organik tarım: çevre dostu üretim
Türkiye’de, Ağustos 2010’da çıkarılan “Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına ilişkin Yönetmelik” ile
organik tarım üretiminden, organik
ürünlerin işlenmesine, ambalajlanmasına, etiketlenmesine ve pazarlanmasına; kontrol ve sertifikasyon
sistemine ve organik tarımla ilgili
komitelere kadar çeşitli konular AB
mevzuatına uygun olarak düzenlenmiştir.
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AB’den sağlanan mali destekler
2002 yılından bu yana Türkiye-AB
mali işbirliği kapsamında kurumsal
yapılanmaya yönelik olarak programlanan 9 projenin toplam bütçesi
61 milyon avrodur. Söz konusu projeler aşağıda sıralanmaktadır:
• Organik Tarımın Geliştirilmesi ve
AB Mevzuatına Uyum
• AB Ortak Tarım Politikasının Uygulanmasına Hazırlık
• Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA)
Kırsal Kalkınma Ajansının Kurulması

• Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı
Kırsal Kalkınma Bileşeni (IPARD)
Kapsamında Çevre ve Kırsal Tedbirlerinin Uygulanmasına Hazırlık
• Pilot Çiftlik Muhasebe Veri Ağı
Projesinin Genişletilmesi ve Sürdürülebilirliğinin Temini
• Arazi Parseli Tanımlama Sisteminin Sayısallaştırılması
• Entegre İdare ve Kontrol Sistemi
Kapasitesinin Oluşturulması

• Pilot Türk Çiftlik Muhasebe Veri
Ağının Kurulması
• Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı’nın İstatistik Kapasitesinin Güçlendirilmesi

tarım ve kırsal kalkınma

faslında müzakereler
11 No’lu Tarım ve Kırsal Kalkınma
Faslı, siyasi blokaj nedeniyle henüz
müzakereye açılamamıştır. Bununla
birlikte, faslın müzakereye açılması
için belirlenmiş olan 5 adet teknik
açılış kriterinden 2’si yapılan çalışmalar sonucunda karşılanmıştır. Bu
alandaki mevzuat uyum çalışmaları
sürdürülmekte olup AB fonlarından

en üst düzeyde yararlanabilmesi için
gerekli tedbirler alınmaktadır.
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tarım: hem AB’de hemTürkiye’de öncelikli
alanlardan biri

daha etkili tarım politikası için
daha güvenilir tarım istatistikleri

Türkiye’de, tarım politikalarının belirlenmesinde önemli rol oynayan
tarım istatistiklerinin iyileştirilmesi
için 2014-2020 dönemini kapsayan
bir Strateji üzerinde çalışmalar de-

28 üyeli Avrupa Birliği’nde (AB) yaklaşık 12 milyon çiftçinin faaliyet gösterdiği tarım sektörü, 4 milyon kişiye
istihdam sağlayan gıda sektörü ile
birlikte toplam istihdamın % 7’sini,
gayri safi yurtiçi hâsılanın ise % 6’sını
oluşturmakta, AB bütçesinin % 40’ı
bu sektöre ayrılmaktadır.
Türkiye için tarım sektörünün önemi
AB’de olduğundan daha büyüktür.
Türkiye’nin toplam yüzölçümünün

% 31,1’i tarım sektörüne ayrılmakta, tarım sektörü gayri safi yurtiçi
hâsılanın % 9,6’sını, toplam istihdamın ise % 23,6’sını oluşturmaktadır.
2050 yılında yaklaşık 9 milyara ulaşacağı öngörülen dünya nüfusunun
yeterli gıdaya erişimi için gıda üretiminin iki katına çıkması gerekmektedir. Önümüzdeki dönemde, tarım
sektörü hem AB hem Türkiye için
çok daha önem kazanacaktır.

kırsal kalkınmada

bütüncül yaklaşım

vam etmektedir. Strateji kapsamında atılacak adımlarla, bu alandaki
istatistiki bilgiler daha güncel ve güvenilir olacaktır.

Türkiye’ye özgü tarımsal ürünler ve

gıdalar coğrafi işaretlerle korunuyor

kırsal kalkınmada AB hibeleri
Türkiye ile AB arasında 1996 yılında
oluşturulan Gümrük Birliği çerçevesinde coğrafi işaretlerin korunması
konusunda da yasal düzenleme
gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda,
Türkiye’ye özgü tarımsal ürünlerin
ve gıdaların coğrafi işaretler ile tescili ve korunması sağlanmaktadır.
AB’de, üçüncü ülkelerin de AB piyasalarında coğrafi işaret tesciliyle

ürünlerini koruma altına alabilme
imkânı bulunmaktadır. Antep Baklavası, Aydın İnciri, Afyon Sucuğu,
Afyon Pastırması ve Malatya Kayısısı
için AB Komisyonu’na tescil başvurusu yapılmış olup, Antep Baklavası
mahreç işareti olarak AB tarafından
tescil edildi. Diğer ürünler için ise
değerlendirme süreci devam etmektedir.

çiftçilerin gelirlerinde istikrar
Kırsal kalkınma, dünyanın birçok
bölgesinde olduğu gibi AB’de ve
Türkiye’de ekonomik ve sosyal bütünleşme politikalarının ayrılmaz
bir parçasıdır. Kırsal alanlarda temel
ekonomik faaliyeti tarım sektörü
oluşturmaktadır.
1999 yılından bu yana, “doğrudan
ödemeler ve piyasa düzenlemeleri” ile birlikte “kırsal kalkınma”, AB
Ortak Tarım Politikası’nın iki önemli
bileşeninden biridir. Kırsal kalkınma
altında, tarımsal işletmelerin modernizasyonu, tarım dışı ekonomik faaliyetler, çevre-dostu tarımsal üretim

teknikleri, iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması ve doğal kaynakların korunması gibi alanlarda kırsala
yönelik destek tedbirleri uygulanmaktadır.
Türkiye’de 2006 yılında AB’ye katılım
müzakerelerinin bir gereği olarak
kabul edilen Ulusal Kırsal Kalkınma
Stratejisi ile birlikte, kırsal kalkınma
tedbirleri, uzun dönem perspektifli,
ilgili paydaşların katkılarıyla oluşturulan ve farklı politika araçlarının koordinasyonunu içeren bir yaklaşım
çerçevesinde uygulanmaktadır.

Tarım alanındaki AB uyum çalışmalarıyla önümüzdeki süreçte çiftçilerimiz daha istikrarlı gelir kaynaklarına
sahip olacaklardır. AB tarım politikalarına uyum sürecinde, çiftçilere
yönelik olarak sağlanan tarımsal des-

teklerin yönetim ve kontrol mekanizmaları güçlendirilecek, böylelikle
kaynakların verimli bir şekilde kullanılması ve uygunsuz ödemelerin
önüne geçilmesi temin edilecektir.

Türkiye-AB mali işbirliği 2007-2013
dönemi için AB tarafından Türkiye’ye
tahsis edilen kırsal kalkınma hibeleri, AB Komisyonu tarafından gerçekleştirilen denetimler neticesinde
AB’nin Tarım ve Kırsal Kalkınmayı
Destekleme Kurumu’na (TKDK) fonların yönetim yetkilerini devretmesiyle birlikte 2011 yılından bu yana,
seçilen 42 ilde (Afyon, Ağrı, Aksaray,

Amasya, Ankara, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çorum, Çanakkale,
Çankırı, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Hatay, Isparta,
Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kastamonu, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muş, Nevşehir, Ordu,
Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon,
Uşak, Van, Yozgat) üreticilerin kullanı-

mına açıldı.

2016 yılı sonuna kadar uygulanacak
olan IPARD I. Dönem (2007-2013)
Programı kapsamında Türkiye’ye
854 milyon avro AB hibesi tahsis
edildi. Eş finansman ilkesi gereği
Türkiye Cumhuriyeti katkısı da hesaba katıldığında faydalanıcılara
yaklaşık 1,1 milyar avro hibe imkânı
sağlandı.
IPARD Programı kapsamında 2011
yılından bu yana süt ve süt ürünlerinden meyve ve sebzelerin iş-

lenmesi ve pazarlanmasına, çiftlik
faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve
geliştirilmesinden kırsal turizme kadar çok çeşitli alanlarda proje başvuruları alınmıştır.
Bugüne kadar IPARD Programı kapsamında değerlendirmesi tamamlanan 12 başvuru çağrı ilanı ile toplam
yatırım tutarı 3,8 milyar TL olan 7909
projeyle hibe sözleşmesi imzalanmış, bu projelere 2,2 milyar TL hibe
desteği sağlanması öngörülmüştür.
Taahhüt edilen ödemeler ile inceleme aşamasındaki projelere gerekli
ödemelerin yapılmasının ardından
2016 yılının sonuna kadar IPARD
fonlarından kullanılabilecek yaklaşık
143,5 milyon avro AB fonu bulunmaktadır.
AB Komisyonu ile yürütülen yoğun
ve kapsamlı çalışmaların sonucunda, 2014-2020 yıllarını kapsayan
IPA’nın II. döneminde de ülkemize
ayrılan toplam 4,45 milyar avro kaynağın, yaklaşık 912 milyon avroluk
bölümü yine “tarım ve kırsal kalkınma sektörüne” tahsis edildi. 20142020 dönemini kapsayacak olan
yeni IPARD Programı, 27 Ocak 2015
tarihinde AB Komisyonu tarafından
resmen onaylandı.

