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TÜRKİYE'DEN AB'YE ORGANİK ÜRÜN İHRACATI İÇİN 
BAŞVURU 
Türkiye, Avrupa Birliği (AB)'ne organik tarım ürünleri ihracatı yapmak 
için başvuruda bulundu. AB Bakanlığı, Tarım ve Balıkçılık Başkanlığı 
AB İşleri Uzman Yardımcısı Emre Akyüz, bir süre önce organik ürün 
ihracatında AB'nin üçüncü ülkeler listesine girebilmek için başvuruda 
bulunulduğunu bildirdi. AB'nin organik tarım mevzuatına uyum yönünde 
ilerleme kaydedildiğini belirten Akyüz, bu çerçevede Organik Gıda ve 
Tarım Eylem Planı ile organik tarım standartları oluşturulduğunu 
kaydetti. Avrupa Birliği'ne Uyum, Danışma ve Yönlendirme Kurulu 
(ABUDYK)'nun 2011 yılı dördüncü toplantısı, Antalya Uygulama 
Oteli'nde yapıldı. Toplantıya katılan AB Bakanlığı uzmanları 'Gıda 
Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı' ve 'Tarım ve Kırsal Kalkınma' 
konularını içeren 11. ve 12. fasıllar hakkında bilgi verdi. Bakanlık 
uzmanlarından Emre Akyüz, Tarım ve Kırsal Kalkınma faslı 
çerçevesinde yapılan çalışmaları aktardı. Tarım sektöründeki 
desteklerin AB destekleme sistemine yakınlaştırılması ve uyumlu hale 
getirilmesine ilişkin yapılan çalışmaların devam ettiğini kaydeden 
Akyüz, "Bu kapsamda, tarım istatistiklerinin iyileştirilmesine yönelik 
açılış kriterinin karşılanması amacıyla Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı ile Türkiye İstatistik Kurumu tarafından iki taslak strateji 
hazırlandı. Bu taslakla ilgili komisyonun görüşleri alındı. Bunun yanında 
tarım istatistiklerinin iyileştirilmesi açısından kurumsal kapasitenin 
arttırılmasını hedefleyen bir projenin uygulanmasına da başlandı." diye 
konuştu. Çiftçi Muhasebe Veri Ağı sistemi oluşturulduğu bilgisini de 
veren Akyüz, bu konuda yürütülen projeler kapsamında 12 ilde pilot 
bölge oluşturulduğunu ve 600 çiftliği kapsayacak şekilde uygulama 
başlatıldığını bildirdi. Akyüz, sistemin sorunsuz çalışması için de 
personel eğitimi yapıldığını aktardı. Emre Akyüz'ün verdiği bilgilere 
göre, bu güne kadar yapılan çalışmalar çerçevesinde 8 projeye 60 
milyon euro harcandı. Devam eden projelerle birlikte 2013 yılına kadar 
bu yardım miktarının 100 milyon euroyu aşması bekleniyor. 
Konuşmasında yapılması gereken çalışmalara da değinen Akyüz, 
şunları kaydetti: "Tarımsal istatistiklerin iyileştirilmesine yönelik 
kurumsal ve teknik altyapı eksiklikler tamamlanmalı ve strateji taslağına 
Komisyon görüşleri çerçevesinde nihai hali verilmeli. Üyelik tarihine 
kadarki süreçte verilecek tarımsal desteklemeler ile KİT'lere verilen 
desteklerin AB ile uyumlu hale getirilmesine yönelik destekleme 
stratejisi ve araçlarının belirlenmesi ve desteklerin bu çerçevede 
verilmesi konusunda karar alınmalıdır." 
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AB'NİN EN BÜYÜK TİCARET ORTAĞI ARTIK ABD DEĞİL ÇİN 
Çin Ticaret Bakanlığı, AB ile Çin arasındaki ticaret hacminin Temmuz 
ayında ABD ile AB arasındaki ticareti 800 milyon Euro geçerek 35.6 
milyar Euro'ya yükseldiğini açıkladı. Ticaret hacmindeki artışla Çin, 
Birliğin en büyük ticari ortağı oldu. Avrupa Komisyonu'nun ticaretten 
sorumlu üyesi De Gucht, Cuma günü AB firmalarının Çin'in kamu 
alımlarına erişimi olmamasından yakınmıştı 
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AVRUPA KOMİSYONU'NDAN ALTYAPI İÇİN 'AVRUPA'YI 
BİRBİRİNE BAĞLAMAK' PROJESİ 
Avrupa Komisyonu Başkanı José Manuel Barroso, ekonomide büyüme 
ve istihdamı artırmak için 'proje tahvillerini' kullanarak ulaşım, enerji ve 
telekomünikasyon sektörlerindeki projeleri finanse etmek üzere 50 
milyar Euro'luk 'Avrupa'yı Birbirine Bağlamak' projesini hayata 
geçirmeyi önerdi. Projeyi anlatan Komisyon üyesi Rehn de, bu şekilde 
uzun vadeli altyapı projelerine özel sektörün ilgisini çekebileceklerini 
söyledi. 'Bugün Avrupa'nın ekonomik büyümesi ve istihdama yatırım 
yapıyoruz' diyen Barroso, AB'nin karayolu, demiryolu, elektrik şebekesi, 
boru hattı ve genişbant internet ağları gibi önemli alanlara yatırım 
yapması gerektiğini savundu. Barroso, AB'nin bir sonraki bütçesinin 
onaylanmamış olmasına göre Komisyon'un projeyi mevcut bütçeden 
230 milyon Euro kullanarak 'pilot uygulama aşamasına' geçirdiğini 
söyledi. EurActiv'in, geçen sene açıklanan proje tahvilleri 
uygulamasının neden bu kadar geciktiği sorusuna Barroso, projenin 
esasen 2014'te faaliyete geçmesinin planlandığını, yeni öneriyle 
girişimin aslında hızlandırılıyor olduğunu söyledi. Toplantıda konuşan 
Avrupa Komisyonu'nun iktisadi ve parasal işlerden sorumlu üyesi Olli 
Rehn, proje tahvillerinin sermaye piyasalarında yeni bir tür menkul 
kıymet olacağını söyledi. Rehn, şöyle konuştu: 'Proje tahvillerinden 
şunu kast ediyoruz: Geçiş ücretleri gibi gelirler getirmesi mümkün olan 
altyapı çalışmalarını aklınıza getirin. Bu tür projelere, uzun vadeli 
olmaları sebebiyle özel sektörün ilgisini çekmek zor. AB bütçesinden 
harcanacak belirli bir parayla, özel sektörün ilgisini bu tür projelere 
çekebiliriz.' Rehn, her altyapı projesinin proje tahvilleriyle finanse 
edilemeyeceğini de söyledi. Riski Avrupa Yatırım Bankası ile 
paylaşacaklarını söyleyen Rehn, Avrupa Birliği Konseyi ve Avrupa 
Parlamentosu'nu, konuyu öncelikleri arasına almaya çağırdı. 
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AVRUPA BİRLİĞİ BAKAN YARDIMCISI PROF. DR. HASAN 
NURİ YAŞAR OLDU 
Avrupa Birliği Bakanlığı'na, Bakan Yardımcısı olarak, Marmara 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Ana Bilim Dalı öğretim üyesi 
Prof.Dr.Hasan Nuri Yaşar atandı. Prof. Dr. Hasan Nuri Yaşar'ın 
atanmasına ilişkin kararname Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe 
girdi. Avrupa Birliği Bakanlığı'na, Bakan Yardımcısı olarak, Marmara 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Ana Bilim Dalı öğretim üyesi 
Prof. Dr. Hasan Nuri Yaşar atandı. Prof. Dr. Hasan Nuri Yaşar'ın 
atanmasına ilişkin kararname bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak 
yürürlüğe girdi.  
Prof. Dr. Hasan Nuri Yaşar'ın kısa özgeçmişi: 
1966 yılında Gümüşhane' de doğan Hasan Nuri Yaşar, 1987 yılında 
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi 2009'da Marmara 
Üniversitesi'nde Profesör oldu. Som 6 yıldır Başbakan Başmüşavirliği 
görevini yürüyen Hasan Nuri Yaşar'ın yayınlanmış 3 kitabı, Fransızca 
ve Türkçe çok sayıda makalesi bulunuyor 
 
Kaynak: Avrupa Birliği Bakanlığı 


