sayılı 
Ortak Piyasa Düzeni (OPD) hakkındaki Tüzüğü ve 
bu Tüzüğün ayrıntılarını düzenleyen bazı Tüzükleri 
ilga etmiş olup ortak piyasa düzeninin en önemli 
unsurunu oluşturan üretici örgütleri konusunda önemli 
değişiklikler getirmiştir. Avrupa Birliği, Ortak Balıkçılık 
Politikasının 1970 yılında oluşturulan ‘piyasa düzeni’ 
politikasının merkezine, bu politikanın kabul edildiği 
yıldan beri, üretici örgütlerini koymuştur. Reform öncesi 
su ürünlerinde OPD ile ilgili kuralları ortaya koyan 
104/2000 sayılı Tüzük ile örgütlere aşağıda belirtilen 
görevler verilmiştir:

• Üretimin planlanmasını teşvik etmek ve arzı talebe 
göre düzenlemek,

• Arzın yoğunlaşmasını düzenlemek,

• Fiyat istikrarını sağlamak,

• Sürdürülebilir balıkçılığı destekleyen avcılık 
yöntemlerini teşvik etmek,

Bu görevleri ne şekilde gerçekleştireceğini planlaması ve 
bu planı yetkili makamlara bildirmesi için ise örgütlerden 
bir ‘operasyonel program’ hazırlaması talep edilmiştir. 
Operasyonel programın içeriği: arzın miktar ve kalitesini 
piyasa gereksinimlerine uyarlamak için pazarlama 
stratejisi, üyelerinin avladığı ürünlerin avlanma planı, 
yetiştiricilik sektöründeki üretici örgütleri için üretim 
planı, pazarlama sıkıntısı çekilen ürünlerin arzının 

    

İnceleme

Özge BOZKUŞ  AB Uzman Yrd.
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düzenlenmesi için ileriye yönelik tedbirler ve üyelere 
uygulanabilecek cezalardan oluşmaktadır.

104/2000 sayılı önceki mevzuatın yürürlükte olduğu 
süre zarfı içerisinde ortaya çıkan eksiklikler şu şekilde 
sıralanabilir:

• Daha önce hazırlanan operasyonel programların 
etkili olmaması, bunun ise plan hazırlama 
yönündeki AB destek ve kontrollerinin 
yetersizliğinden kaynaklanması,

• ÜÖ’lerin pazar düzeni (arz-talep dengesi) 
üzerinde yeterince etkili olmaması,

• Üretici örgütlerinin üreticiler üzerinde yeterince 
gücünün ve etkisinin olamaması,

• Üretici örgütlerinin sürdürülebilir balıkçılığa 
yeterince katkı sağlayamaması.

104/2000 sayılı Tüzük operasyonel programların 
hazırlanması ve denetlenmesi konusunda yetersiz 
kalmıştır. AB Üye Devletlerinden uzmanlarla ve 
üretici örgütleriyle yapılan görüşmelerde bu planların 
genellikle kağıt üzerinde kaldığı, uygulamaya 
geçirilemediği vurgulanmıştır. Operasyonel 
programın hazırlanmaması durumunda tanınmanın 
geri çekilmesi kuralının olmaması, bunun yerine 
üretici örgütlerine müdahale mekanizması 
aracılığıyla verilecek yardımlarda kesintiler yapılması 

yeterli bir yaptırım getirememiştir. Aynı zamanda 
üretici örgütlerinin üretim ve pazarlamalarını 
planlarken uygulayabilecekleri müdahale ve destek 
mekanizmalarının kötüye kullanıldığı ve su ürünleri 
sektörüne zarar verdiği gözlemlenmiştir. Örneğin, 
geri çekme mekanizması, ürünlerin fiyatları belirli bir 
seviyenin altına düşünce üretici örgütlerine ürünlerini 
piyasadan çekebilme şansı getirmiştir. Bu mekanizma 
ile üretici örgütleri tarafından üyelerine telafi 
ödemesi yapılmış; finansmanı ise AB kaynaklarından 
karşılanmıştır. Söz konusu mekanizma, piyasadan 
çekilen ürünlerin tekrar piyasaya satış amacıyla 
sunulması yasak olduğu için avlanan ürünlerin 
imha edilmesine yol açmış; sürdürülebilir avcılık 
politikalarına zarar vermiştir. Aynı zamanda 
operasyonel program aracılığıyla planlanması gereken 
üretimin, talebi aşsa da geri çekme mekanizması 
yoluyla tazmin edilmesinden dolayı, planlanandan 
daha fazla gerçekleşmesine yol açmıştır.

Bahsi geçen tüm bu sorunlar Avrupa Birliği’nin 
su ürünlerinde ortak piyasa düzeni konusunda 
düzenlemeye gitmesini zorunlu kılmıştır. 1379/2013 
sayılı Tüzük ve bu Tüzüğün ayrıntılarını belirleyen 
diğer yasal düzenlemeler ile kamu harcamasının aşırı 
avlanmaya katkıda bulunacak şekilde kullanılmasına 
sebep olan müdahale sistemleri kaldırılmış, sadece 
depolama yardımı kalmıştır. Bu mekanizmanın üretici 
örgütlerine, ürünlerini saklayarak daha sonraki bir 

İnceleme
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İnceleme

aşamada pazara sunacak basitleştirilmiş bir depolama 
mekanizması sağlayacağına; böylece pazar istikrarı 
oluşturulmasına yardımcı olacağına inanılmaktadır. 
Halihazırda işletilmekte olan tek müdahale 
mekanizması olarak kalan bu desteğin 2019 yılında 
sona ereceği göz önünde bulundurulduğunda, üretim 
ve pazarlama planları daha önemli bir hale gelecektir. 
Bu sebeple üretim ve pazarlama planı hazırlanması 
zorunlu tutulmuş ve bu planın hazırlanmaması 
durumunda tanınmanın geri çekilebileceği 
bildirilmiştir. 

Avrupa Birliği’nde söz konusu Tüzüğün düzenlemeleri 
altında 2013 yılında toplam 232 üretici örgütünün 
faaliyet gösterdiği bilinmektedir. Her ne kadar bu 
üretici örgütlerinin reform öncesi süreçte ortak 
piyasa düzeninin işleyişi açısından önem arz ettiği 
bilinse de Avrupa Birliği, reform sürecinde, üretici 
örgütlerinin daha güçlü bir yapıya kavuşturulmasını, 
piyasa üzerinde daha etkin olmasını ve sürdürülebilir 
balıkçılığa daha fazla katkıda bulunmasını 
hedeflemiştir. Bu hedefe uygun olarak 1379/2013 
sayılı Tüzük ile üretici örgütlerinin izlemesi gereken 
amaçlar, avcılık ve yetiştiricilik üretici örgütleri için 
aşağıdaki şekilde genişletilmiştir:

• Üyelerinin balıkçılık ve yetiştiricilik ürünlerinin 
pazara sunulması için şartları geliştirmek,

• Üyelerinin ekonomik kazançlarını arttırmak,

• Piyasa istikrarını sağlamak, 

• Kıyı ve kırsal alanlardaki istihdama katkı 
sağlarken, gıda arzına katkıda bulunmak, yüksek 
gıda kalitesini ve güvenlik standartlarını arttırmak, 

• Av araçlarının seçiciliğini arttırma amaçlı tedbirler 
aracılığıyla avcılığın çevresel etkilerini azaltmak,

• Pazara sunmak veya alternatif alanlara 
yönlendirmek suretiyle yan ürün olarak elde edilen 
ticari türlerin en iyi şekilde kullanımını sağlamak,

• Üyelerini sürdürülebilir avcılık/yetiştiricilik 
faaliyetleri konusunda desteklemek, 

• Yasadışı, kayıtdışı ve düzensiz avcılığın 
önlenmesine yardımcı olmak,

• Tüketicilerin açık ve tam bilgiye ulaşmaları ile 
ürünlerin izlenebilirliğine katkı sağlamak, 

• Üyelerinin faaliyetlerinin ulusal stratejik plan ile 
uyumluluğunu tespit etmek,

• Avcılık yoluyla elde edilen balık yemlerinin 
sürdürülebilir balıkçılık faaliyetlerinden elde 
edilmesini sağlamak.

• Bu amaçların planlanması ve yetkili makamlar 
tarafından takibinin kolaylaştırılması için ise 
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‘üretim ve pazarlama planı’ hazırlama zorunluluğu 
getirilmiştir. Üretim ve pazarlama planı:

• Avlanan ve yetiştirilen türler için bir üretim 
programı,

• Arz miktarını, kalitesini ve sunumunu piyasa 
gereksinimlerine uydurmak için bir pazarlama 
stratejisi,

• Yukarıda bahsi geçen amaçlara katkıda bulunmak 
amacıyla üretici örgütleri tarafından alınacak 
önlemler,

• Yıl boyunca sürekli şekilde pazarlama zorluklarını 
ortaya koyan türlerin arz miktarını ayarlamak için 
ileriye yönelik özel tedbirler ile

• Söz konusu planın yürütülmesi için kabul edilen 
kararları ihlal eden üyelere uygulanacak cezaları 
içermektedir.

Su Ürünlerinde OPD altında üretici örgütlerine 
yönelik gerçekleştirilen reform sonucunda üretici 
örgütlerinin görev ve sorumlulukları arttırılsa da, 
üretim ve pazarlama planında talep edilenlerin bir 
önceki Tüzük ile belirlenen Operasyonel Programın 
içeriğinden pek farklı olmadığı görülmektedir. 

Ocak 2014’ten itibaren uygulanması beklenen 
üretim ve pazarlama planı ile getirilen kurallara 

Birlik içerisindeki mevcut ÜÖ’leri de henüz uyum 
aşamasındadır; zira örgütler de ilk üretim ve 
pazarlama planlarını Şubat 2014’te yetkili makamlara 
iletmişlerdir. Dolayısı ile planın etkileri henüz net bir 
şekilde görülememektedir. Ancak üretim ve pazarlama 
planları üretici örgütleri tarafından iyi kullanıldığında 
faydalı araçlar olarak tanımlanmaktadır. Bu sebeple 
OPD’deki reformun gerçekten herhangi bir değişiklik 
yaratıp yaratmayacağının ve sektöre etkilerinin daha 
ayrıntılı bir şekilde analiz edilmesi; bu bilgiler ışığında 
AB müktesebatının ilgili kısımlarına uyum konusunda 
izlenmesi gereken yolun Türk balıkçılık sektörünün 
de öncelikleri göz önüne alınarak belirlenmesi 
gerekmektedir.

AB müktesebatına uyum sürecinde, Ortak Balıkçılık 
Politikasının diğer tüm unsurlarında olduğu gibi 
ortak piyasa düzeni unsuruna ilişkin mevzuata uyum 
sağlamak için çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Son 
zamanlarda, bu amaca yönelik atılan en önemli 
adım, TR 11 IB AG 01 Nolu Balıkçılık Üretici 
Örgütleri için Kurumsal Kapasite oluşturulması 
Eşleştirme Projesi’dir. 2014 yılında başlayan ve 2015 
yılı Nisan ayında bitmesi hedeflenen proje ile uzun 
vadede Türkiye’de de AB su ürünleri üretici örgütleri 
ile uyumlu bir örgütlenme yapısının oluşturulması 
hedeflenmektedir. Proje çalışmaları içerisinde 
Türkiye’deki su ürünleri örgütlenme yapısına ilişkin 
ileriye yönelik yol haritası oluşturulurken; AB’deki 

İnceleme
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reformun getirdiği değişiklikler ve üretici örgütlerine 
ilişkin düzenlemelere neden ihtiyaç duyulduğu analiz 
edilmektedir. Gerek balıkçıların görüşleri alındığında, 
gerekse sektör ile ilgili yapılan birçok çalışmada avcılık 
konusunda Türkiye’nin modern ve güçlü altyapısı 
vurgulanmakta, ancak pazarlama ve fiyatlandırma 
gibi konulardaki eksikliklere dikkat çekilmektedir. 
Yeni düzenlemeler ile üretici örgütlerinin, üretim ve 
pazarlamalarını planlayacak, piyasayı düzenleyebilecek, 
aynı zamanda Avrupa Birliği’ndeki üretici örgütleri ile 
uyumlu ve rekabet edebilecek şekilde güçlendirilmesi 
gerekmektedir. Avrupa Birliği ülkelerinde çoğu 
üretici örgütünün henüz piyasaya yeterince müdahale 
edemediği ve arz-talep dengesini sağlayamadığı 

gözlemlenmiştir. Bu durum, Türkiye’deki üretici 
örgütlerinin rekabet gücünü arttırmaktadır. Piyasa 
düzenine yönelik bir önceki mevzuatın yeterince 
başarılı olamaması ve AB’deki örgütlerin de üretim 
ve pazarlamalarını yeni yeni planlamaya başlaması 
Türkiye’deki üretici örgütlerinin su ürünleri sektörüne 
yönelik yarışta geride kalmadığını göstermektedir. 
Türkiye’de de su ürünleri üretici örgütlerinin üretim 
ve pazarlama planı hazırlamasına yönelik bir altyapının 
oluşturulması, üreticilerimizin güçlü, sektöre hakim 
ve uluslararası sistemde kendilerini temsil edebilecek 
kabiliyette örgütlere sahip olmaları açısından 
önemlidir.

İnceleme

KAYNAKLAR

1. Commission Implementing Regulation (EU) No 1418/2013 of 17 December 2013 concerning production 

and marketing plans pursuant to Regulation (EU) No 1379/2013 of the European Parliament and of the 

Council on the common organisation of the markets in fishery and aquaculture products. 

2. Regulation (EU) No 1379/2013 of the European Parliament and of the Council on the common organisation 

of the markets in fishery and aquaculture products, amending Council Regulations (EC) No 1184/2006 and 

(EC) No 1224/2009 and of 11 December 2013 No 104/2000.

3. Council Regulation (EC) No 104/2000 on the common organisation of the markets in fishery and 

aquaculture products.

4. Kalkınma Bakanlığı. (2014). Onuncu Kalkınma Planı Su Ürünleri Özel İhtisas Komisyonu Raporu. Ankara: 

Kalkınma Bakanlığı.

5. Veske, E., & Yerli, S. (4-6 Kasım 2013). I. Balıkçılık Çalıştayı Sonuç Raporu. Antalya: Tarımsal Araştırmalar 

ve Politikalar Genel Müdürlüğü.

6. European Commission, Fact and Figures on the Common Fisheries Policy, Basic Statistical Data, 2014 

Edition



14

İstatistikler
ÜÜR

Avrupa Birliği’nde 2014 yılında Tarımsal Gelir

Avrupa Komisyonu tarafından “AB’de Tarımsal Gelir 2014 - İlk Tahminler” adlı rapor Aralık 2014’te 

yayımlanmıştır. Raporda, AB’de 2014 yılında meydana gelen tarımsal gelire ilişkin ilk tahminler özetlenmiştir. 

Bu kapsamda 2014 yılında AB-28’de tarımsal gelir, bir önceki yıla göre %1,7 oranında azalmıştır. 

AB-28’de reel olarak işçi başına tarımsal gelirdeki değişim aşağıdaki grafikte 

gösterilmiştir. Buna göre AB’de 2014 yılında tarımsal gelir bir önceki yıla oranla 

%1,7 düşmesine rağmen, kriz yılı olan 2009’a göre halen %33 daha fazladır. 

Bahsekonu istatistiklere aşağıdaki linkten ulaşılabilir: 
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-area-economics/briefs/pdf/003_en.pdf

İşçi başına tarımsal gelir, 20 AB üyesi devlette 

azalırken, 8 AB üyesi devlette artmıştır. En fazla 

düşüş, %22,8 ile Finlandiya’da gerçekleşirken, en fazla 

gelir artışı ise %13,3 ile Slovenya’da gerçekleşmiştir.   

AB 28’de real olarak işçi başına tarımsal gelirdeki değişim, 2005=100 
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Ülke Tanıtımı

Bahsekonu istatistiklere aşağıdaki linkten ulaşılabilir: 
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-area-economics/briefs/pdf/003_en.pdf

• Tarım sektörü toplam GSYH’nin  %3,9’unu oluştu-
rur (2013 ).

• Tarımsal istihdam, toplam istihdamın % 4,2’sine 
tekabül eder.

• Estonya’nın bitkisel üretiminde buğday,arpa ve 
yem bitkileri öne çıkar. Hayvansal ürünlerde ise  
süt inekçiliği ile domuz ve sığır besiciliği yaygın 
olarak yapılır. Bitkisel üretim toplam tarımsal hası-
lanın %46,3’ünü, hayvansal üretim ise %53,7’sini 
oluşturur (2013).

• 2013 yılında Estonya, 1,1 milyar Avro’luk tarımsal 
ihracat ve 1,4 milyar Avro’luk tarımsal ithalat ger-
çekleştirmiştir. 

Karmen Kass

Kırsal alanların önemli bir yer tuttuğu 
Estonya’nın toplam yüzölçümünün %82’sini 
kırsal alanlar oluşturmakta, toplam nüfusun 
da %48’i bu alanlarda yaşamaktadır. Ayrıca, 
toplam çalışan nüfusun %43’ü kırsal alanlarda 
istihdam edilmektedir. 

 “Çalışmayana yemek yok”                       
  Estonya Atasözü     

Geleneksel olarak basit ve hazırlaması kolay 
yemeklerden oluşan Estonya mutfağı, aynı 
zamanda komşu mutfaklardan da etkilenir. 
Siyah ekmek, et, patates ve süt ürünleri 
Estonyalılar’ın günlük hayatta en çok 
tükettiği ürünlerdendir. Estonya mutfağının 
en bilinen yemekleri arasında Sült (soğuk 
meze), Verivorst (yöresel sosis), Kartulisalat 
(patates salatası), ve Kali (fermente içecek) 
yer almaktadır. 

Talinn

Sült

ESTONYA (EE)

Estonya, sanat, spor ve siyaset alanında 
birçok önemli isim yetiştirmiştir. Estonya’nın 
dünyaya kazandırdığı isimler arasında tenis 
oyuncusu  Kaia Kanepi, yazarlar Kalle Lasn 
ve August Kitzberg, müzik grubu Urban 
Symphony, politikacı Lennart Meri ve model 
Carmen Kass bulunmaktadır. 

Kaia KanepiUrban Symphony
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Yayın Danışmanları
G. Şahika ATILGAN
    Yayın Koordinatörü 
Dr. Burak Rahmi YILDIRIM
    Haber ve Görsel Yayın Koordinatörü

Editoryal Kurul Katkıda Bulunanlar (devam)

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

Uzman Gözüyle 
           Aylık süreli yayın

Arzu YÜRÜKÇÜ
F. Ömer TİRYAKİOğLU
Nursel KILIÇ
Tamer KÖSE

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

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

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

Şebnem TÜZÜN KEZER
Boğaçhan YILDIZ
Ahmet Berkay BULUTCU

Katkıda Bulunanlar 

Biliyor Musunuz ?

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

Biliyor Musunuz ?

Tek pazarın temel unsurları “dört özgürlük” olarak da 

bilinen ve AB Kurucu Antlaşması’nda yer verilen serbes-

tilerdir: Kişilerin, malların, hizmetlerin ve sermayenin 

serbest dolaşımı.

Avrupa entegrasyonunun sembolü olan Tek Pazar nedir/

neleri kapsamaktadır?

- Dünyadaki tüm ekonomiler arasında en büyük GSYİH,

- 28 ülke,

- 500 milyon tüketici,

- 20 milyon KOBİ,

- Gıda ve yemde en büyük ihracatçı ve ithalatçı,

- Global ihracat ve ithalatın % 20’si,

- Dünya nüfusunun % 7’si.

AB Tek pazarı/İç Pazar (Single Market/Internal Market)

uzman.gozuyle@tarim.gov.tr

