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Avrupa Birliği 

Tarım Politikası ve 

Türkiye
Prof.Dr.Emine OLHAN



İçerik
Avrupa Ekonomik Topluluğu’nun kuruluşu

Avrupa Ekonomik Topluluğu’nun, Avrupa Topluluğu ve sonra da Avrupa Birliği(AB) haline 

dönüşümü

Avrupa Birliği'nin ortak politikaları ve tarım politikası

Ortak Tarım Politikasının oluşumu, amaçları, ilkeleri

Ortak Tarım Politikasında reform arayışları, nedenleri

Avrupa Birliği tarımı ve dünyadaki yeri

Ortak Tarım Politikasının finansmanı

Avrupa Birliği’nde tarım ürünleri fiyat ve piyasa düzenlemeleri

Avrupa Birliği’nde tarımsal yapı ve sosyal politika önlemleri

Avrupa Birliği'nin genişleme süreci ve ortak tarım politikasına yansımaları

AB-Türkiye ilişkileri ve tarım

Türkiye tarımı ve tarım politikalarının AB tarımı ve tarım politikaları karşısındaki durumu

Müzakere süreci ve Türkiye tarım politikalarının Ortak Tarım Politikasına uyumu

AB ve Türkiye’de tarımda geleceğe yönelik beklentiler



Avrupa’da Birlik Arayışı

1931 “Ortak Avrupa Pazarı” gündeme gelir

1929-1932 Dünya ekonomik buhranı nedeniyle 

korumacılık eğilimi yaygın

II.Dünya Savaşı sonrası korumacılığa devam

Ortak Avrupa Pazarı fikri gerekli yankıyı bulamaz

1944 Bretton Woods ile IMF ve DB kuruluş kararı alınır

1946 DB, 1947 IMF Faliyete geçer

1947 GATT, ticaretin gelişmesi ile refah artışı



Avrupa’da Birlik Arayışı

1948 Avrupa Ekonomik İş Birliği Örgütü(OEEC), 1961’de 

İspanya, ABD ve Kanada’nın katılımı ile OECD olur.

1949 COMECON(Doğu Avr.Ülklri.Ekonomik

Yardımlaşma Konseyi)

1948  Benelüx Gümrük Birliği(1922 Belçika ve Lüx)



«Barış dolu birleşik Avrupa Devletleri hayali»

20. YY ilk yarısındaki savaşlar

 1945-1950 yılları arasında birleşme için arayışlar

 Robert Schuman 1950 yılında Avrupa Kömür ve 
Çelik Topluluğu (AKÇT) kurulmasını teklif etti

Bu fikir ile savaşın hammaddeleri uzlaşma ve barış 
araçlarına dönüşecekti



AVRUPA BİRLİĞİNİN KURULUŞU

1951 Paris Anlaşması: Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT) kurulur 

Nitekim kömür ve çelik sektöründe başlayan bu ekonomik entegrasyon Avrupa'da sürekli 
barışın sağlanmasının ilk adımı olmuş ve bugünkü AB'nin temeli böylece atılmıştır.

1955 Messina Konferansı

1956Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET)’nun amacı belirlenir. (Güçlü bir
üretici ünite kuracak, üye ülkelerin birbirleriyle ilişkilerini geliştirmelerini
sağlayacak, sürekli bir gelişime yardımcı olacak ve yaşam düzeyinin
yükseltilmesinde olumlu rol oynayacak ortak bir siyasal ekonomi yaratmak
olmalıdır)

1957 Roma Anlaşması  (Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu (Euratom) ve Avrupa 
Ekonomik Topluluğu) imzalanır

1 Ocak 1958 Roma Antlaşması Yürürlüğe Girer.



AB’nin Kurucu Üyeleri

Almanya

İtalya

Belçika

Hollanda

Lüksemburg

Fransa



Tarihte ilk defa kendi iradeleri ile ülkeler ulusal egemenliklerinin bir 

kısmını uluslarüstü bir kuruma devretmişlerdir.

II. Dünya Savaşı'ndan yeni çıkmış, milyonlarca vatandaşını kaybetmiş, 

ekonomik ve siyasi yıkım yaşayan Avrupa'da, entegrasyonun başta 

savaş sanayi olmak üzere o dönemdeki endüstriyel gelişim için büyük 

önem taşıyan bu iki sektörde başlaması tesadüf değildir. 

Nitekim kömür ve çelik sektöründe başlayan bu ekonomik 

entegrasyon Avrupa'da sürekli barışın sağlanmasının ilk adımı olmuş 

ve bugünkü AB'nin temeli böylece atılmıştır.



Oluşumun Nedenleri

II.Dünya Savaşından sonra marşal yardımları ile ABD’ye 

bağımlı kalınacağı öngörüsü ile kendilerine ait bir sermaye 

piyasasının kurulma isteği

ABD ve Sovyetler Birliği’nden oluşan iki büyük gücün arasında 

yer alabilmenin koşulu ekonomik ve siyasal birliktelik

Fransa ve Almanya arasındaki düşmanlığın sona erdirilmesi ve 

savaşların yarattığı buhranın tekrar Avrupa’da yaşanmaması 

arzusu

Avrupa’da birleşme, bütün uluslararası ilişkilerde düzenli 

dengeli ve istikrarlı gelişmelere katkı sağlayacak inancı



• 1965'de kurucu üyelerin imzalamış oldukları "Birleşme Antlaşması" (füzyon 

antlaşması) sonucunda, AKÇT, AET ve EURATOM için tek bir Konsey, 

Komisyon ve Parlamento oluşturulmuş, bütçeleri birleştirilmiş ve "Avrupa 

Toplulukları (AT)" terimi kullanılmaya başlanmıştır.

• Aynı dönemde, bazı Avrupa ülkeleri (Avusturya, Danimarka, Norveç, Portekiz, 

İsveç, İsviçre ve İngiltere) İngiltere'nin önerisiyle 1960 yılında Avrupa Serbest 

Ticaret Alanı'nı (EFTA) kurdular. 

• EFTA ülkeleri kendi aralarında sanayi ürünlerinde gümrük ve eş etkili vergilerle 

diğer kısıtlamaları kaldırmışlar, ancak üçüncü ülkelere karşı ulusal mevzuatlarını 

uygulamayı sürdürmüşlerdir. 

• EFTA ile AET'nin en önemli farkı EFTA'nın tarım sektörünü serbest ticaret alanı 

içine almaması olmuştur. 

• 1968 yılında Gümrük Birliği'nin tamamlanarak yürürlüğe girmesiyle üye 

ülkelerin gümrük alanları, tek bir gümrük alanı haline gelmiştir.



1958 Roma Antlaşması  AET

1987 Avrupa Tek Senedi (1965 de AT olmuştu)

(Malların,Kişilerin,Hizmetlerin ve Sermayenin serbest dolaşımı 

için iç sınırların kaldırılması, bölgeler arası gelişmişlik farkını 

azaltmak amacıyla ekonomik ve sosyal birliğin 

güçlendirilmesi ve ortak dış politika uygulamaya konur)

1987 Temmuzunda yürürlüğe giren Tek Avrupa Senedi ile Roma 

Andlaşmasının bazı maddeleri değiştirilmiş ve 1 Ocka 1993 

den itibaren fiziki, teknik ve mali sınırlamaların ortadan

kaldırılarak Tek Pazar'a geçilmesi öngörülmüştür

AVRUPA BİRLİĞİNİN KURULUŞU



AVRUPA BİRLİĞİNİN KURULUŞU

1993 Maastricht Antlaşması AB

AT  9-10 Aralık 1991 Hollanda'nın Maastricht kentinde yapılan Zirve
toplantasında Avrupa Birliği Antlaşması üzerinde anlaşmışlar ve 7 
Şubat 1992 de metni imzalamışlardır. Böylece politik birlik ile
ekonomik ve parasal birliğin kurulması kabul edilmiş, ancak
Danimaka'da bu anlaşmanın, halk oylamasında reddi, Fransa'da çok az
farkla kabulü, İngiltere'nin şartlar ileri sürmesi, birliğin kurulmasına
ilişkin yeni adımlar atılmasını gerektirmiştir.

Bütün ülkelerin birliğin koşullarını aynı anda yerine getirmesinin
güçlüğü, "çok vitesli" Avrupa, "a la Carte" Avrupa gibi yaklaşımları
gündeme getirmiş ve birliğin oluşumunu sağlayacak kuralların ülkelere
göre farklı zamanlara yayılması kabul ediliştir. 



Kasım 1993 Maastricht Antlaşması Yürürlükte

Maastricht Antlaşması ;

 ekonomik faaliyetlerin uyumlu ve dengeli gelişimini, 

 enflasyonsuz, 

 sürdürülebilir ve çevre korumasına önem veren bir büyümenin 

sağlanmasını,

 üye ülke ekonomilerinin uyum içinde birbirlerine yaklaşmasını, 

 Avrupa vatandaşları için daha güçlü bir Birlik yaratılmasını 

hedeflemiştir.



Maastricht Antlaşması Kapsamında

Tek paraya geçilmesini sağlayacak bir ekonomik ve parasal birliğin 

kurulması;

AB vatandaşlarına yaşadıkları ülkenin belediyelerinde seçme ve seçilme 

hakkı veren bir Avrupa vatandaşlığının oluşturulması;

Avrupa güvenliğini sağlayacak ve demokrasi ve insan hakları gibi ortak 

değerleri savunacak bir ortak dış ve güvenlik politikasının meydana 

getirilmesi;

Birliğin iç güvenliğini sağlamak üzere hukuk ve içişlerinde işbirliğinin 

sağlanması konuları ele alınmıştır.



Avrupa Birliği 

Tarım Politikası ve 

Türkiye
Prof.Dr.Emine OLHAN



Schengen Antaşması (Bu arada)

 14 Haziran 1985 tarihinde Almanya, Belçika, Fransa, Lüksemburg ve 

Hollanda tarafından imzalanan Schengen Antaşması; taraf ülkelerin ortak 

sınırlarında kişilere tüm vize ve gümrük işlemlerinin kaldırılması ve üçüncü 

ülke vatandaşlarına yönelik ortak vize ve gümrük işlemleri uygulanmasını 

öngörmüştür.

 İtalya (1990), İspanya ve Portekiz (1991), Yunanistan (1992), Avusturya 

(1995), İsveç, Finlandiya ve Danimarka (1996) da anlaşmayı imzalayan 

ülkeler arasına katılmıştır. Birlik üyesi olmayan İzlanda ve Norveç'in de 

AB'nin serbest dolaşım alanına dahil edilmesi amacıyla, bu iki ülke ile 18 

Mayıs 1999 tarihinde anlaşma yapılmıştır. 5 Haziran 2005 tarihinde de 

İsviçre, yapılan referandum sonucu Schengen Anlaşması'nı kabul etmiştir



Kişilerin serbest dolaşım bölgesi olarak AB

 Schengen işbirliğine katılan ülkelerin birbirleriyle paylaştıkları sınırlarda artık 

sınır kontrolü uygulamamaları anlamına gelmektedir. Bu sayede insanlar 

pasaport kontrolünden geçmeden bir Schengen ülkesinden diğerine serbestçe 

seyahat edebilmektedir.

 İç sınırların kaldırılması, Schengen ülkelerinin bölgede üst düzey güvenliğin 

sağlanabilmesi için işbirliğine gitmelerini gerektirmektedir. Bu işbirliğine ortak 

dış sınırların düzenlenmesi ve AB dışında, Schengen'e dahil olmayan 

komşularla işbirliği kurulması konularında ortak sorumluluk duygusuyla 

hareket edilmesi de dahildir. Schengen işbirliği dış sınırların kontrolünde ortak 

kriterler, Schengen Bölgesi'ne girişte ortak kurallar ve katılan ülkeler arasında 

ileri polis işbirliği getirmektedir.

 26 Schengen ülkesi 27 AB ülkesinin 22'si ve dört AB üyesi olmayan ülkeden 

oluşmaktadır.



Schengen Ülkeleri

 Avusturya                                 

Belçika

Çek Cumh.

Danimarka

Estonya 

 Finlandiya

Fransa

Almanya

Yunanistan

Macaristan 

 İzlanda

İtalya

Letonya

Liechtenstein

Litvanya

Lüksemburg 



AET’nin Genişleme Girişimleri

Haziran 1959 Yunanistan başvurusu

Temmuz 1959 Türkiye’nin başvurusu

Ağustos 1961, İrlanda, İngiltere ve Danimarka ’nın 

başvurusu

Haziran 1962 Norveç’in başvurusu

Fransa İngiltere’nin topluluk üyesi olmaya hazır 

olmadığını ileri sürer ve görüşmeler durur



AET’nin Genişleme Girişimleri

Mayıs 1967 İngiltere, İrlanda ve Danimarka’nın tekrar tam 
üyelik başvurusu

Haziran 1970 İngiltere, İrlanda, Danimarka ve Norveç ile 
tam üyelik görüşmeleri başlar

Ocak 1972 ilk genişleme için katılım anlaşmaları imzalanır

Norveç’te halk oylamasından red çıkar 

Ocak 1973 İngiltere, İrlanda ve Danimarka tam üyedir

Sonra Malta, Kıbrıs, Portekiz, İspanya vb başvurular devam 
eder

1992 İsviçre ve Norveç tam üyelik başvurusu ancak halk 
oylamasında red

Sonrasında yeni üyeler ve üye sayısı 28 olur.



Dört ülkedeki halk oylaması sonuçları

% Yes % No

Avusturya 66 34

Finlandiya 57 43

İsveç 52 48

Norveç* 48 52

*Norveç 2. kere halk oylamasıyla AB’ye katılmayı 
reddetmiştir.



AVRUPA BİRLİĞİNİN GENİŞLEMESİ
1 Ocak 1958 AET Kurulur (Altılılar)

Almanya, Fransa,İtalya, Hollanda, Belçika,Lüksemburg

1 Ocak 1973 İlk Genişleme (Dokuzlar)

İngiltere, Danimarka, İrlanda

1 Ocak 1981 İkinci Genişleme (Onlar) Yunanistan

1 Ocak 1986 Üçüncü Genişleme (Onikiler)

İspanya, Portekiz

1 Ocak 1995 Dördüncü Genişleme (Onbeşler)

İsveç,Finlandiya, Avusturya

1 Mayıs 2004 beşinci Genişleme (Yirmibeşler)

Kıbrıs, Malta, Macaristan,Polanya, Slovakya, Letonya, Estonya,Litvanya,Slovenya, 
Çek Cumhuriyeti

2007Altıncı genişleme (Yirmi yediler) Bulgaristan ve Romanya

2013 Sekizinci Genişleme (Yirmi sekiz) Hırvatistan



AB Üyesi Ülkeler



Üyelik Kriterleri

 1 Ocak 1993'te Tek Pazar'ın oluşmasıyla birlikte, 12 üye ülke arasında malların, 

sermayenin, hizmetlerin ve insanların serbest dolaşımı tam anlamıyla 

sağlanmıştır. 

 Haziran 1993'te ise AB Devlet ve Hükümet Başkanlarının AB'nin Merkez ve 

Doğu Avrupa Ülkeleri'ni (MDAÜ) kapsayacak şekilde genişlemesi yönünde karar 

aldıkları Kopenhag Zirvesi'nde, AB'ye üyelik kıstasları belirlenmiştir. 

 "Kopenhag Kriterleri" olarak bilinen bu koşullar, AB üyelik başvurusu kabul 

edilen tüm aday ülkeler tarafından yerine getirilmesi gereken asgari koşulları 

ifade etmektedir. 



Kopenhag Kriterleri

 Siyasi kriterler: AB Anlaşması'nın tam üyelikle ilgili maddesine 

eklenen demokrasinin güvence altına alındığı istikrarlı bir kurumsal yapı, 

hukukun üstünlüğü, insan hakları ve azınlık haklarına saygı koşullarıdır.

 Ekonomik kriterler: İyi işleyen bir pazar ekonomisi ve AB içindeki piyasa 

güçlerine ve rekabet baskısına karşı koyabilme kapasitesidir.

 Topluluk müktesebatının kabulü: AB'nin mevzuatının üstlenilebilme kapasitesi



AVRUPA BİRLİĞİ VE 

TÜRKİYE İLİŞKİLERİ

Prof. Dr. Emine Olhan



AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE İLİŞKİLERİ

1958 Roma Anlaşması Yürürlükte ve AET kuruldu

1 Temmuz 1968 Üye ülkeler arasında GB

8 Haziran 1959 Yunanistan’ın Başvurusu

31 Temmuz 1959 Türkiye’nin Başvurusu

12 Eylül 1963 Ankara Antlaşması imzalanır

1 Aralık 1964 Ankara Ant. yürürlüğe girer



Türkiye’nin AB Macerası

 8 Haziran 1959 

Yunanistan’ın 

başvurusu

 31 Temmuz 1959 

Türkiye’nin 

başvurusu 
(Fatin Rüştü Zorlu)



Topluluk’ta Durum ve Strateji

Görüşmelerdeki sıkıntılar

Yunanistan ile paralel uygulama arayışları

Elden kaçırılmadan yürütülecek bir ilişki



Gelişmeler

 22.3.1960 COREPER toplantısında 

Belçika’lı büyükelçinin “ortaklık yerine 

basit bir işbirliği anlaşması” önerisi

 10.5.1960 Atina’ya 12 yıl, Ankara’ya 22-

24 yıl sonra gümrük birliği önerisi ve 

resmi görüşmelerin başlaması kararı



TOPLULUĞA KATILMA AŞAMALARI

Hazırlık Dönemi (1 Aralık 1964-1 Aralık 1969)

(Türkiye’den hiç bir yükümlülük beklenmez)

Türkiye’ye tanınan Ödünler;

Avrupa Yatırım Bankası’nca 175 milyon $  tutarında 
kredi açmıştır.

Tütün, kuru üzüm, kuru incir ve fındık için tarife 
kontenjanı belirlenir, kontenjan dahilinde yapılacak 
ihracata indirimli GV uygulanır.

Kaliteli şaraplar, bazı deniz ürünleri, sofralık üzüm gibi 
birkaç tarım ürününe ve bazı sanayi ürünlerine 
kontenjan tanınır.



GEÇİŞ DÖNEMİ ( Ocak 1973-1995)

Topluluğun Yükümlülükleri

• Geçiş Döneminin başlaması ile sanayi 

ürünlerine gümrükler sıfırlanmıştır.

• Tekstil dışalımında %75 gümrük indirimi ve 

kontenjan

• Bütün miktar kısıtlamaları ve kontenjanlar 

kaldırıldı (gerektiğinde ipek kozasına 

kontenjan koyma hakkı)

TOPLULUĞA KATILMA AŞAMALARI



Tarım Ürünleri

• Tütün ve kuru üzümde kontenjanlar dahilinde 
gümrükler sıfırlanır

• Kuru incirde kontenjanlar kaldırılmış ve üç yıl 
içerisinde gümrüklerin sıfırlanması kararlaştırılmıştır

• Fındıkta kontenjan dahilinde vergiler % 4 den %2.5 
inmiştir.

• Portakalda %40, limon, mandalina,klemantin ve 
satsumada %50 vergi indirimi kararlaştırılmıştır.

TOPLULUĞA KATILMA AŞAMALARI



KATMA PROTOKOL 
• 1970 Katma Protokol imzalanır

• 1973 Katma Protokol yürürlüğe girer

Katma protokol ile;

• 12-22 yıl içerisinde Türk işçileri AET ülkeleri 

içerisinde kademeli serbest dolaşım

• Mali Protokolde 195 milyon HB kredi belirlenir 

ilk genişleme ile bu miktar 242 HB çıkartılır 1977 

den sonra 380 milyon HB olarak kredi ayrılır. 



KP ile Türkiye’nin Yükümlülükleri

• Kademeli olarak gümrüklerin kaldırılması (12 

yılda, bazı ürünlerde 22 yıl sonunda. 

AET’den yapılan ithalatın %55 inde 12, %45 

inde  ise 22 yılda sıfırlanacak)

• Kademeli olarak dışalım  kotalarının 

kaldırılması (Topluluktan olan dışalımın 

liberasyonu)

• OGT uyum



AB Türkiye İlişkileri

• Ekim 1978 Ortaklık Konseyi (OK) Toplantısında 

Türk tarafı ilişkileri 5 yıl için dondurur.

• Şubat 1980 Dondurma kararı geri alınır

• Haziran 1980 OK ile Türkiye’ye yeni ödünler 

verilir (tarım ürünlerinde GV 6 yıl içinde 

kaldırılması)

• 840 milyon $ lık yardım kararı 1980 askeri 

harekatı ile askıya alınır sonra da Yunanistan’ın 

vetosu ile ödenmemiştir. 



AB Türkiye İlişkileri

• 14 Nisan 1987 Tam Üyelik Başvurusu

• Ertelenen yükümlülükler 1988 yılından sonra 

yerine getirilmeye başlanır

• 1994 sonunda gümrük indirimlerinde %90, OGT 

uyumda %85 uyum gerçekleştirildi.

• 18 Aralık 1989 reddedilen Ümitler(AT 

Komisyonu, Türkiye ehil bir ülke ancak 

ekonomik, sosyal ve siyasi nedenlerle Türkiye 

katılıma hazır değil)

• 6 Mart 1995 GB Antlaşması imzalanır

• 1 Ocak 1996 GB yürürlüğe girer



AB Türkiye İlişkileri

Son Dönem (1995-???)

• 1 Ocak 1996 Gümrük Birliği Yürürlükte

• 13-14 Aralık 1996 Dublin Zirvesi (Türkiye’ye 
insan hakları konusunda uyarı)

• 29 Nisan 1997 Türkiye-AT OK(Türkiye katılım 
için ehil bir ülke ve diğer üyeliğe başvuranlarla 
aynı kriterlere göre değerlendirilecek)



AB Türkiye İlişkileri

17 Ağustos 1999 Marmara depremi-AB ile 

yakınlaşma

11-12 Aralık Helsinki zirvesi (Türkiye’ye adaylık 

statüsü verilir)

4 Temmuz 2000 ABGS kurulur (üyeliğe hazırlık 

çalışmalarının koordinasyonunun yapılması)

6 Ekim 2004 İlerleme Raporu (Katılım 

müzakerelerine Başlanma tavsiyesi)

17 Aralık 2004 Müzakerelere başlama Kararı

Ekim 2005 Müzakerelerin Başlaması



Tarım Alanında İlişkiler
1963 Ankara Antlaşması’nda tarım ürünleri 
ticaretinin kolaylaştırılmasına yönelik 
düzenlemeler yer almıştır. AA 10. Mad. “GB 
mal alışverişlerinin tümünü kapsar”

1973 Katma Protokol ve 1980 OKK ile 
Türkiye’nin OTP’na uyum zorunluluğu 
getirilir.KP 34. Mad. 22 yıllık geçiş dönemi 
sonunda OTP’ na uyum gerçekleştiyse GB’ nin 
tarım ürünlerini de kapsayacağı belirtilir.

1 ocak 1998 1/98 OKK yürürlükte



AVRUPA BİRLİĞİ VE 

TÜRKİYE İLİŞKİLERİ

Prof. Dr. Emine Olhan



Tarım Alanında İlişkiler

1 ocak 1998 1/98 OKK yürürlükte

(AB Komisyonunca  “Türkiye için AB Stratejisi” 
belgesi hazırlanır,tarım bölümünde üç aşamada 
gerçekleştirilecek uyum çalışması başlatılır. 

*1. Aşamada tarım mevzuatı ile ilgili olarak bilgi 
ve belge değişimi yapılacak

*2. Aşamada uygulanan politikalar incelenecek

*3. Aşamada Uyum için gerekli teknik ve mali 
yardımlar görüşülecek



Tarım Alanında İlişkiler

Helsinki Zirvesi’nden sonra mevzuat uyum 

çalışmaları için biri de “tarım ve balıkçılık” olmak 

üzere 8 alt komite oluşturulur.

22-23 Haziran 2000 Tarım ve Balıkçılık Alt 

Komitesi toplanır ve taraflar karşılıklı olarak 

uygulanan politikaları sunar.

8 kasım 2000 Katılım Ortaklığı Belgesi(KOB) ve 

devamında  “Ulusal Program” sunulur.



Tarım Alanında İlişkiler

KOB tarımda belirlenen öncelikler kısa ve orta 

vadeli olarak iki grupta yer alır.

Kısa Vadede

Arazi kayıt sistemi,hayvan kimlik sistemi,bitki 

pasaport sistemi geliştirilecek ve çevresel, yapısal 

ve kırsal kalkınma için idari yapılanma

Hayvan ve bitki sağlığı konusunda Topluluk 

mevzuatına uyum için strateji belirlenmesi



Tarım Alanında İlişkiler
Orta Vadede

Tarımsal ve kırsal kalkınma politikalarında AB 

mevzuatına uyum hazırlıklarının tamamlanması,

Hijyen ve halk sağlığı standartları için gıda 

işleme tesislerinde modernizasyon,

11-12 Haziran 2002 Brüksel Zirvesi 

(Uyum için Türkiye’nin yaptığı çalışmalar-Tütün 

kanunu, Şeker Kanunu, Çiftçi Kayıt Sistemi ile 

ilgili Yönetmelik, Bitki Sağlığı ile ilgili ,Hayvan 

Kimlik Sistemi ile ilgili Yönetmelik tartışılır)



Tarım Alanında İlişkiler
26 Mart 2003 İkinci KOB

Kısa Vadede

Entegre İdare ve Kontrol ve İdare Sisteminin 

(IACS) ana unsurlarından biri olan hayvan 

kimlik sisteminin oluşumunun tamamlanması. 

Buna ilave arazi parsel tanımlama sistemi gibi 

diğer unsurlara ilişkin hazırlık çalışmalarının 

başlatılması

Topluluk kırsal kalkınma politikası ve 

ormancılık stratejisinin benimsenmesine yönelik 

stratejilerin hazırlanması.



Tarım Alanında İlişkiler
Veterner çerçeve kanunu ile Topluluk müktesebatına 

uyumlu ikincil mevzuatın üstlenilmesi; ilgili 

idari,bilimsel, test ve denetime ilişkin insani, teknik 

ve bilgi kaynaklarının güçlendirilmesi, mevzuatın 

uygulanmasının sağlanması; hayvan hastalıklarıyla 

mücadele çalışmaları, acil eylem planları ve izleme 

kapasitesinin güçlendirilmesi

Üçüncü ülkelerle Topluluk sistemine uyumlu Sınır 

Kontrol Noktalarının kurulup, işletileceği bölgelerin 

belirlenmesi,



Tarım Alanında İlişkiler
Topluluğun veteriner ve bitki sağlığı mevzuatının 

üstlenilmesine yönelik bir programın belirlenmesi; 

laboratuar testleri başta olmak üzere bitki 

korumaya ilişkin Topluluk mevzuatının verimli ve 

etkin bir şekilde uygulanmasını sağlayacak idari 

bilimsel ve teknik yapıların güçlendirilmesi,

Bitki ve bitkisel ürünlerin ithalatı ve  gıda işleme 

sanayi kuruluşlarına ilişkin yerel üretimdeki 

denetim düzenlemelerinin güçlendirilmesi.



Tarım Alanında İlişkiler
Orta Vadede

Entegre İdare ve Kontrol Sisteminin Kuruluşunun 

tamamlanması,

AB Kırsal Kalkınma ve Orman Politikasının Uygulanması 

için gerekli yapılanma

Ortak Pazar yapılarının kurulması ve tarım piyasalarının 

izlenebilmesi için gerekli mekanizma oluşturulmalı,

3. Ülkelerle Sınır Kontrol Sisteminin güncelleştirilmesi

AB Gıda güvenliği ve kontrol sistemine uyum

Hijyen ve Kamu sağlığı standartlarına uyum için 

modernizasyonun gerçekleştirilmesi



6 Ekim2004 İlerleme Raporu
Tarım Türkiye için sosyal ve ekonomik açıdan önemli 

bir sektör.

Kırsal kalkınma çabalarının devamı ve OTP katılım için 

hazırlanılmalı.

Tarımsal alt sektörlerde rekabet düzeyini artırmak ve 

çiftçinin gelir kaybının önlenebilmesi için uzun süreye 

ihtiyaç var.

Türkiye, mevcut tarım politikaları ışığında çok fazla AB 

desteğine ihtiyaç duyacak.

Hayvan sağlığı şartlarının iyileştirilmesi ve Doğu 

sınırlarının kontrolu



17 Aralık 2004 Bürüksel Zirvesi

“Müzakerelerin başlaması Kararı”



Müzakere Süreci

Katılım müzakereleri süreci, her aday ülkenin AB 

müktesebatını ne kadar sürede ve hangi düzenleme ile kabul 

edip, yürürlüğe koyacağının ve de uygulamayı ne şekilde 

yapacağının belirlendiği süreçtir. 

Aday ülke AB müktesebatının tümünü benimsemek zorun. 

Aday ülkenin, AB müktesebatının tümünü benimsemek için 

gerekli kanun, yönetmelik vb. mevzuatı çıkarması yeterli 

değildir. 1995 Madrid Zirve sonuçları çerçevesinde, 

yayımlanan mevzuatı en etkin şekilde uygulamak için, 

gerekli "adli ve idari" kapasiteyi de oluşturması 

gerekmektedir. Diğer bir ifadeyle, mevzuatı uygulayacak 

kurumları ya da birimleri oluşturmak ve bunların uygulama 

kapasitelerini de güçlendirmek zorundadır. 



AB Müktesebatı,

Toplumsal yaşamı ilgilendiren tüm alanlarda AB'nin yürürlükte 

olan hukuk sistemi ve kurallar bütünüdür. 

AB müktesebatı sürekli olarak gelişmekte olup, Avrupa Birliğini 

kuran Antlaşmalar ile onu tadil eden antlaşmalar, ikincil mevzuat 

(direktifler, tüzükler, kararlar), üçüncü ülkelerle yapılan 

anlaşmalar, Adalet Divanı kararları, vb. kapsar.

Diğer taraftan, kurumlararası anlaşmalar, ilke kararları, 

bildirimler, tavsiyeler, yönlendirici ilkeler gibi AB çerçevesinde 

kabul edilen ve hukuki bağlayıcılığı olan veya olmayan işlemler, 

dış güvenlik ve savunma politikası çerçevesinde kabul edilmiş 

ortak eylemler, ortak tutumlar, deklarasyonlar, sonuç bildirgeleri 

ve diğer işlemler ile adalet ve içişleri çerçevesinde kabul edilmiş 

ortak eylemler, ortak tutumlar, imzalanmış sözleşmeler, ilke 

kararları, bildirimler ve diğer işlemler de müktesebat kapsamına 

girmektedir.



3 Ekim 2005

Türkiye’nin AB’ye tam üyelik müzakere 
çerçevesinin kabulü ve müzakerelerin 
başlaması

Müzakereler 35 fasıl (konu) kapsar

Tarımla ilgili olanlar

Fasıl 11. Tarım ve kırsal kalkınma

Fasıl 12. Gıda güvenliği, veterinerlik, ve 
bitki sağlığı

Fasıl 13. Balıkçılık



Müzakere Çerçevesi

Tarama süreci

Tarama sonu rapor

Müzakere sürecinin fiilen başlaması

Tam üyelik

Fasıl 12 “Gıda Güvenliği” müzakereler başladı



14 Fasıl Müzakereye Açılmıştır

25) Bilim ve Araştırma (müzakerelere geçici olarak kapanmış)

4) Sermayenin Serbest Dolaşımı

6) Şirketler Hukuku

7) Fikri Mülkiyet Hukuku

10) Bilgi Toplumu ve Medya

12) Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı

16) Vergilendirme

18) İstatistik

20) İşletme ve Sanayi Politikası 

21) Trans-Avrupa Ağları

22) Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu

27) Çevre

28) Tüketicinin ve Sağlığın Korunması

32) Mali Kontrol

http://www.ab.gov.tr/index.php?p=90&l=1
http://www.ab.gov.tr/index.php?p=69&l=1
http://www.ab.gov.tr/index.php?p=71&l=1
http://www.ab.gov.tr/index.php?p=72&l=1
http://www.ab.gov.tr/index.php?p=75&l=1
http://www.ab.gov.tr/index.php?p=77&l=1
http://www.ab.gov.tr/index.php?p=81&l=1
http://www.ab.gov.tr/index.php?p=83&l=1
http://www.ab.gov.tr/index.php?p=45690&l=1
http://www.ab.gov.tr/index.php?p=86&l=1
http://www.ab.gov.tr/index.php?p=87&l=1
http://www.ab.gov.tr/index.php?p=92&l=1
http://www.ab.gov.tr/index.php?p=93&l=1
http://www.ab.gov.tr/index.php?p=97&l=1


AB Konseyi'nde Onaylanıp Açılış 

Kriteri Belirlenen Fasıllar:

1) Malların Serbest Dolaşımı

3) İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi

5) Kamu Alımları

8) Rekabet Politikası

9) Mali Hizmetler

11) Tarım ve Kırsal Kalkınma

19) Sosyal Politika ve İstihdam

29) Gümrük Birliği

http://www.ab.gov.tr/index.php?p=66&l=1
http://www.ab.gov.tr/index.php?p=68&l=1
http://www.ab.gov.tr/index.php?p=70&l=1
http://www.ab.gov.tr/index.php?p=73&l=1
http://www.ab.gov.tr/index.php?p=74&l=1
http://www.ab.gov.tr/index.php?p=76&l=1
http://www.ab.gov.tr/index.php?p=84&l=1
http://www.ab.gov.tr/index.php?p=94&l=1


Askıya Alınan 8 Fasıl

1) Malların Serbest Dolaşımı

2) İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbest

3) Mali Hizmetler

4) Tarım ve Kırsal kalkınma

5) Balıkçılık

6) Taşımacılık Politikası

7) Gümrük Birliği

8) Dış İlişkiler

(Türkiye'nin hava ve deniz limanlarını Güney 

Kıbrıs Rum Yönetimine açması şartına bağlanmış)



Müzakere Pozisyonunu Vermeye Davet 

Edildiğimiz ve Müzakere Pozisyonlarını 

Sunduğumuz Fasıllar:

17) Ekonomik ve Parasal Politika

26) Eğitim ve Kültür

http://www.ab.gov.tr/index.php?p=82&l=1
http://www.ab.gov.tr/index.php?p=91&l=1


AB Konseyi'nde Görüşülmesi Süren 

Fasıllar:
2) İşçilerin Serbest Dolaşımı

13) Balıkçılık

14) Taşımacılık Politikası

15) Enerji

23) Yargı ve Temel Haklar

24) Adalet, Özgürlük ve Güvenlik

30) Dış İlişkiler

31) Dış, Güvenlik ve Savunma Politikaları

33) Mali ve Bütçesel Hükümler

http://www.ab.gov.tr/index.php?p=67&l=1
http://www.ab.gov.tr/index.php?p=78&l=1
http://www.ab.gov.tr/index.php?p=79&l=1
http://www.ab.gov.tr/index.php?p=80&l=1
http://www.ab.gov.tr/index.php?p=88&l=1
http://www.ab.gov.tr/index.php?p=89&l=1
http://www.ab.gov.tr/index.php?p=95&l=1
http://www.ab.gov.tr/index.php?p=96&l=1
http://www.ab.gov.tr/index.php?p=98&l=1
http://www.ab.gov.tr/index.php?p=98&l=1


1959 –Ortaklık başvurusu

1964 – Ortaklık Antlaşması Yürürlükte

1970 –Katma Protokol imzalanır

1973 Katma Protokol Yürürlükte

1978-1980-Türkiye tarafından ilişkilerin dondurulması

1980-1986 – AB tarafından ilişkilerin dondurulması 

1987 –Tam üyelik başvurusu

1989 –Başvurunun reddi

1999 – Helsinki –Türkiye’nin aday üyeliğinin kabulü

2005 –Görüşmelerin başlaması

2006 - 35 Başlıktan 8’inin dondurulması



1990larda %70’den fazla Türk nüfusu AB 

üyeliğinden yana idi.

2005’te deneklerin %62’si AB’yi „ iyi bir 

şey“ kabul etmekteydi. 

2008 Sonbaharında %41 AB hakkında 

pozitif görüşe sahipti.

%48 ise AB üyeliğinin Türkiye’nin lehine 

olduğunu düşünüyordu.



Avrupa Birliği

Ortak Tarım Politikası 

Prof.Dr.Emine OLHAN



Tarım sektörü üç temel ihtiyaç olan 

gıda, giyinme ve barınmayı karşılar

Avrupa sanayi devriminden sonra sanayi sektörüne 

ağırlık vermiştir.

II. Dünya savaşı sürecinde çok sayıda insanın savaş 

dışı nedenlerle (açlıktan)hayatını kaybetmesi tarım 

sektörünün önemini acı tecrübelerle tekrar hatırlattı.

Avrupa kıtasında yeni bir savaşı önlemek için 

gündeme getirilen Birlik düşüncesi ortak politikaların 

belirlenmesini zorunlu hale getirdi. 

Tarım, yeni kurulan Birliğin ilk ortak politika alanını 

oluşturdu. 



Temmuz 1958 Stresa Konferansı

Tarım Bakanları ve Hükümet yetkilileri toplandı 

Amaç:

tarımın durumu, sorunları, 

OTP temelleri neler olmalı,

OTP’nin üyelere ve üye olmayanlara olası 

etkileri



Gıda güvencesi

Farklı tarımsal yapı ve 

politikalar
Ortak Hareket

Düşük fiyat-Düşük ücret

Fransa’nın avantajı



Stresa’da Saptanan İlkeler

Tarım ekonominin tamamlayıcı bir bölümü ve 
sosyal yaşamın temel ögesidir

Topluluk içinde ticaret gelişecek 3. ülkelerle 
ticarete devam, haksız rekabete karşı koruma

Yapısal uyum ve Pazar politikaları 
yakınlaştırılmalı

Üretim ve satış olanakları dengede olmalı

Verimlilik artışı üretim fazlası yaratmamalı, 
çiftçilere rekabet gücü sağlayacak fiyat 
politikası



Roma Anlaşması’nın ruhuna aykırı 
yardımlar yapılamaz

Eski sömürgelerdeki arz ve talep durumu da 
OTP hazırlığında dikkate alınacak

Tarımdaki emek ve sermayenin geliri diğer 
sektörlerle dengeye getirilecek

Aile işletmeleri korunacak, bunların rekabet 
gücü artırılacak

Gelişmeler sonrası açığa çıkacak kırsal 
nüfusa kırda yeni iş olanakları

Stresa’da Saptanan İlkeler



NASIL BİR ORTAK 

TARIM POLİTİKASI?



Hedef Kitle Amaç

Üretici

Tüketici

Toplum

Verim artışı

Gelir artışı

Gıda güvenliği

Uygun fiyat

Arz talep dengesi

Çevre



OTP’nin Amaçları

Tarımda verimliliği artırmak

Çalışanlara uygun bir yaşam düzeyi 

Pazarda denge kurmak

Besin maddeleri sağlama güvencesi

Malların Tüketiciye uygun fiyatlarla 



İlkeler

Tek pazar

Ortak mali 

sorumluluk

Topluluk tercihi



OTP’nin Temel İlkeleri

Tek Pazar ilkesi (Serbest dolaşım) 

Üye ülkelerin birbirleri ile gerçekleştirdikleri 

ticaret, gümrük vergisi, kota ve benzeri engellerle 

kısıtlanmadan gerçekleşir. Yani Türkiye üye 

olduğunda, konulan ürün standartlarını karşılamak 

kaydıyla, ülkemiz tarım ürünleri diğer ülkelerde, 

diğer üye ülkelerin ürünleri de bizim ülkemizde 

serbestçe satılabilecektir.



Tek Pazar ilkesi (Serbest dolaşım) 

Bu ilke ile Fransa ihracatında Topluluk ülkelerinin 

payı 1963-1970 döneminde %38’den %60’a çıkmış

Fiyat uyumu zorunlu hale gelmiş. Buğday fiyatı 100 

üzerinden İtalya’da 110.9 iken Fransa’da 74.9. 

Komisyon en düşük fiyata uyum istedi, ancak 

aritmetik ortalamanın üzerinde olan Almanya 

fiyatına (109) uyum sağlanmış. Bu Fransız çiftçisi 

için ilk OTP kampanya döneminde %40 daha fazla 

gelirdi. 3 yılda ortalama artış (Fansızlar için) %25 

oldu. 20 yıl sonrasındaki bunalımın temelleri atılmış 

oldu



OTP’nin Temel İlkeleri

Topluluk Tercihi İlkesi

Üye ülke piyasalarında, üye ülkelerde üretilen 

tarım ürünlerine öncelik tanınmasıdır. Böylece 

hem üye ülkeler arasında ticaretin gelişmesi hem 

de üye ülke ürünlerinin değerlendirilmesi 

amaçlanmıştır.

Bu amaçlara ulaşabilmek için bir taraftan üçüncü 

ülkelerden gelen ürünlerden gümrük vergisi 

alınmakta diğer taraftan ise ihraç ürünleri fiyatları 

dünya fiyatlarından yüksekse, ihracat iadesi 

verilmektedir.



Topluluk Tercihi İlkesi

Topluluk pazarında yabancı ürünler yerine üye 

ülke ürünlerinin talep edilmesi 

3. ülkelerin ürünlerine talep ancak Topluluk 

arzının yetersizliğinde söz konusu. Serbest dolaşım 

ve fiyat birliğinin sağlanmasından sonra 

“prelevman” (Değişen Gümrük Vergisi) ile rekabet 

üstünlüğü sağlandı

Türkiye’nin tam üyeliği halinde dış ticarette AB 

üyelerine öncelik verilecek ve üye ülkelerle olan 

dış ticaret hacmimiz artacaktır.



Ortak Mali Sorumluluk İlkesi

 Ortak Tarım Politikası çerçevesinde yapılacak 

harcamaların, AB üye ülkelerinin katkısı ile 

oluşturulan ortak bütçeden karşılanmasını 

hedefler.

OTP’nin mali yükü tüm üye ülkelerce 

karşılanacaktır.

Bu amaçla 1962’de AB bütçesinde «Tarımsal 

Yönlendirme ve Garanti Fonu» (FEOGA) 

oluşturuldu.

OTP’nin Temel İlkeleri



Tarımsal Yönlendirme ve Garanti Fonu 

(FEOGA) 

FEOGA iki bölümden oluşur.

Garanti bölümü:Fiyat ve Pazar politikasının 

işleyişi için gerekli harcamaları finanse eder.

Yönlendirme bölümü:Tarımsal yapının 

iyileştirilmesi için yapılan harcamaları finanse 

eder.

Prelevman ödentileri, GV’nin bir bölümü,şeker 

kesintileri, KDV’den ayrılan pay(1970’de %1 

olan bu pay 1986 da %1.4)



OTP - Oluşum  Nedenleri

Tarımın vazgeçilmezliği

Üye devletlerde tarım

Faal nüfusun %24,

 GSMH’nın %11 

Tarım ürünlerinde serbest dolaşım ve rekabet



OTP’nin Esasları

Tarım ekonominin temeli ve sosyal yaşamın en önemli 

faktörüdür. 

Fiyat tarımsal pazarlarda merkezi yönlendirme unsurudur. 

Tarımsal yapıyı düzenleyici politika ile pazar politikası 

arasında karşılıklı sıkı bir ilişki kurulmalıdır. 

Tarımsal yapıya  yön verirken , tarımda emek ve sermaye 

hareketleri sağlansın ve tarımda tutulan emek ve sermaye, 

diğer ekonomi alanlarındaki kadar verimli kullanılabilsin. 

Aile işletmelerinin başarı gücü ve rekabet yeteneği 

artırılmalıdır. 



Amaçlara Ulaşmak İçin

Ürünlerde rekabet esaslarının saptanması

Ülkelerdeki Pazar politikasının 

uyumlaştırılması

Avrupa Pazar organizasyonunun 

yaratılması 

(Uluslarüstü bir denetleme ve yol gösterme )



Ortak Tarım Politikasının 

Araçları ve İşleyişi

Temelinde Ürün bazında Ortak Piyasa Düzenleri (OPD) 

bulunur.

 OPD ortak bir fiyat sistemini esas alır

Kurulduğu yıllarda OPD ürünlerin %50 sini kapsarken 

bu oran 1980 li yıllarda %90 ı aşmıştır.

Günümüzde patates dışında bütün tarım ürünleri OPD 

kapsamındadır.

OPD üç başlık altında incelenir

İç piyasada uygulanan düzenler

Dış rekabete karşı koruma düzenleri

Ürünlere doğrudan destek sağlayan düzenler



İç piyasada uygulanan düzenler

 Ortak piyasa düzenine dahil ürünlerin yaklaşık %70 i bu 

grupta yer alır.

 Ürün türüne göre farklılık gösteren bu sistemde; ürün 

fiyatlarının belli bir seviyenin altına inmesi halinde 

Topluluğun ilgili kurumları müdahale alımları yaparak 

fiyatların düşmesi önlenir.

Müdahale alımı: Burada da alım fiyatları alım kararlarını 

veren otorite tarafından belirlenmektedir. 

 Alımlar piyasa fiyatlarının belirlenen düzeyin altında 

oluştuğu sürece devam etmektedir. 

 Burada üretim fazlalarının piyasadan çekilerek üreticinin 

korunması amaçlanmaktadır. 



Dış rekabete karşı koruma düzenleri

Bu mekanizma ile düşük fiyatlı yabancı ürünlere 

karşı gümrük vergileri uygulanır. Fiyatların belirli 

bir düzeyin altına inmesi ile ek vergiler devreye 

sokulur.

Topluluk ürün fiyatlarından daha ucuza bir ürünün 

Topluluk içine girmesi engellenir. 

Üretici dış rekabete karşı çok sıkı korunur



Ürünlere doğrudan destek sağlayan düzenler

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) nce belirlenen 

hükümler uyarınca dış koruma mekanizması yetersiz 

kalırsa ürünlere farklı destekler verilmesi amaçlanır.

Toplam ürünlerin %1 ini oluşturan ancak üretimi 

özel uzmanlık gerektiren ve bazı bölgelerdeki 

çiftçilerin tek geçim kaynağını oluşturan ürünler için 

üreticilere yapılan yardımlar bu başlık altında 

incelenir.



OTP - Değişim Nedenleri

Ortaya çıkan ürün fazlası ve parasal 

sorunlar

Topluluk içi ve üçüncü ülkelerin 

baskıları ve Dünya Ticaret Örgütü

Genişlemeler



AB’NDE BAZI ÜRÜNLERDE KENDİNE YETERLİLİK(%)

Ürünler        1968/68     1973/74     1985/86    1993/94      1996/97

Hububat           86            91                 119          126             -

Buğday             94          104                 120          141            -

Şeker                 82          100                 126          135            -

Taze meyve       80           82                   88              - -

Yağ                   92            98                   130           - 109

Peynir               99            103                  106          104          107

Sığır eti             95             96                  106            107        116

Koy.Keçi eti      56             66                   80              87           83



Avrupa Birliği

Ortak Tarım Politikası 

Prof.Dr.Emine OLHAN



Ortak Tarım Politikası

İlk yıllarda gıda güvencesi ve 

verimliliğin arttırılması 

konularına odaklanılmış iken,

bu durum 1980’li yıllarda üretim 

fazlalığı, aşırı bütçe yüküne yol 

açmıştır.



REFORMLAR

1968, 1973, 1981, 1983 ve 1985 denemeleri

1988 Reformu

1992 Reformu

Gündem 2000

2003 Reformu

2008 Gözden Geçirme



1988 Reformu

 Garanti eşiği

 Bütçe dengeleyiciler

 Arazilerin boş bırakılması

 Üretimin azaltılması

 Ürün türünün değiştirilmesi

 Erken emeklilik

 Sıkı fiyat politikası



1992 Reformu

Üretimin kısılması- ekstansif.

Fiyat düzenlemelerinde azalma

Yardım mekanizmalarında artış

Yan önlemler kırsal kalkınma politikaları

DTÖ taahhütleri

Genişlemeler



1992 Reformu

92 Reformları ile düşen fiyatlar tüketici için refah 
artışı ve OTP’nin dışarıya karşı rekabet artışını 
yaratmıştır.

Yüksek fiyatlar nedeniyle yem olarak kullanılamayan 
tahılların içerde yem olarak kullanımı %30 artmış

92 reformları ile OTP’nin yükü tüketicilerden vergi 
mükelleflerine geçmiştir

Bu reform en çok net ithalatçı olan İngiltere’nin işine 
yaramıştır



Gündem 2000

Avrupa Komisyonu’nca hazırlanan Gündem 2000 
baslıklı belge ile OTP reformuna ilişkin getirilen 
öneriler arasında çevrenin korunması hedeflerinin 
OTP uygulamaları ile bütünleştirilmesi de 
bulunmaktadır.

 “21. Yüzyıl’da nasıl bir OTP?” sorusuna yanıt 
aranan ve Topluluğun önüne yeni perspektifler 
koyan Gündem 2000 belgesinde çevre koruma 
Yükümlülükleri bulunmaktadır. 



Gündem 2000

Sürdürülebilirlik üzerine odaklanmış olan 
Gündem 2000 reformları ile bütçede de 
ciddi kısıntıya gidilirken,

Aynı zamanda pazarda rekabeti, kırsal 
kalkınmayı teşvik eden ve çevreyi daha 
fazla gözetmeci anlayışla birlikte ürün 
kalitesini güvence altına alan önlemler 
yürürlüğe sokulmuştur.



Gündem 2000

Doğrudan ödemeler rekabete açılma çabaları

Daha düşük müdahale fiyatları

Çevre önlemleri

Kırsal kalkınma ve alternatif iş yaratılması

Yeni genişleme hazırlıkları

Mevzuatın sadeleştirilmesi

Reform arayışlarına devam



(Gündem 2000) OTP Amaçları

 Birlik üreticilerinin düşük fiyatlarla rekabet gücünü iyileştirmek

 Tüketicilere gıda güvenliği ve kalitesini garanti etmek

 Tarım toplumuna istikrarlı gelir ve uygun bir yaşam standardı 
sağlamak

 Üretim tekniklerini çevre ile uyumlu hale getirmek ve hayvan 
sağlığına özen göstermek

 Tarım politikası araçları ile çevreye yönelik hedefleri birleştirmek

 Kırsalda alternatif gelir ve istihdam alanı yaratmak

 Birlik mevzuatını sadeleştirmek



2003 reformu

Üretimden bağımsız doğrudan ödemeler

Çapraz uyum (çevre, gıda güv., hayvan ref., sağlık, iş güv. 
Stand)

Kırsal kalkınma desteği

Yeni çiftçi danışmanlık sistemi

Tarla bitkileri, süt, pirinç polit. Değişimi

 Büyük üretici için DÖ’de indirim (Modulation)

 AB üretim standart. geçiş yardımı

 2013’e kadar sabitlenen bütçe

 Finansal Disiplin Mekanizması

 Fiyat desteklerinde indirim



2003 Reformları

1 Ocak 2005 den sonra üretimden bagımsız 

tek ödeme yapılmasına baslanmıs olup 
(decoupling),

asırı üretimin önüne geçilmesi hedeflenmektedir.

 uygulama 1 Ocak 2007 tarihine kadar 
ertelenebilir.

 tek ödeme yapılırken 2000-2002  yardım
referans

Ayrıca üye ülkeler, organik tarım gibi özel 
üretim sekillerini özendirmek için tek ödeme 
miktarını %10 oranında artırabileceklerdir.



 Gıda kalitesi ve hayvan refahı güçlendirilecektir.

 Bu çerçevede 5 yıl boyunca yükümlülük altına 
girecek olan gıda üreticilerine yıllık 3000 Euro,

Hayvan yetistiricilerine ise hayvan basına yıllık 
500 Euro yardım yapılması öngörülmektedir.

Çiftçilere, 2005 yılından itibaren, Topluluk 
üretim standartlarını uygulamaları için yardım 
edilmesine iliskin yeni önlemler ve artırılmıs 
mali imkanlar saglanmıstır. 

Bu çerçevede üretici basına saglanacak katkı 
10.000 Euro’yu geçmemektedir

2003 Reformları



Büyük tarım arazilerine yapılan dogrudan 

ödemeler, kırsal kalkınmaya ek fon yaratılması 

amacıyla azaltılmıstır (modülasyon). 

Bu çerçevede kırsal kalkınmaya aktarılmak 

üzere yıllık 1.2 milyon Euro tutarında bir kaynak 

yaratılması öngörülmektedir.

Yeni üye ülkeler, o ülkelerdeki üreticilere 

yapılan dogrudan ödeme miktarı diger ülkelerin 

seviyesine ulasıncaya kadar, bu uygulamanın 

dısında tutulacaklardır. 

2003 Reformları



2007-2013 bütçe döneminde tarımsal bütçeye 

uyulmasını garanti edecek bir mali disiplin 

mekanizması gelistirilmistir.

Üreticilerin standartları karsılayabilmesi ve 

çapraz uyumdan olumsuz etkilenmemesi için 

çiftlik danısma hizmeti getirilmistir.

 Çiftlik Danısma Hizmeti 2006 yılına kadar 

üye ülkeler için opsiyonel olup, 2007’den 

itibaren sisteme girme zorunlulugu vardır.

2003 Reformları



2008 Gözden Geçirme

Tek çiftlik ödemesinde değişiklik yapıldı ve 

Ortak Piyasa Düzenlemeleri tek bir tüzük 

altında toplandı.

Kırsal kalkınma ön plana çıkarıldı, 

biyoteknoloji, iklim değişikliği gibi yeni 

tehditlere karşı önlemler ön plana çıkarıldı.

2007 de yaşanan gıda krizinin etkisi ile 

Toplulukta gıda güvencesinin ve gıda 

güvenliğinin önemi arttı.



Reformlarla Ortak tarım Politikası

Verimliliği, rekabetçiliği ve 

sürdürülebilirliği birlikte ele alan bir 

politika olmuştur.

OTP üreticiye istikrarlı bir Pazar ve gelir 

Dış ticarete karşı koruma ve yapısal 

sorunlara çözüm getirirken

Tüketiciye ise; yeterli gıda, makul fiyata 

sağlıklı ve kaliteli 

Çevre koşullarına uygun üretilmiş ürün 

ve ürün çeşitliliği getirmiştir.



OTP’nin Başarıları

 Verim ve üretim artışı

 Kendine yeterlilik

 İthalatçı iken ihracatçı

 Tarım nüfusu azalma, gençleş.

 Büyük işletme, hayvan sayısı 

 İşletmelerin modernleşmesi, İşleme ve pazarlama koşul. iyileş 

 Üretici gelirlerinde artış

 Eğitim, mesleki bilgi, beceri artışı

 Çevre koruma, bitki hayvan sağlığı

 Gıda hijyeni ve standartlar

 Kayıt sistemi, IACS, FADN, Coğ.BS

 Üretici örgütlenmesinde artış



 Ürün fazlalıkları: 

AB OTP’sinin oluşturulma nedenlerinin basında, AB’nin 
tarımsal üretimde kendine yeterli olamaması geliyordu. 

Bu nedenle, oluşturulan politika mekanizmaları, üretim 
artışlarının sağlanmasına yönelik olmuştur ve kısa sürede 
sağlanan üretim artışları, aynı zamanda bu politikaları 
çıkmaza sokmuştur

Bu gelişmelerin doğal bir sonucu olarak Topluluk tarım 
ürünleri stokları, tarihinin en yüksek miktarlarına 
ulaşmıştır.

 Topluluk tarım ekonomisi literatürü ‘tahıl dağları’, ‘süt 
gölleri’, ‘tereyağı tepeleri’, ‘et buzulları’, ‘şarap 
ırmakları’ gibi yeni kavramlarla tanışmıştır. 

OTP’nin İstenmeyen Yönleri



Maliyet artısı:

 Üretimin artırılmasına yönelik çabalar, doğal olarak 
maliyetlerin de artmasına yol açmıştır.

Topluluğun zaman içinde büyümesi de daha önceden 
öngörülmeyen bazı sorunları beraberinde getirmiş ve 
OTP’nin Topluluğa maliyeti daha da artmıştır. 

1973’te Topluluğa ,İngiltere, ,İrlanda ve Danimarka’nın 
katılması, dağlık bölgeler lehine direktifler çıkması, 
1981’de Yunanistan’ın katılımıyla korumacılık kapsamına 
Akdeniz’e özgü bazı ürünlerin dahil edilmesi ve İspanya 
ile Portekiz’in katılımından doğan bazı yapısal sorunlar, 
bütçe yükünü daha da artırmıştır. 

Her genişleme farklı ürünlerin destekleme kapsamına 
alınmasına neden olmuştur

OTP’nin İstenmeyen Yönleri



•        Bölgeler arası gelir farklılıklarının ortaya çıkması:

OTP çerçevesinde ürünlere göre farklı düzeyde desteklemeler 
sağlandığından farklı ürün yetiştiricileri ve bölgeler arasında 
gelir farklılıkları ortaya çıkmıştır. 

 Elli yıllık uygulama döneminde gerçekten de büyük 
isletmeler küçük isletmelere göre; süt-et ve tahıl üretiminde 
uzmanlaşan Kuzey Avrupalı çiftçiler ise meyve-sebze-şarap 
üreten Güney Avrupalı çiftçilere göre OTP’den daha çok mali 
yardım görmüşlerdir. 

Dolayısıyla Belçikalı, Hollandalı, Danimarkalı ve İrlandalı 
tarım üreticileri FEOGA fonlarından en çok yararlanan 
üreticiler olmuşlardır. 

Örneğin 1980’li yılların basında yapılan bir araştırma, 
Hollanda’da çiftçi basına düsen yıllık ortalama garanti 
desteğinin Fransız çiftçilerine sağlanandan dört kat daha fazla 
olduğunu ortaya koymuştur.

OTP’nin İstenmeyen Yönleri



Genel refah kaybı: 

OTP, tarım kesiminde çalışanların gelirinde belirli bir artış 
sağlarken, bu artış, Avrupalı vergi mükellefleri ile 
tüketicilerden sağlanan kaynakla gerçekleşmektedir. 

Topluluk kaynaklarının önemli bir miktarının daha fazla 
ekonomik getirisi olan faaliyetler yerine tarım sektörüne 
harcanmasının, genel bir refah kaybına neden olduğu da sık 
sık dile getirilen argümanlardan biri olmaktadır. 

Ayrıca bir yandan üreticiler desteklenirken, tüketicilerin 
zaman zaman yüksek fiyatlarla karsılaşması da istenmeyen 
etkilerden biridir.

OTP’nin İstenmeyen Yönleri



Dünya ticaretine olumsuz etki:

 OTP ile ortaya çıkan yan etkilerden biri de, Topluluğun 
tarım ürünleri ihracatında destekleyici, ithalatında ise 
koruyucu bir politika izlemesi nedeni ile diğer tarım 
ürünleri ihracatçısı ve gelişmekte olan ülkelerin 
ekonomilerini olumsuz yönde etkilemesidir. Söz konusu 
uygulamadan sadece tarım ürünleri ithalatçısı ülkeler karlı 
çıkmakta, bu da uluslararası ilişkilerde sorunlara neden 
olmaktadır. OTP ile tarım ürünleri ihracatçısı ülkelerin 
Topluluğa ihracatı azalmış, bu da uluslararası piyasada 
tarım ürünlerine duyulan talebin azalması ve fiyat 
seviyesinin düşmesine neden olmuştur. Bütün bunlar 
ticaret hadlerinin tarım aleyhine gelişmesi sonucunu 
doğurmuş ve genel olarak bütün tarım sektörünü olumsuz 
yönde etkilemiştir. 

OTP’nin İstenmeyen Yönleri



Çevre tahribatı:

 OTP gereğince tarım ürünlerine yıllardır 

uygulanmakta olan yüksek destekleme fiyatları 

nedeniyle tarımsal üretim artmış ancak bu 

durum, çevrenin tahrip edilmesine sebep 

olmuştur. Orman alanları tarıma açılmış, gübre 

ve zirai mücadele ilaçları gibi tarımsal girdilerin 

kullanımı artmış ve bu nedenle çevre tahribatı 

hızlanmıştır. 

OTP’nin İstenmeyen Yönleri



Reformlar OTP ilkelerini Değiştirmiş

Ortak Mali sorumluluk ----- Sosyo-ekonomik dayanışma

Tek Pazar------ Küresel pazar

Topluluk tercihi---- Serbest rekabet

Yeni sistem ile “verimlikçi sarmal yaratan fiyat sisteminin 

terki

GSMH’da tarım   1960  (%10)                  1990(%3)

Aktif tarım nüfusu 1960 (%20)                  1990 (%6)



OTP ve DTÖ uyumu

1990 lara kadar OTP fiyat desteği

1990-1999 telafi edici ödemeler

1999 sonrası doğrudan gelir desteği 



Reform sürecinde harcama kalemlerinin 

oranı değişmiştir

Başlangıçta tarım bütçesindeki payı %90 olan müdahale 

alımları ve ihracat subv. %15’e düştü

Doğrudan ödemelerin payı %70’i aşmıştır

Doğrudan ödemeler çiftçi gelirinin %60’ını oluşturmakta

Doğrudan ödemelerin kaldırılması ile çiftçilerin %30’unun 

bir yılda yok olacağı beklenmekte

Kırsal kalkınma ve çevre koruma destekleri artmış yani 

DTÖ kurallarına uydurulmuş



AB tarım komiseri Lamy 2004

“Bizim için tarım kömür madeni değil, 

çiftçilerimiz artık ekonomik olarak etkin 

olmadıkları için gözyaşlarına bakılmaksızın 

tanrılara adanan 21. YY.ın maden işçileri 

olmayacaktır”



Reformlarla

92 Reformlarından sonra düşen fiyatlarla tüketici 

refahı ve rekabet gücü artar

Yüksek fiyatlar nedeniyle hayvan yemi olarak 

kullanılamayan tahıllar reform sonrasında yem 

olarak kullanım %30 artmış

Reform en çok net ithalatçı İngiltere’ye yaramış

1990 larda ort.%100 fazla olan GV, 2005 de %22



2013 Sonrasına Reform Arayışları

Avrupa Parlamentosunun 2020 için tarım raporuna 

(2010 da kabul edilen) göre

OTP’nin, Piyasa önlemleri ve DÖ ve Kırsal kalkınma 

olmak üzere iki sütun

Piyasa önlemleri ve DÖ için gıda arzı güvenliği ve fiyat 

dalgalanmalarını önlemek için kamu stoklarının 

oluşturulması ve özel stokların desteklenmesi öngörülür

Kırsal kalkınma için tarım bütçesinden(2014-2020) %24 

kırsal kalkınmaya (%76 DÖ)

2007-2013 bütçesinde tarımın payı %39.4 iken yeni 

bütçede %36.2

Yıllık bütçe yaklaşık 53 milyar Avro civarında beklenm



OTP’nin Meşruiyeti ?????

Meşruiyet.. 

Politikanın temellerinin sağlamlığı

Hedeflerinin tutarlılığı

Desteklerin devamlılığı    dikkate alınır

Yıllık 50-60 milyar Avro destek tartışılmakta

OTP’nin başlangıçtaki hedeflerinden sadece 

“üreticiye uygun gelir düzeyi” günceldir

RA değişmediği müddetçe meşruiyet de tartışılacak

OTP’nin çevre tahribatı politik,mali külfet ekonomik 

ve tarım bütçesinin dağılımı sosyal meşruiyet 

tartışılmakta



Tarım Bütçesinin Dağılımı Adil Değil

 Çiftçilerin %1.6 sı(14 000 çiftçi) yılda 500 000 Avro DGD 

alarak bütçenin %36 sını alır

 4 milyon küçük çiftçi yılda 500 Avro almakta

 Destek miktarı

 Yunanistan 521A/ha

Letonya 83 A/ha

Ülkelerin bütçeye katkısının kendi tarımlarına aldıkları 

desteğe oranını olan dönüşüm oranı

İspanya  +%36

Fransa    +%6

Hollanda  -%62

Almanya  -%38



2020 için OTP Raporu

Dönüş oranının ülkeler arası farklılığın 

azaltılması önerilir

Çiftçiler arası farklılıklara değinilmemesi 

eleştiri konusu

“Yeşil OTP” söylemlerine karşın verimli 

OTP kaygısı kimyasal kullanımını hala 

özendirmekte bu çevrecileri kızdırmakta



OTP’nın Fiyat Mekanizması

 OPD yanında OTP’nin en önemli ayağı Pazar ve fiyat 

mekanizmalarıdır.

 Tarımsal ürün arzında istikrarın sağlanması ve çiftçilerin 

üretime devam etmelerini sağlamak amacıyla ürünler için 

ortak fiyatlar belirlenir.

 Bu fiyatlar en kötü koşullarda üretim yapanlara göre yani 

maliyeti en yüksek üreticilere göre belirlenir.

 İç piyasada;

 hedef fiyat 

 müdahale fiyatı 

 Eşik fiyatı olmak üzere üç sistem esas alınır



Topluluk İçinde Koruma

Toplulukta 3 Farklı Fiyat Uygulandı

Hedef fiyat

Müdahale fiyatı

Eşik Fiyat



Hedef fiyat

En kötü koşullarda çalışan (verim düşük) 

üreticileri memnun edecek fiyat

Müdahale fiyatının %10-15 fazlası olarak 

belirlenir

Gösterge Fiyat(tahıl, şeker, süt ve 

zeytinyağı

Yönlendirme fiyatı (sığır eti ve şarap)

Temel fiyat (meyve ve sebze)

Hedef fiyat (tütün ve domuz eti)



Müdahale fiyatı

Piyasa fiyatlarının düşebileceği en düşük 

fiyattır.

En kötü koşullarda çalışan üreticinin 

maliyetine denk gelir

Müdahale Kurumlarının gerektiğinde ürünü 

satın almayı garanti ettiği fiyattır.



Hedef Fiyat: Üretici gelirlerinin makul bir düzeye 

ulaştırılması ve tüketicinin aşırı fiyat artışlarına 

karşı korunması hedeflenir.

Müdahale fiyatı: Ürün fiyatlarının belirlenen 

fiyatların altına düşmesi halinde üreticiye garanti 

edilen en düşük fiyattır. Taban fiyat niteliğindeki 

bu fiyatlar ürün için en düşük fiyat seviyesini 

ifade eder. 

Bu uygulama sayesinde üreticiler üretim 

öncesinde ürünlerini satabilecekleri fiyat aralığını 

görebilme şansına sahiptir.



Eşik Fiyat

En düşük ithalat fiyatıdır.

Bu fiyat altında hiçbir fiyattan ürün ithal 

edilemez. 

Bu fiyatın altında bir fiyattan ürün 

Topluluğa giremez

Ürünlere göre eşik fiyat, referans fiyatı ve 

set fiyatı olarak değişik isimler alır



Dış Koruma

Değişken vergiler ve ihracat ödemeleri ile koruma 
yapılmıştır

Prelevman:Değişken oranlı bir vergi olup iç piyasa fiyatı 
ile dünya piyasa fiyatları arasındaki farka eşittir. İthalatçı 
öder ve eşik fiyat kullanılır

Restitüsyon: Değişken oranlı ihracat primidir. Topluluk 
fiyatları ile dünya fiyatları arasındaki farkın ihracatçıya 
ödenmesi şeklinde uygulanır.

Prelevman ve restitüsyon DTÖ Tarım Anlaşmasına 
kadar Topluluk tarım ürünlerini dışarıya karşı korumada 
iki önemli silah olarak kullanılmıştır. 



DTÖ Tarım Anlaşması gereği tarım 
politikaları yürütülmektedir.

Korumalar artık DTÖ kuralları 
çerçevesinde yapılmaktadır.

Doğrudan ödemeler ve gümrük vergisi 
temel politika araçları olarak 
uygulanmaktadır



Avrupa Birliği’nde  

Tarım

Prof.Dr.Emine OLHAN



Avrupa Birliği’nde Tarımın Yeri

 Tarım sektörünün istihdamdaki payı oldukça düşüktür. 

Romanya, Polonya,Portekiz ve Yunanistan dışındaki ülkelerde 

tarımın istihdamdaki payı % 10’un altındadır. Avrupa Birliği 

(AB28) ortalaması ise % 5 düzeyindedir.

 Tarım sektöründe üretilen brüt katma değerin Gayrisafi Yurt İçi 

Hasıla’ya oranı AB28 için % 1,5 dir. 

 AB 28 de tarım işletmesi sayısı 11.9 milyon olup ortalama 

işletme genişliği 16.1 ha. olup ülkeler arasında önemli 

farklılıklar göstermektedir. Nitekim bu oran Çek Cumhuriyeti 

için 89,3 hektar iken Malta için 0,9 hektardır.

 AB28 için tarımsal işletme sayısı 11,9 milyon olup 3,9 milyon 

işletme saysı ile en yüksek gösterge Romanya’ya, en düşük 

gösterge 2 bin işletme sayısı ile Lüksemburg’a aittir.



Avrupa Birliği’nde Tarımın Yeri

Nüfus yaklaşık 508 milyon

Enflasyon oranı %2.6

İşsizlik oranı %10.5

İthalatta tarım ve gıda ürün. Payı %5.7

İhracatta tarım ve gıda ürün. Payı %7



AB’nin Özellikleri

Kendi aralarında ticaretin serbsetleştirilmesi,

Üçüncü ülklere karşı ortak bir gümrük politikası 

uygulanması,

 Mal, Sermaye ve işgücü hareketlerinin serbest 

bırakılması 

 Tarımdan diğer sektörlere, hukuki yapıdan parasal ve 

siyasi bütünleşmeye kadar ortak politikalar 

saptanmasıdır.



Gümrük Birlilği

Üretim ve verimliliğin artırılması, ülkeler arası 
ticaretin geliştirilmesi amacıyla kurulmuştur. 

Gümrük Birliği, bir noktada üye ülkeler arasında tam 
bir serbest rekabet kurulması anlamına gelmektedir. 

Bir ülkede üretilen mal, diğer üye ülkede aynı fiyata 
satılabildiği zaman, bu mallardan hangisi kaliteli ve 
hangisinin maliyeti düşükse piyasayı o tutar. 

Gümrük Birliğinin kurulması ve Topluluğa dahil 
ülkelerin aralarındaki gümrük duvarlarını 
kaldırmasıyla, kaliteli ve ucuz üretimin özendirlimesi 
ve uzmanlaşmanın sağlanması amaçlanmaktadır.



Roma anlaşması üye ülkeler arasında sermaye 

hareketlerini de serbestleştirmektedir. 

Bu da üye ülkelerden herhangi birisindeki bir 

sermayedarın diğer bir üye ülkeye giderek, özel bir izin 

almadan, rahatça ve istediği şekilde istediği alana 

sermaye yatırabileceği, yatırım yapabilmesi

 Örneğin bir Alman sanayicisi Hollanda ya da Fransa'da 

yatırım yapabilir. Oradan mal mülk alarak çalışmalarını 

orada sürdürebilir ve elde ettiği kârı da istediği bir üye 

ülkeye transfer ettirebilir. Veya istediği ülkede bir 

tarımsal işletme kurabilir ve tarımsal üretim yapabilir.



Roma anlaşmasının bir maddesi de emek hareketleri ile 
ilgilidir. 

Üye ülkeler arasında kısıtlama olmadan işçi ve teknik 
eleman değişimi yapılabilecektir. Ancak, doğal bir kural 
olarak, emeğin bol ve işçi ücretlerinin düşük olduğu 
yerlerden emeğin az ve ücretlerin yüksek yerlere doğru 
işçi hareketleri olacaktır.

Topluluk bu prensiplere sadık kalarak başta tarım olmak 
üzere pekçok alanda ortak politikalar da saptamıştır. 
Bunlar ulaştırma,sanayi, enerji, çevre korunması, 
bilimsel araştırma politikaları ile rekabet koşullarını 
eşitleyici politikalar ortak bölgesel politikalar, ekonomi 
ve para politikaları, tüketiciyi koruma politikaları gibi 
çeşitli alanları kapsar. 

Ayrıca Maastricht Anlaşması ile ekonomik ve parasal 
birliğin kurulması gerçekleştirilmiş.



Gümrük Birliği

AB Türkiye İlişkileri

14 Nisan 1987 Tam Üyelik Başvurusu

Ertelenen yükümlülükler 1988 yılından sonra 

yerine getirilmeye başlanır

1994 sonunda gümrük indirimlerinde %90, OGT 

uyumda %85 uyum gerçekleştirildi.

6 Mart 1995 GB Antlaşması imzalanır

1 Ocak 1996 GB yürürlüğe girer



Tarım Alanında İlişkiler

1963 Ankara Antlaşması’nda tarım ürünleri 
ticaretinin kolaylaştırılmasına yönelik düzenlemeler 
yer almıştır. AA 10. Mad. “GB mal alışverişlerinin 
tümünü kapsar”

1973 Katma Protokol ve 1980 OKK ile Türkiye’nin 
OTP’na uyum zorunluluğu getirilir.KP 34. Mad. 22 
yıllık geçiş dönemi sonunda OTP’ na uyum 
gerçekleştiyse GB’ nin tarım ürünlerini de 
kapsayacağı belirtilir.



AB-Türkiye Gümrük Birliği

Sanayi ürünlerini

İşlenmiş tarım ürünlerini (hububat, süt ve şeker içeren)

Sanayi ürünleri için GV sıfırlanırken

İşlenmiş tarım ürünlerinde ise tarım ve sanayi payları 

ayrı ayrı hesaplanmakta ve sanayi payı için GV 

sıfırlanmaktadır.



Gümrük Birliğinin Etkileri

Gümrük Birliği'nin yürürlüğe girdiği 1996 yılından bu 

yana ülkemiz bu alandaki mevzuat uyumunda oldukça 

ileri bir seviyeye ulaşmıştır. 

Gümrük Birliği Türkiye'nin dış ticaret rejimini yeniden 

yapılandırmakla kalmamış; AB ile geleneksel olarak 

sürdürülen ticari ilişkilerin geliştirilmesinde de rol 

oynamış ve üçüncü ülkelerle ticaret bakımından önemli 

sonuçlar doğurmuştur.

Türkiye ile AB arasındaki ticaret hacmi Gümrük Birliği 

sonrasında büyük ölçüde artmıştır



Avrupa Birliği

Dünya Ticaretinin %22 si

Dünyanın en büyük ihracatçısı

Dünyanın en büyük ikinci ithalatçısı

Net tarım ve gıda ürünleri ithalatçısıdır.

Dünyanın en büyük tarım ve gıda ürünleri  
ithalatçısı

Dünyanın en büyük ikinci tarım ve gıda 
ürünleri ihracatçısıdır 

Türkiye’nin ihracatının %54.5

Türkiye’nin ithalatının %46.6



Gümrük Birliği Kapsamında 

İşlenmiş Tarım Ürünleri

3448/93 sayılı Tüzük; İçerisinde süt, şeker ve 

hububat bulunduran ürünleri işlenmiş tarım ürünü 

olarak tanımlamaktadır.

1/95 sayılı OKK’na göre İşlenmiş tarım ürünleri 

dış ticaretinde tarım payı ve sanayi payları ile 

işlem görmektedirler.



Avrupa Birliği’nde  

Tarım

Prof.Dr.Emine OLHAN



AB’nin Kurumsal Yapısı

Avrupa Birliği Zirvesi

Avrupa Parlamentosu, 

Avrupa Birliği Konseyi 

Komisyon

Adalet Divanı

 Sayıştay

Avrupa Merkez Bankası

Diğer kurum organ ve ajanslar



Avrupa Birliği Zirvesi
Avrupa Birliği'ne üye devletlerin başbakanları veya devlet 

başkanları ile Avrupa Birliği Zirvesi Başkanı ve Avrupa 
Komisyonu Başkanı'nın katılımı ile meydana gelir.

 Yılda dört defa toplanan Zirve, Birliğin gelişmesi ve 
Avrupa'nın bütünleşmesi doğrultusunda öncelikleri ve 
temel politikaları belirleyen kararlar alır. 

Avrupa Birliği Zirvesi'nin herhangi bir yasama yetkisi 
yoktur. Buna rağmen, AB üyesi tüm devletlerin en üst 
düzey yetkililerinin bir araya geldiği ve temel politikaları 
belirlediği kurum olmasından dolayı siyasi bir ağırlık ve 
yönlendirme gücü taşır. Çoğu durumda uzlaşıyla, istisna 
olarak nitelikli çoğunlukla karar alır 



Avrupa Parlamentosu

Görevi Topluluğun demokratik denetlemesini yapmaktır.

 1995 yılından itibaren sayıları 15 ye yükselen üye 
ülkeler toplam sayısı 626 ya ulaşan parlamenter ile 
parlamentoda temsil edilirler.

 2003 Nice Anlaşması ile parlementer sayısı 732’ye 
cıkmıştır. 

2007 genişlemesi ile de parlementer sayısı 736 olmuştur.

Bu rakam, 2014 seçimleri sonrası 750 üye ve bir Başkanı 
içerecek şekilde 751 olarak belirlendi. 

Hangi üye devletin kaç parlamenter ile temsil edileceği 
üye devletlerin nüfuslarına göre tespit edilir



Avrupa Parlamentosu

Avrupa Parlementosu Bakanlar Konseyini denetler. 

Fakat kanun koyma yetkisi yoktur. 

Üyeler uyruklarına göre değil, siyasal görüşlerine göre 
kurdukları gruplara katılırlar.

 20 kişi ile bir grup kurulur. Fakat bir Belçika Grubu, bir 
Alman Grubu v.b. bulunmamaktadır.

 Buna karşılık ekonomik ve siyasi görüşlerine göre 
ulusal parlamentolardaki partilere benzer şekilde, 
örneğin Liberal Grup, Muhafazakar Grup, Sosyalist 
Grup, Hristiyan Demokratlar, Komünist Avrupa Sağ 
Grubu, Yeşiller, Bağımsızlar gibi gruplar oluşturulmuştur



Avrupa Birliği Konseyi
Üye ülkelerin Dışişleri Bakanlarından ya da onların 

temsilcilerinden oluşur.

 Konsey ulusal çıkarları temsil eder. Topluluğun karar 
organıdır. Komisyonun önergelerini inceleyerek oylar.

1 Aralık 2009 Lizbon Anlaşması ile Konseydeki oylama 
nitelikli çoğunluk olarak düzenlendi

Lizbon Antlaşması öncesi her üye devletin nüfusuna, 
fiziki ve ekonomik büyüklüğüne göre belirli oranda oyu 
bulunmakta olup, sistem ağırlıklı oy esasına dayanırdı.
Nitelikli çoğunluk yöntemine göre karar alınabilmesi için 
toplamı 345 olan oyların 255'inin olumlu olması gerektiği 
gibi üye devletlerin yarıdan fazlasının da olumlu görüş 
bildirmesi gerekir. 



Avrupa Birliği Konseyi

Konsey'de nitelikli çoğunlukla karar alınırken, herhangi 
bir üye devlet gerekli görürse, alınan karara olumlu oy 
verenlerin, Birlik nüfusunun %62'sine karşılık gelip 
gelmediğinin kanıtlanmasını talep edebilir. Bu durumda 
%62 oranına ulaşılamamışsa söz konusu karar kabul 
edilmemiş sayılır.

Dışışleri Bakanları altı ay süreyle, sıra ile Konsey 
başkanlığı yapar. Toplantıda ele alınacak konuya göre 
Bakanlar değişirler. (Başkakanlar, Maliye Bakanları veya 
Tarım Bakanlarının yaptıkları toplantılar gibi).

Konsey başkanlığı, Ocak 2013 de İrlanda, Temmuz 2013 
de Litvanya, 2014 de Yunanistan ve İtalya’nın sırası, 2015 
de ise Letonya ve Lüksemburg sırada



Avrupa Birliği Konseyi
Ortaklığa yeni üyeler alınması, üye ülkelerin ödeme 

bilançolarını düzeltmek amacıyla aldıkları önlemlerin 
durdurulması, ortaklığın bütçesinin hazırlanması ve 
saptanması, anlaşmaya aykırı olarak görülen kartel vb. 
birleşmelerin önlenmesi, ortak politikaların 
yönlendirilmesi konularında kararlar verir. 

Antlaşmalar tasarı hazırlama görev ve yetkisini 
Komisyona vermiş olduğundan, 

Avrupa Birliği Konseyinin kendiliğinden harekete 
geçerek karar alma olanağı yoktur. Sadece Komisyonun 
hazırladığı tasarıları görüşerek karar alma yetkisi vardır. 



Avrupa Komisyon

Avrupa Komisyonu, yasama sürecini başlatan, ayrıca 
Birliğin yürütme organı olarak AB müktesebatını, 
bütçeyi ve programları uygulamaktan ve idari 
denetimden sorumlu kurumdur. 

Avrupa Komisyonu, her bir üye devletten bir kişinin yer 
aldığı 28 üyeden oluşur. 

Bu kişilere "komiser" adı verilir. Her Komiser bir veya 
daha fazla AB politikasının yürütülmesinden sorumludur. 
Komisyon adeta bir Bakanlar Kurulu gibi faaliyet 
gösterir. Komisyon'da komiserlerin yanı sıra, Avrupa 
Birliği görevlilerinden oluşan 25.000 kişilik bir idari 
teşkilat da mevcuttur. 



Avrupa Komisyon

Komiserler Avrupa Birliği üyesi devletlerin vatandaşları 

olmalarına ve bu devletler tarafından atanmalarına 

karşın kendi ülkelerinin menfaatlerini değil Birliğin 

genel menfaatlerini korumak durumundadır. 

Komisyon, sorumluluklarını yerine getirirken bağımsız 

hareket eder ve üye devletlerden ya da herhangi bir 

kurumdan veya makamdan talimat almaz.

Komisyon başkanı Avrupa Birliği Zirvesi tarafından 

belirlenir ve ataması Avrupa Parlamentosu'nun onayı ile 

yapılır



Avrupa Komisyon

Komisyon'un merkezi Brüksel'dedir. Avrupa Birliği üyesi 
devletlerden bağımsız bir niteliğe sahip olan Komisyon, 
Birliğin yürütme organı konumundadır. 

Bu doğrultuda Birliğin bütçesini ve politikalarını 
uygulayan Komisyon, AB hukukunun uygulanmasının 
idari bakımdan gözetilmesi görevini de üstlenmiştir. AB 
hukukunu ihlal ettiği iddiasıyla üye devletleri Avrupa 
Birliği Adalet Divanı önünde dava edebilir. 

Komisyon'un bir diğer önemli görevi ise yasama organını 
oluşturan Avrupa Parlamentosu ve Konsey'e sunduğu 
yasama ya da karar önerileri ile yasama sürecini 
başlatmasıdır. 



Adalet Divanı
Avrupa Birliği Adalet Divanı, Avrupa Birliği'nin yargı 

organıdır ve Adalet Divanı, Genel Mahkeme ve 
uzmanlık mahkemeleri olmak üzere üçlü bir yapıdan 
oluşur. 

Adalet Divanı'nın temel amacı, Avrupa Birliği 
hukukunun Avrupa Birliği içerisinde her yerde aynı 
şekilde yorumlanmasını ve uygulanmasını sağlamaktır. 

Divan, Birlik hukukunun yorumlanmasında ve 
uygulanmasında hukuka saygıyı sağlama, ulusal hukuk 
düzenleri ile AB hukuk düzeni arasındaki ilişkilerin 
düzenlenmesi, hukuki denetim, yorum, uyuşmazlık 
çözme, hukuk yaratma ve boşluk doldurma işlevlerini 
yerine getirir. 



Adalet Divanı

Yargısal bir denetim organıdır. 

Her üye devletten birer yargıç bulunmaktadır. 

Divanda bunun yarısı kadar savcı veya kanun sözcüsü 
görev almıştır.

 Roma Antlaşmasının kapsadığı bütün alanlarda yargı 
yetkisi vardır. 

Kararları bütün üye devletler ve Topluluk organları 
yönünden bağlayıcı, uyulması zorunlu nitelik taşır. 



AB Sayıştayı

Avrupa Sayıştayı, Birliğin tüm gelir ve giderlerini inceler, 
işlemlerinin hukuka ve usule uygunluğunu temin eder. 
Sayıştay denetimi, gelir ve giderlerin hukuka uygunluğu ile 
düzenliliğini ve iyi bir mali idareyi sağlamaya yöneliktir. 

Avrupa Sayıştayı her bir üye devletten birer üye olmak 
üzere 28 üyeden oluşmaktadır. Üyeler, Konsey tarafından 
Parlamento'ya danışıldıktan sonra, 6 yıllık bir süre için tayin 
edilir. 

Bu üyeler, kendi ülkelerinde denetim kurumlarında çalışan 
veya çalışmış ve bu görev için özel niteliğe sahip kişilerin 
arasından seçilir.

 Sayıştay üyelerinin bağımsızlığı ve tarafsızlığı güvence 
altına alınmıştır. 



Avrupa Merkez Bankası

Tüzel kişiliğe sahip bağımsız bir AB organıdır.

 Görevi, para birimi olarak Avro'yu kullanan AB üyesi 
ülkelerden oluşan Avro bölgesinde fiyat istikrarını 
sağlamaktır. 

Bu görevini üye devletlerin merkez bankaları ve Avrupa 
Merkez Bankası'ndan oluşan Avrupa Merkez Bankaları 
Sistemi içinde yerine getirir.

 Bu çerçevede AB'nin para politikasının tespiti ve 
uygulanması, döviz işlemlerinin yürütülmesi, üye 
devletlerin resmi döviz rezervlerinin tutulması ve 
yönetilmesi, ödeme sistemlerinin düzgün işlemesinin 
sağlanması görevlerini yerine getirir.

 Avrupa Merkez Bankası Avro bölgesi dahilinde kağıt para 
basımına izin verme konusunda tek yetkilidir. 



Avro Bölgesi 25 Ülke

 AB üyesi olmayıp avro kullananlar Monako, San Marino ve Vatikan AB 

üyesi olmamasına karşın, yapılan anlaşmalar çerçevesinde avro 

kullanmaktadır. Karadağ ve Kosova ülkeleriyse Avrupa Birliğiyle bir 

antlaşma imzalamadan euro kullanmaktadır

 Danimarka ve Birleşik Krallık, Maastricht Anlaşması'nda yer alan 

ayrıcalıklara dayanarak Euro'ya geçmeyen AB üyeleridir. İsveç halk 

oylaması sonucu istememiştir

 Danimarka, Letonya, Litvanya, Romanya, Polonya ve Bulgaristan hariç 

dışındaki AB ülkeleri Avro paktını 2011 de imzalamışlar

 Birleşik Krallık, Çek cumhuriyeti, isveç ve Macaristan söz konusu pakta 

dahil olmamışlardır.

 2014 de Letonya Avro alanına geçmiştir.

 2015 de Litvanya Avro alanına geçmiştir.

http://tr.wikipedia.org/wiki/Monako
http://tr.wikipedia.org/wiki/San_Marino
http://tr.wikipedia.org/wiki/Vatikan
http://tr.wikipedia.org/wiki/Danimarka
http://tr.wikipedia.org/wiki/Birle%C5%9Fik_Krall%C4%B1k
http://tr.wikipedia.org/wiki/Maastricht_Anla%C5%9Fmas%C4%B1


Diğer Kurum Organ ve Ajanslar

Ekonomik ve sosyal komite

Bölgeler komitesi

Avrupa yatırım bankası

Avrupa Ombudsmanı gibi



Ekonomik ve Sosyal Komite

Parlamento'ya, Konsey'e ve Komisyon'a yardımcı 
olmak amacıyla öngörülmüş bir danışma kurumu olup, 
kararları bağlayıcı değil, danışma niteliktedir. 

Ekonomik ve Sosyal Komite, işçi ve işveren grupları 
ile belirli toplum kesimlerinin değişik menfaatlerini 
temsil eden gruplardan seçilen üyelerden oluşur. 

Komite, Avrupa bütünleşmesinin genel çıkarları 
çerçevesinde faaliyet gösterir ve üyelerinin 
bağımsızlığı Antlaşma'da açıkça düzenlenmiştir 



Bölgeler Komitesi

AB içindeki yerel ve bölgesel yönetimlerin 

temsilcilerinden oluşan danışma nitelikli bir komitedir.

Avrupa bütünleşmesinin genel çıkarları çerçevesinde 

faaliyet gösteren Komite'nin üye sayısı 350'yi geçemez, 

halihazırda ise 344 üyesi bulunmaktadır.

Komite üyeleri, 5 yıllık süre için üye devletler 

tarafından gösterilen adaylar arasından, Konsey 

tarafından atanırlar ve görev süreleri yenilenebilir 



Avrupa Yatırım Bankası

Avrupa Birliğinin finans kurumudur

 Birliğin hedeflerini gerçekleştirmesine yardımcı 
olacak yatırımların finanse edilmesi amacıyla 
kurulmuştur.

 Avrupa Yatırım Bankası tüzel kişiliği haiz olup 
üyeleri, Avrupa Birliği üyesi devletlerdir. 

Banka'nın görevi, Birliğin çıkarı doğrultusunda iç 
pazarın dengeli ve düzgün gelişimine katkı sağlamak 
olarak belirtilmektedir 



Ombudsmanlık

Temel görevi hukuka aykırı işlemlerin ve sonuçların 
ortadan kaldırılması

Özellikleri

İdari eylem ve işlemleri denetler

Bağımsız bir idare organıdır

Kararları ile ilke olarak bağlayıcı değildir

Seçilme ve görevden alınma süreci tarafsız ve 
bağımsız çalışabilmelerine olanak sağlanacak bir 
yöntemle belirlenmeli

ilke itibariyle parlamento tarafından atanan, ancak 
hükümete karşı olduğu kadar parlamentoya karşı da 
bağımsız olan 



Avrupa Ombudsmanı
Maastricht Antlaşması ile AB kurumsal yapısına kazandırılmış bir 

kurum olan Avrupa Ombudsmanı, Avrupa Parlamentosu tarafından 
yenilenebilen 5 yıllık bir süre için atanır ve bağımsızlığı da 
Antlaşmalarda teminat altına alınmıştır. 

 Avrupa Ombudsmanı'na Birliğin her vatandaşı başvurabilir. 

 Anılan kişiler, Birlik organları, kurumları veya diğer birimlerinin 
faaliyetlerinde kötü yönetime ilişkin şikayetleri Avrupa 
Ombudsmanı'na iletirler ve Ombudsman bunları araştırarak rapor 
hazırlar. 

 Ombudsman resen soruşturma başlatabileceği gibi, doğrudan veya 
bir Avrupa Parlamentosu üyesi aracılığıyla kendisine iletilecek 
şikayetleri de inceleyebilecektir. 

 Ombudsman, şikayetin doğruluğuna ilişkin bulgulara ulaştığında, 3 
aylık bir süre içinde cevap verilmesi için ilgili kuruma başvuracak 
ve kurumun cevabını, kendi görüşünü de ekleyerek, Avrupa 
Parlamentosu'na ve ilgili kuruma sunacaktır. 



EKONOMİK 
GÖSTERGELER
A NK A RA ÜNİ VERS İ T ES İ  Z İ RA AT  FA KÜLT ESİ  TA RI M EKONOMİ Sİ  BÖLÜMÜ
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Ekonomik göstergeler
•Konum, Yüzölçüm, Doğal ve beşeri 
kaynaklar

•Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH)

•Sektörlere göre GSYH

•Tarımın GSYH’da payı

•Kişibaşı GSYH

•Büyüme oranı (Büyüme hızı, GSYH’da
büyüme)

•İstihdam

•İşsizlik

•Gelir Dağılımı

•Enflasyon

•Dış Ticaret

•Dış Ticarette tarımın payı
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Ekonomik göstergeler

GSYH: Bir ülkede belirli bir dönemde (genellikle bir yıl) üretilen nihai mal ve hizmetlerin
toplam parasal değeridir.
◦ 3 ana sektörden elde edilir :Tarım, Sanayi ve Hizmetler

Nominal (Cari fiyatlarla) GSYH: Toplam değer, üretim dönemindeki fiyatlarla hesaplanır. 
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Türkiye’de cari fiyatlarla GSYH (1998-2014)

Kaynak: TÜİK

25 kat artış

Nominal GSYH (trilyon TL) 

1998 70
1999 105
2000 167
2001 240
2002 350
2003 455
2004 559
2005 649
2006 758
2007 843
2008 951
2009 953
2010 1099
2011 1298
2012 1417
2013 1567
2014 1747
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Ekonomik göstergeler

GSYH: Bir ülkede belirli bir dönemde (genellikle bir yıl) üretilen nihai mal ve
hizmetlerin toplam parasal değeridir.
◦ 3 ana sektörden elde edilir :Tarım, Sanayi ve Hizmetler

Nominal (Cari fiyatlarla) GSYH: Toplam değer, üretim dönemindeki fiyatlarla
hesaplanır. 

Reel (Sabit fiyatlarla) GSYH: Temel alınan bir yılın fiyatlarıyla hesaplanır.
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Türkiye’de GSYH (1998-2014)

Kaynak: TÜİK

Nominal GSYH (trilyon 
TL) 

Reel GSYH 
(trilyon TL)
(1998=100)

1998 70 70
1999 105 68
2000 167 72
2001 240 68
2002 350 73
2003 455 76
2004 559 83
2005 649 90
2006 758 97
2007 843 101
2008 951 102
2009 953 97
2010 1099 106
2011 1298 115
2012 1417 118
2013 1567 123
2014 1747 126

25 kat artış

1,8 kat artış
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Ekonomik göstergeler

GSYH: Bir ülkede belirli bir dönemde (genellikle bir yıl) üretilen nihai mal ve
hizmetlerin toplam parasal değeridir.
◦ 3 ana sektörden elde edilir :Tarım, Sanayi ve Hizmetler

Nominal (Cari fiyatlarla) GSYH: Toplam değer, üretim dönemindeki fiyatlarla
hesaplanır. 

Reel (Sabit fiyatlarla) GSYH: Temel alınan bir yılın fiyatlarıyla hesaplanır.

Kişibaşına GSYH: GSYH’nın nüfusa bölünmesiyle hesaplanır.
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Türkiye’de Nominal, Reel (1998 yılı fiyatlarıyla) ve kişi başına GSYH, (1998-
2014)

Kaynak: TÜİK

Nominal GSYH (trilyon TL) Reel GSYH
(trilyon TL)

Nominal GSYH 
(milyar $) 

Kişi başına GSYH (ABD 
dolar) 

1998 70 70 271 4338
1999 105 68 248 3907
2000 167 72 265 4129
2001 240 68 197 3019
2002 350 73 230 3492
2003 455 76 305 4565
2004 559 83 390 5775
2005 649 90 481 7036
2006 758 97 526 7597
2007 843 101 649 9247
2008 951 102 742 10444
2009 953 97 617 8561
2010 1099 106 732 10003
2011 1298 115 774 10428
2012 1417 118 786 10459
2013 1567 123 823 10822
2014 1747 126 799 10390

Türkiye’nin yıllık GSYH’sı yaklaşık 800 milyar $, kişibaşına

GSYH’sı yaklaşık 10000 $
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Ekonomik göstergeler

GSMH: GSYİH, dış alem net faktör gelirleri denilen işçi dövizi, kar transferleri, borç faizleri
gibi gelir ya da giderlerin eklenmesiyle elde edilir.

GSMH= GSYH+Dış alem net faktör gelirleri

SMH: GSMH’dan amortismanların çıkarılmasıyla elde edilir.

SMH=GSMH-Amortismanlar

MG: SMH’dan hazineye giden dolaylı vergilerin çıkarılmasıyla hesaplanır.

MG= SMH-Dolaylı vergiler
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Ekonomik göstergeler
İstihdam: Ülkedeki mevcut işgücünün ekonomik faaliyetler içerisinde sürekli biçimde
çalıştırılması.

İşsizlik: Çalışabilir olduğu halde çalışamayan veya bir işle ilişkisi devam etmeyen ve iş
arayan nüfus

Enflasyon:Tedavüldeki para miktarının üretim seviyesine ve mal arzına göre ölçüsüz
bir artış göstermesi ve bu nedenle fiyatların hızla yükselmesidir.
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Ekonomik göstergeler

Sabit Fiyatlarla GSYH yıllık değişim (%)

Yıl Türkiye Çin

2000 6,8 7,6

2001 -5,7 8,3

2002 6,2 9,1

2003 5,3 10

2004 9,4 10,1

2005 8,4 11,3

2006 6,9 12,7

2007 4,7 14,2

2008 0,7 9,6

2009 -4,8 9,2

2010 9,2 10,4

2011 8,8 9,3

2012 2,1 7,7

2013 4,1 7,7
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Ekonomik göstergeler

Gelir Dağılımı:Bir ülkede belli bir dönemde yaratılan gelirin, kişiler, kişilerden oluşan
gruplar ya da üretim faktörleri arasında dağılımıdır.

Fonksiyonel gelir dağılımı: Faktörler arasında bölüşüm

Kişisel gelir dağılımı: Toplumda yaşayan kişiler yada aile birimleri araında bölüşümü

Sektörel gelir dağılımı: Sektörler arasında bölüşüm

Gelir dağılımı nasıl ölçülür?
◦ Lorenz eğrisi

◦ Gini oranı
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Ekonomik göstergeler: Gelir Dağılımı 

Lorenz eğrisi

Gini oranı: Mutlak eşitlik doğrusu ile
Lorenz eğrisi arasında kalan alanın mutlak
eşitlik doğrusu altında kalan üçgen alanına

bölümü =A/(A+B)
◦ 0’a yaklaştıkça iyi, 1’e yaklaştıkça kötü dağılım
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AVRUPA BİRLİĞİ’nin
ORTAK TARIM POLİTİKASI

2014-2020
A NK A RA ÜNİ VERS İ T ES İ  Z İ RA AT  FA KÜLT ESİ  TA RI M EKONOMİ Sİ  BÖLÜMÜ
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ORTAK TARIM POLİTİKASI (OTP)

1992 reformu:

tarımsal üretimi artırma amacı gerçekleşmiş, hatta 1980’lerden itibaren ürün 
fazlalıkları ortaya çıkmıştır.

Amaç değiştirilmiş ve buna bağlı olarak yapısal politika değişimlerini zorunlu hale 
gelmiş

Üretimi arttırmaya yönelik politikalardan, AB içindeki gelir dengesizliklerini 
azaltmaya yönelik politikalara doğru bir geçiş başlamıştır. 
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ORTAK TARIM POLİTİKASI (OTP)
2003 reformu:

2000’li yıllarda ise Merkez ve Doğu Avrupa Ülkelerine yönelik genişleme süreci, 
bunların ekonomik ve tarımsal yapı olarak mevcut AB üyesi ülkelerden oldukça 
düşük verimlilik düzeyine sahip olmaları, dünyadaki güncel gelişmeler, DTÖ 
kuralları ilebirlikte, OTP’nin kapsamı genişlemiştir.

Temel unsurları; tek ödeme planı, çapraz uyum, mali destek sistemi, 
güçlendirilmiş kırsal kalkınma politikası ve ortak piyasa düzenlerine ilişkin 
yeniliklerdir. 

Reformların bir bölümünün 2005, bir bölümünün ise 2006 yılında yürürlüğe 
girmesine karar verilmiş, bazı sektörlerde aşamalı geçişler öngörülmüştür. 

2006 yılında OTP’de reform faaliyetleri kırsal kalkınmanın güçlendirilmesi ve 
ortak piyasa düzenlerinin tarımda rekabet gücünün arttırılmasına yönelik olarak 
revizyonu ile devam etmiştir.
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ORTAK TARIM POLİTİKASI (OTP)
2013 Reformu:

“Gözden Geçirme” (Health Check) adlı tasarı 2007 yılında hazırlanmıştır. 

“Gözden Geçirme” ile OTP’nin basitleştirilmesi ve üye ülkeler arasında uyumun 
sağlanması amaçlanmıştır. Ayrıca iklim değişikliği, biyoyakıtlar, biyoçeşitliliğin
korunması, su yönetimi gibi AB’nin karşılaştığı sorunlar, öncelikler ve fırsatlara 
nasıl cevap verebileceği (değerlendirileceği) irdelenmiştir. 

“Gözden Geçirme”nin ardından 2020 Avrupa Stratejisine uygun olarak 2014-2020 
dönemine ait OTP reformu karara bağlanmıştır. 

OTP 2014-2020 döneminde, bu döneme kadar ortaya çıkan yeni ekonomik, sosyal, 
çevresel, iklim ve teknoloji ile ilgili sorunları ve fırsatları gözeten, kalkınma ve 
sürdürülebilirlik yaklaşımı odaklı, aynı zamanda üye ülkelerin tarımdaki çeşitliliğini 
ve zenginliğini dikkate almayı hedeflemektedir 
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ORTAK TARIM POLİTİKASI (OTP)

Politikanın ana amaçları, 

Tüketicilerin uygun fiyatlı gıda arzına her zaman ulaşabilmesini garanti altına 
almak amacıyla tarımsal verimliliği artırmak ve 

AB çiftçilerinin makul bir şekilde geçinebilmelerini sağlamaktır.
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ORTAK TARIM POLİTİKASI (OTP)

50 yıllık bir sürecin ardından AB’nin başa çıkması gereken sorunlar

• gıda güvenliği

• iklim değişikliği ve doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi, 

• AB içerisindeki kırsal kesimin idaresi ve kırsal ekonominin canlı tutulması olarak 
sıralanabilir.

2013 yılında yapılan son reformlar ile birlikte daha yeşil çiftçilik uygulamalarına, 
araştırma ve bilginin yayılmasına, çiftçiler için daha adil bir destek sistemi 
oluşturulmasına ve çiftçilerin gıda zinciri içerisinde daha kuvvetli bir konuma 
gelmesine odaklanılmıştır.
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ORTAK TARIM POLİTİKASI (OTP)
OTP reformu iki ayak olarak planlanmış, 

Birinci ayak doğrudan ödemelerden oluşmuştur. Çiftçiler ve üye ülkeler arasında 
desteği daha iyi dağıtmak ve desteklerin etkinliğini sağlamak amacıyla mevcut 
tek ödeme planının (AB-15) ve tek alan ödeme planının (AB-12) yerine 2014 yılı 
itibariyle yeni doğrudan ödeme sisteminin uygulanması kararı alınmıştır. 

Çapraz uyum: çevre, sağlık ve hayvan refahı olarak 3 kategori altında 
gruplandırılmıştır. 

Ayrıca, genç çiftçileri, ürün çeşitlendirmesini, iklimi ve doğayı koruyan tarım 
teknikleri gibi yeni bazı destekleme araçları uygulanmaya konmuştur. 
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ORTAK TARIM POLİTİKASI (OTP)
Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikası (OTP) çerçevesinde tarımsal piyasalara ilişkin
kurallar Ortak Piyasa Düzenleri (OPD’ler) aracılığıyla ortaya konulmuştur (çiçekçilik
ve süs bitkileri, domuz eti, yumurta, kümes hayvanları eti, ham tütün, muz, meyve
ve sebzeler, meyve ve sebzelerden işlenmiş ürünler, sığır ve dana eti, süt ve süt
ürünleri, şarap, keten ve kenevir, koyun ve keçi eti, tahıl, pirinç, kuru saman,
zeytinyağı ve sofralık zeytin, tohum, şerbetçiotu ve şeker)

OPD’ler belirli bir ürün veya ürün grubuna özgü dış ticaret, destekleme 
mekanizmaları, kalite standartları, pazarlama kuralları, örgütlenme vb. konuları 
kapsayan tüzüklerdir .

2013 reformuyla 21 OPD tek çatı altında toplanmıştır.
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ORTAK TARIM POLİTİKASI (OTP)

OTP’de reformunun getirdiği değişikliklerden birisi de süt ve şeker üretiminde 
kotalarının kalkmasıdır. AB’de süt ve şeker üretimini sınırlandırmak amacıyla 
1984 yılından beri uygulanmakta olan kota sistemi süt için 2015’de şeker için 
2017’de sona ermiştir. (EC, 2013; OECD, 2013). 

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Doha dönemi müzakerelerinde ticareti bozucu 
engellerin kaldırılmasının öngörülmesi OTP reformunda göz önüne alınan ana 
sebeplerden biridir. 
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ORTAK TARIM POLİTİKASI (OTP)

İkinci ayak ise kırsal kalkınma olarak tanımlanmıştır.  Hedefinin tarımda rekabet 
gücünü artırmak, doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi ve kırsal alanlarda 
dengeli bölgesel kalkınmayı sağlamak olduğu belirtilmiştir .

Ortak Tarım Politikasının “ikinci ekseni” olarak bilinen AB Kırsal Kalkınma 
Politikası, AB’nin değişen temel önceliklerine ayak uydurmak amacıyla zaman 
içerisinde değiştirilmiş ve 2014-2020 dönemi için daha geniş ölçekli OTP 
reformuna uygun olarak revize edilmiştir. 

Birçok çiftçinin yeni teknikler öğrenmesine, tesislerini iyileştirmelerine ve 
önemli yeniden yapılandırma çalışmaları yapmalarına, dolayısıyla da 
rekabetçiliklerini artırmalarına imkan tanımıştır.
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ORTAK TARIM POLİTİKASI (OTP)
OTP Desteklerinin Gelişimi ve 2020’ye Doğru Tahmin Edilen OTP Destekleme Profili

Kaynak: EC, 2012. The CAP Towards 2020. DG AGRI.

1980’den 2012 yılına kadar olan 
dönemde; OTP destekleri içerisinde 
ihracat geri-ödemeleri sıfırlanmış, 
üretimle bağımlı destekler ve diğer 
piyasa tedbirleri kademeli olarak 
azalmıştır. 2005 yılından itibaren 
üretimden bağımsız destekler 
oluşturulmuş ve bu desteklerin payı 
gittikçe artmıştır. 2013’den sonra 
OTP’de üretime bağımlı hiç destek 
kalmaması, bu tarihten sonra 
yalnızca kırsal kalkınma, doğrudan 
ödeme ve bir miktar piyasa ile ilişkili 
destek yapılması yönünde yönelim 
görülmektedir.
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TÜRKİYE’de
TARIM POLİTİKASI

1923-2017
ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ
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• İzmir İktisat Kongresi  (1922)

• Kalkınma Planları (1963- +)

• Ekonomik İstikrar Tedbirleri (24 Ocak 1980, 5 Nisan 1994)

• DTÖ Tarım Anlaşması kararları (1994)

• AB ile tam üyelik süreci (2005)

• Dış krediler (IMF, Dünya Bankası)

• Tarım Kanunu (2006)

Türkiye’de Tarım Politikası
Tarım Politikasının Belirleyicileri: 
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Türkiye’de Tarım Politikası

Türkiye’de tarım politikası ilk defa İzmir İktisat Kongresi (1922) ‘nde alınan 
kararlar çerçevesinde şekillenmiştir.

İzmir İktisat Kongresi : Türkiye’de  ekonomik bağımsızlığın nasıl sağlanacağı, 
ekonomik düzenin ne olacağı konusunda  katılımcı bir yaklaşımla 1922 yılı 
Türkiye’sinin ekonomisini oluşturan tüm paydaşların görüşlerinin alındığı bir 
toplantıdır. 

İzmir İktisat Kongre’sinden çıkan görüşler doğrultusunda Türkiye’de tarım 
politikaları  Cumhuriyetin ilk yıllarında liberal bir seyir izlemiş, sonrasında özel 
sektörün yeterli  sayıda olmaması ve birikimi olmaması nedeniyle zorunlu olarak 
devletçi politikalar ağır basmıştır. 



ZTE 331-AVRUPA BİRLİĞİ TARIM POLİTİKASI ve TÜRKİYE ders notları                                                                 Prof.Dr. İlkay Dellal

1925 yılında Aşar vergisi kaldırılmıştır. (Osmanlı Dönemi’nde köylülerden, ürünlerinin onda biri 
oranında alınan ve üreticiye büyük  yük olan vergi) 

1926 yılında Medeni Kanunu’nun kabulü ile çiftçiler toprak mülkiyetine kavuşmuştur. 

Bu dönemde çiftçiye verilen destek artmış ve amaçlanan üretim artışı sağlanmaya başlamıştır. 

1927 yılında ilk  Genel Tarım Sayımı gerçekleştirilmiştir. 

1920-38 döneminde Çiftçilerin kooperatif şeklinde örgütlenmesi konusunda hukuki düzenlemeler 
yapılmıştır.  

ATATÜRK, Türkiye’deki kooperatif hareketinin içinde bizzat kendisi kooperatif ortağı  olarak yer 
almıştır. Silifke Taşucunda Tekir Çiftliğinde kurulan Türkiye'nin ilk tarım kredi kooperatifi olan Tekir 
Kooperatifi ve Ankara Memurlar Kooperatifine 1 nolu kurucu ortak olmuştur.Kooperatifçiliğe 
konuşmalarında yer vererek halkın bilinçlenmesine çalışmıştır. 1920 ile 1938 yılları arasında 
kooperatiflere yönelik yapılan tüm hukuki düzenlemeler, ATATÜRK’ün önderliğinde 
gerçekleştirilmiştir.

Türkiye’de Tarım Politikası
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Türkiye’de Tarım Politikası

1936 yılında, Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri kurulmuş, çiftçilerin piyasaya 
erişimi ve pazar olanaklarının artırılması amaçlanmıştır. 

1938 yılında Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) kurulmuştur. 

1945 yılında Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu çıkarılmıştır.

1947 yılında taban fiyat uygulaması tütünde başlatılmıştır.

1948 yılında Marshall yardımları

Şekerpancarı, çay, kuru üzüm, kuru incir, fındık ve zeytinyağı gibi ürünler 
desteklenmiş, hayvancılık sektörünün gelişmesi için Et Balık Kurumu (EBK), 
YEMSAN ve Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu (TSEK) gibi kamu iktisadi teşekkülleri 
kurulmuş ve üretime girdi sağlanmaya başlamıştır
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Türkiye’de Tarım Politikası

Planlı kalkınma dönemiyle birlikte Kalkınma planlarında tarım politikası 
amaçlarına yer verilmiştir.

1963 ve sonrası

Türkiye’de tarım politikasının amaçları Kalkınma Planlarında belirtilmiştir.

Kalkınma Planları:

1963 yılından beri düzenli olarak hazırlanan kalkınma planları hazırlandıkları 
döneme ilişkin tarımsal amaçlar belirlemektedir.
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Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1963-67)

•tarım üretimini çoğaltmak,

•sanayileşmeyi gerçekleştirmek için ihracatı geliştirmek ve 

•sanayinin artan ham madde ihtiyacını karşılamak, 

•beslenme seviyesini düzeltmek için diyette, proteinli, özellikle hayvani proteinli 
besinleri artırmak, 

•plânın sosyal amaçlarını gerçekleştirmek (tüketimdeki artışı, gelir farklılığının 
giderilmesi amacına hizmet edecek şekilde düzenlemek; işsizliğin giderilmesine 
yardım etmek; 

•tarım dışı kesimlerin iş yaratma imkânlarının üstünde, köyden şehre işçi akınının 
yarattığı düzensiz şehirleşmeye engel olmak, 

•genel olarak tarım ve toplum kalkınması hamlelerini geliştirmek), arazi kullanılışında 
uzun süreli dengeyi sağlayarak planın uzun süreli amaçlarını gerçekleştirmektir. 



ZTE 331-AVRUPA BİRLİĞİ TARIM POLİTİKASI ve TÜRKİYE ders notları                                                                 Prof.Dr. İlkay Dellal

Planlı Kalkınma Dönemleri (1963-+)

uygulanan destekleme alımı politikasına ek olarak girdi desteği başlamıştır.

1963-1980 :ithal ikameci politikaların uygulandığı dönemdir. 

İthal ikameci Politika: Malların yurt dışından ithal edilmesi yerine, yurt içinde 
üretilmesini sağlamak,  dışarıya bağımlılığın azaltılması sanayileşmeyi öngören 
politika. Mamul mal ithalatını azaltmak için ulusal sanayinin büyümesini teşvik 
etmeyi amaçlayan bir stratejidir.

Bu dönemde ürünlere ve girdilere yönelik yapılan desteklemeler ile üretimde 
verimlilik artmıştır

Desteklenen ürün sayısı artmıştır. Gübre, tohumluk, tarım ilacı, damızlık hayvan, 
yem, elektrik ve sulama suyu gibi üretim girdilerinin etkin kullanımı amacıyla 
kredi, eğitim gibi hizmetler verilmiştir.
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1980-2000 Dönemi

Libarelleşmenin hızlandığı dönemdir.

1970’den sonra ekonomik krizler :Türkiye’nin ithalat ve ihracatının azalması, cari 
açığın büyümesi, GSYH’nın gerilemesi, dış borçların artması ve enflasyonun çok 
yüksek oranlara çıkması gibi sebeplerle Türkiye, ithal ikameci politikaları 
bırakarak serbest piyasa ekonomisine geçmiştir.

Bu süreç 24 Ocak 1980 tarihinde hayata geçirilen İstikrar Tedbirleri’dir. 
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24 Ocak 1980

24 Ocak Kararları:

• özel sektörün etkinliğini artırmak, 

•ülke ekonomisini dış rekabete açmak,

• fiyat ve faizler üzerindeki denetimi serbestleştirmek
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24 Ocak 1980
24 Ocak Kararları, tarım politikalarını da önemli ölçüde etkilemiştir. 

Geçmiş yıllarda ağır basan korumacı ve devletçi politikalar yerini, piyasa odaklı 
politikalara bırakmıştır. 

Yeni politikalara yönelik ilk uygulamalar; 

•gübre fiyatlarını artırmak, 

•kimyasal gübre ve diğer girdilere yönelik sübvansiyonları kaldırmak, 

•tarımsal kredilerin kullanım koşullarını ağırlaştırmak, 

•tarımsal desteklemeleri düşürmek ve destekleme kapsamını daraltmak olarak 
gerçekleşmiştir.

24 Ocak Kararları ile Kamu İktisadi Teşebbüslerinin (KİT) özelleştirilmeye başlanmıştır. 
Öncelikli olarak Süt Endüstrisi Kurumu (SEK), YEMSAN ve EBK gibi KİT’ler 
özelleştirilmiştir.
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5 Nisan 1994
1980’li yılların sonuna gelindiğinde, serbestleşme politikasının olumsuzlukları 
yaşanmaya başlamıştır. 

Ülke hızla bir krize sürüklenmiştir. İthalatın arttığı, ihracatın olumsuz etkilendiği 
ve dolayısıyla cari açığın arttığı, yüksek oranlı maaş ve ücret zamlarının yapıldığı 
bu dönemin sonunda, 1994 yılında mali piyasalar ve döviz kuruna istikrar 
kazandırmak, sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak ve yapısal reformları uygulamak 
amacıyla 5 Nisan Kararları olarak anılan Ekonomik Önlemler Uygulama Planı 
yürürlüğe koyulmuştur.

5 Nisan Kararları ile destekleme alımı yapılan ürün sayısı azaltılmış, prim 
uygulamasına son verilmiştir. 

Bu uygulamalar çok uzun ömürlü olmamış 1997 yılından itibaren eski 
uygulamalara geri dönülmüştür.
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1994 sonrası
Bu dönemdeki dış gelişmeler:  1994 yılında Türkiye’nin de taraf olduğu DTÖ Tarım 
Anlaşması’nın imzalanması, ikincisi ise 1996 yılında AB ile Gümrük Birliği Anlaşması’nın 
yürürlüğe girmesidir.

DTÖ Tarım Anlaşması gereğince, Türkiye ithalatta gümrük vergi oranlarını 10 yılda %24 
oranında azaltması gerekmektedir. 

Türkiye, bu taahhüdünü kısa zaman içerisinde gerçekleştirmiştir. Tarım Anlaşması’nın 
zorunlu kıldığı en önemli politika değişikliği, tarımsal desteklemelerin rekabeti bozacak 
şekilde ürün bazlı verilmesi politikasından kademeli olarak vazgeçilmesidir. 

İç destek kapsamının, ticaret ve üretim üzerinde bozucu etkisi olmayan ya da çok az olan 
‘yeşil kutu’ kapsamına kaydırılması, az gelişmiş ülkeler hariç, anlaşmaya taraf bütün 
ülkelerin mecburiyetidir. 

AB Gümrük Anlaşması’nda ise temel olarak tarım ürünleri kapsam dışı bırakılmakla 
birlikte süt, şeker, tahıl gibi işlenmiş ürünler kapsama alınmıştır.
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2000 ve Sonrası Dönem
2000’li yıllar büyük ekonomik krizler ile başlamış, bu krizler ülke ekonomisini ciddi 
boyutlarda etkilemiştir. 

Bu krizlerden, bütün sektörler gibi tarım sektörü de olumsuz şekilde etkilenmiştir. 

Özellikle girdi fiyatlarının ve tarımsal kredi faizlerinin çok fazla yükseldiği bu 
dönemde, 1999 yılında IMF ile yapılan stand-by anlaşmasının önkoşullarından biri 
olan, mevcut destekleme politikalarına son verilerek DGD’ye geçilmesine yönelik 
karar, 2000/2172 sayılı Tarımda Mevcut Destekleme Politikalarının Değiştirilerek 
Çiftçilere Doğrudan Gelir Desteği Sağlanması Ve Kayıt Sisteminin Oluşturulması 
Amacıyla Ülke Çapında Uygulama Başlatılmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı ile 
yürürlüğe girmiştir.
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2000 ve Sonrası Dönem
Tarımsal politika araçlarında gerçekleştirilen bu köklü değişiklikte en önemli rolü, 
2001 yılında Dünya Bankası (DB) katkısı ile gerçekleştirilen Tarım Reformu 
Uygulama Projesi (ARIP) oynamıştır. 

Mevcut tarımsal destekleri azaltarak yeni bir destekleme sisteminin getirilmesi, 
KİT’lerin özelleştirilmesi, tarımsal ürünlerin işlenmesi ve pazarlanmasında devlet 
müdahalesinin azaltılması gibi bileşenlerden oluşan ARIP’in amacı, DGD’nin
yürürlüğe konması, üretim fazlası olan alanların alternatif alanlara kaydırılması ve 
59 Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (TSKB)’nin yeniden yapılandırılmasıdır

2000’li yıllarda tarım politikalarını belirleyen diğer dış faktörler, OTP’ye uyum ve 
DTÖ Tarım Anlaşmasıdır. 2000 öncesi şartları belirlenen Tarım Anlaşmasının yanı 
sıra, bu döneme damgasını vuran AB ile müzakerelerin başlaması ile uyum 
çalışmaları hız kazanmıştır. 
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2000 ve Sonrası Dönem

2005 yılında AB ile Müzakere Çerçeve Belgesi’nin onaylanması ile tarıma ilişkin 
mevzuat üç fasılda yürütülmeye başlanmıştır: 

“Tarım ve Kırsal Kalkınma (11. Fasıl)”, 

“Gıda Güvenilirliği, Hayvan ve Bitki Sağlığı (12. Fasıl)”, 

“Balıkçılık (13. Fasıl)” 

Türkiye’nin AB müktesebatı ile olan uyumunu değerlendirmek üzere Katılım 
Ortaklığı Belgeleri, Ulusal Programlar ve İlerleme Raporları göz önüne 
alınmaktadır.
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2000 ve Sonrası Dönem

2005 yılında üreticilerin belirli riskler nedeniyle uğrayacağı zararların tazmin 
edilmesini temin etmek üzere 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu yürürlüğe 
girmiş; 

Kanun kapsamındaki risklerin teminat altına alınması, standart sigorta 
poliçelerinin belirlenmesi, hasar organizasyonları, aktüerya çalışmaları, tazminat 
ödemelerinin yapılması, reasürans teminatının sağlanması, tarım sigortalarının 
geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve izlenmesi ile diğer teknik hizmetlerin 
yürütülmesi amacıyla Havuz kurulmuştur
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2000 ve Sonrası Dönem

AB uyum çalışmaları kapsamında, 2007 yılında ulusal kalkınma plan, program ve 
stratejilerinde öngörülen ilke ve hedefler çerçevesinde, Avrupa Birliği ve 
uluslararası kuruluşlardan sağlanan kaynakları da kapsayacak şekilde, kırsal 
kalkınma programlarının uygulanmasına yönelik faaliyetleri gerçekleştirmek 
amacıyla 5648 sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanun yürürlüğe girmiş ve Tarım ve Kırsal Kalkınmayı 
Destekleme Kurumu (TKDK) kurulmuştur.
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Tarım Kanunu (2006)

Tarım Kanunu; 

•tarım politikalarının amaç, kapsam ve konularının belirlenmesi; 

•tarımsal destekleme politikalarının amaç ve ilkeleriyle temel destekleme 
programlarının tanımlanması; 

•bu programların yürütülmesine ilişkin piyasa düzenlemeleri, finansman ve idari 
yapılanmanın tespit edilmesi; 

•tarım sektöründe uygulanacak öncelikli araştırma ve geliştirme programlarıyla 
ilgili kanuni ve idari düzenlemelerin yapılması ve tüm bunlarla ilgili uygulama usul 
ve esasları kapsayacak şekilde hazırlanmıştır.
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Tarım Kanunu : Amaç 
Tarım Kanunu: tarımın ve tarımsal destekleme politikasının çerçevesinin çizildiği 
ilk kanun 

•Tarım Kanununda tarım politikalarının amaçları; 

•tarımsal üretimin iç ve dış talebe uygun bir şekilde geliştirilmesi, 

•doğal ve biyolojik kaynakların korunması ve geliştirilmesi, 

•verimliliğin artırılması, 

•gıda güvencesi ve güvenliğinin güçlendirilmesi, 

•üretici örgütlerinin geliştirilmesi, 

•tarımsal piyasaların güçlendirilmesi ve 

•kırsal kalkınmanın sağlanması suretiyle tarım sektöründeki refah düzeyini 
yükseltmektir.
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Tarım Kanunu : Amaç 
•Tarımsal üretimde verimlilik, ürün çeşitliliği, kalite ve rekabet gücünün 
yükseltilmesi, 

• Yeterli ve güvenilir gıda arzının sağlanması, 

• Tarımsal işletmelerin altyapılarının geliştirilmesi, 

• Tarımsal faaliyetlerde bilgi ve uygun teknolojilerin kullanımının 
yaygınlaştırılması, 

• Tarımsal girdi ve ürün piyasalarının geliştirilmesi ve üretim-pazar 
entegrasyonunun sağlanması, 

• Tarımsal üretimin tarım-sanayi entegrasyonunu sağlayacak şekilde 
yönlendirilmesi,

• Tarım sektörünün kredi ve finansman ihtiyacının karşılanmasına ilişkin 
düzenlemeler yapılması,
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Tarım Kanunu : Amaç 

• Destekleme ve yönlendirme tedbirlerinin alınması, 

• Doğal afetler ve hayvan hastalıklarına karşı risk yönetimi mekanizmalarının geliştirilmesi, 

• Kırsal hayatın sosyo-ekonomik açıdan geliştirilmesi, 

• Üretici örgütlenmesinin geliştirilmesi, 

• Tarım bilgi sistemlerinin kurulması ve kullanılması,

• Toplulaştırma, arazi kullanım plânının yapılması ve ekonomik büyüklükteki tarım 
işletmelerinin oluşturulması,

• Toprak ve su kaynaklarının geliştirilmesi ve rasyonel kullanımı,

• Avrupa Birliğine uyum sürecindeki gelişmelerden doğacak ihtiyaçları karşılayabilecek 
şekilde ortak piyasa düzenlerinin öngördüğü, idarî ve hukukî düzenlemelerin yapılmasıdır
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Tarım Politikasının İlkeleri

• Tarımsal üretim ve kalkınmada bütüncül yaklaşım, 

• Uluslararası taahhütlere uyum, 

• Piyasa mekanizmalarını bozmayacak destekleme araçlarının kullanımı, 

• Örgütlülük ve kurumsallaşma, 

• Özel sektörün rolünün artırılması, 

• Sürdürülebilirlik, insan sağlığı ve çevreye duyarlılık, 

• Yerinden yönetim, 

• Katılımcılık, 

• Şeffaflık ve bilgilendirmektir. 
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2000 ve Sonrası Dönem

2009 yılından itibaren, DGD uygulamasına son verilmiş, destekler alan ve ürün 
bazlı ödemeler şeklinde devam etmiştir. 

AB’de 1965 yılından günümüze dek uygulanan, faaliyet gösteren işletmelerin 
gelir sağladığı üretim deseninin görülmesi ve faaliyet analizi ile de politikaların 
sahaya etkisinin değerlendirilmesini amaçlayan ÇMVA, Türkiye’de, 2009 yılında 
“Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sisteminin Kuruluş ve Çalışma Usul ve Esasları 
Hakkında Yönetmelik”in yürürlüğe girmesiyle faaliyete geçmiştir.
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Onuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı (2013-17)

•toplumun yeterli ve dengeli beslenmesini esas alan, 

•ileri teknolojiye dayalı, 

•altyapı sorunlarını çözmüş, 

•örgütlülüğü ve verimliliği yüksek, etkin ve talebe dayalı üretim yapısıyla 
uluslararası rekabet gücünü artırmış ve 

•doğal kaynakları sürdürülebilir kullanan bir tarım sektörünün oluşturulmasıdır.



TÜRKİYE’de
TARIM POLİTİKASI

1923-2017
ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ
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Türkiye’de Tarım Politikası Araçları

Türkiye’de destekleme politikaları, uzun yıllar boyunca, üretim odaklı 
gerçekleştirilmiştir. Özellikle Cumhuriyet’in ilk yıllarında üretim, büyük bir sorun 
teşkil etmekteydi. Bu dönemde; üretimi artırmak, gıda arzını garanti altına 
almak, ülkenin kendine yeterliliğini sağlamak tarım politikalarının temel amacını 
oluşturmuştur.

devam eden süreçte üretimin artışı dışında politika amaçları oluştukça, 
destekleme politikalarına da yeni araçlar eklenmiştir. 

2000’li yıllara kadar uygulanan destekleme politikası araçlarını; 

destekleme alımları ve pazar fiyat desteği, 

girdi ve kredi sübvansiyonları ve 

genel hizmetler olarak ayırmak mümkündür.
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Destekleme Alımları ve Fiyat Desteği
Destekleme alımları, devletin görevlendirdiği bir kuruluş tarafından, Bakanlar Kurulunca 
belirlenen fiyat üzerinden, söz konusu kuruluşun kendi adına alım yapması, yani piyasada 
alıcı olarak işlev göstermesi sonucu piyasada talep artışının desteklenmesi yöntemidir.

Fiyat yoluyla destekleme alımları, Cumhuriyet tarihinde ilk kez 1932 yılında alımı yapılan 
buğday ile başlamıştır.

Buğdaya yönelik destekleme alımlarını yapmak üzere, öncelikli olarak Ziraat Bankası 
görevlendirilmiş, üretimin artması ve alıma konu olan ürünlerin çeşitlenmesi neticesinde 
ise bu görevi devretmek üzere 1938 yılında TMO kurulmuştur.

Buğday fiyatlarını belirli bir seviyede tutabilmek için 1934 yılında Buğday Koruma Karşılığı 
Kanunu kabul edilmiştir. Bu kanunla, çiftçilerin kendi tüketim ihtiyaçları için ürettikleri 
buğday dışında, satışa konu olan buğdaylar vergiye tabi tutulmaktadır.
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Destekleme Alımları ve Fiyat Desteği
Planlı döneme kadar TMO, TSKB’ler ve KİT’lerce, buğdaya ek olarak arpa, tütün, şeker 
pancarı, haşhaş, fındık, Antep fıstığı, kuru üzüm, kuru incir, çay ve pamuk gibi tarımsal 
ürünlere yönelik destekleme alımları yapılmıştır.

Planlı dönem ile birlikte destekleme alımı yapılan ürün sayısı hızlı bir artış göstermiştir. 
Desteklenen ürün sayısı 1970 yılında 15, 1980 yılında 24’e yükseltilmiş, 1990 yılında 10’a 
düşürülmüştür (24 Ocak Kararları).

1991 ve 1992 yıllarında 24 ve 26 olarak belirlenen ürün sayısı, bu tarihten itibaren 
düşmeye başlamıştır.

Destekleme alımı yapılan ürün sayısının 1990’ların başında iki kat artırılması; alımların 
tarihsel süreç içerisinde siyasi araç şeklinde kullanılmış olduğunun bir göstergesidir. 
Ülkede gün geçtikçe derinleşen ekonomik kriz ve 1991 Genel Seçimlerinin etkisiyle 
yükseltilen ürün sayısı, 5 Nisan 1994 Kararları ile buğday, arpa, mısır, çeltik, çavdar, yulaf, 
tütün, şekerpancarı ve haşhaş olarak dokuza düşürülmüştür.
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Girdi ve Kredi Destekleri
Girdi sübvansiyonları; gübre başta gelmek üzere, tohumluk, aşılı meyve fidanı, mücadele 
ilacı, sulama suyu ve su pompalarında kullanılan elektriğe düşük tarife saptanması gibi 
uygulamalardır.

Gübre desteği, Türkiye’de 1970’li yıllarda uygulanmaya başlamış ve 1994 yılına kadar, 
kimyevi gübreye yönelik destek, gübre üreticisine ödenmiştir. 1994 yılından sonra ise 
ödemeler, gübre üreticisine değil, gübreyi satın alan üreticiye, satın alma işleminden sonra 
ödenmeye başlamış, fakat 1997 yılında eski uygulamaya geri dönülmüş, 2001 yılında 
kaldırılmıştır.

1985 yılından itibaren, sertifikalı tohumlara ve sertifikalı fidanlara yönelik  destekler 
uygulanmaya başlamış; belirlenen cinslerdeki tohumlara, kilogram başına ve fidan başına 
destek verilmiştir.

1987 yılında zirai ilaçlara yönelik destekleme, yine 1987 yılında süt teşvikleri uygulanmaya 
başlamış; 2001 ekonomik istikrar sürecinde, bu üç uygulamaya da son verilmiştir.
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Girdi ve Kredi Destekleri

Tarımsal üretimi ve sermaye kullanımını desteklemenin en önemli yollarından 
biri de çiftçilere yönelik kredi desteği verilmesidir. Planlı Dönemle birlikte, 
çiftçiye düşük faizli kredi desteği sağlamak üzere öncelikli olarak Ziraat  Bankası, 
sonrasında da yine Ziraat Bankası tarafından kredi sağlanan Tarım Kredi 
Kooperatifleri görevlendirilmiştir.
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Genel Hizmeler

Genel Hizmeler:

2000’li yıllara kadar uygulanan destekleme politikaları içerisinde genel amaçlı 
ama oldukça önemli etkileri olan destekleme biçimi, genel hizmetler olarak 
tanımlanmıştır. Genel hizmetler kapsamında giren destekleme araçları

Araştırma, Eğitim ve Yayım Hizmetleri, 

Denetim, Kontrol, Laboratuvar Hizmetleri, 

Hastalık ve Zararlılara Karşı Koruma, 

Altyapı ve Yapısal Hizmetler olarak sınıflandırılmaktadır.



ZTE 331-AVRUPA BİRLİĞİ TARIM POLİTİKASI ve TÜRKİYE ders notları                                                                 Prof.Dr. İlkay Dellal

2000 Sonrası Destekleme Politikaları
Tarımsal Destekleme Ödemeleri (2001-2015)(Cari fiyatlarla Milyon TL)
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2000 Sonrası Destekleme Politikaları
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2000 Sonrası Destekleme Politikaları

DGD Ödemeleri
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2000 Sonrası Destekleme Politikaları
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AB’ye Uyum Sürecinde Kırsal Kalkınmaya 
Yönelik Politikalar

Türkiye ve AB ilişkileri:

1964 yılında Ankara Antlaşması’nın yürürlüğe girmesiyle başlamış, 

7 yıl süren hazırlık döneminin ardından, 1970 yılında Katma Protokol’ün imzalanmasıyla 22 yıllık geçiş dönemi 
başlamış ve 

1996 yılında Gümrük Birliği ile Türkiye, nihai dönem olarak adlandırılan sürece girmiştir. 

1999 yılı Helsinki Zirvesi’nde Türkiye’nin AB’ye aday üye statüsü resmen onaylanmıştır. 

Bütün aday ülkelere olduğu gibi, Türkiye için de Katılım Ortaklığı Belgesi (KOB) hazırlanmasına karar 
verilmiş,2001 yılında ilk KOB hazırlanmıştır.

KOB’larda yer alan önceliklerin hayata geçirilmesine yönelik Türkiye’nin program ve takvimini içeren Ulusal 
Program, ilk olarak 2001 yılında onaylanmıştır. 

KOB; 2003, 2006 ve 2008 yıllarında gözden geçirilmiş, Ulusal Program ise 2003 ve 2008 yıllarında 
güncellenmiştir. 

2004 yılında gerçekleşen Brüksel Zirvesi’nde, 3 Ekim 2005 tarihinde müzakerelerin başlaması kararı alınmıştır
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Kırsal Kalkınmaya Yönelik Politikalar
Türkiye’nin AB’ye aday ülke statüsü elde etmesi ile, öncesinde kredi desteği olarak 
uygulanan mali yardım, 2001 yılında AB tarafından “Türkiye için Katılım Öncesi 
Mali Yardıma Dair Çerçeve Tüzük”ün kabul edilmesiyle birlikte hibe şeklinde 
yapılmaya başlamıştır.

Türkiye’ye yönelik hibe desteği, nakdi olmayan ve sadece proje bazlı hale olarak 
düzenlenmiştir. 

Bu desteğin kullanılmasının koşulu, Türkiye’nin KOB ve Ulusal Program önceliklerini 
yerine getirmesidir. 

Hibe desteği; müktesebat uyumu, müktesebat uyumu için gerekli idari kapasite 
oluşturulması ve bunun için gerekli yatırım ihtiyacı ile ekonomik ve sosyal uyum 
projeleri (bölgesel kalkınma, sınır ötesi işbirliği ve KOBİ projeleri) vasıtasıyla 
gerçekleştirilmiştir.
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Kırsal Kalkınmaya Yönelik Politikalar

2007 yılına kadar bölgeler arası gelişmişlik farkının azaltılması amacıyla yapılan 
yardımların yerini, 2007 yılından itibaren IPA almıştır. Türkiye, diğer aday ve 
potansiyel aday ülkelere de sağlanan katılım öncesi yardım aracı IPA’dan
faydalanmaktadır.

IPA’nın temel bileşenlerinden olan kırsal kalkınmaya yönelik hibe desteği IPARD 
aracılığıyla gerçekleşmektedir.

IPARD’ın iki temel amacı bulunmaktadır. Bu amaçlar; OTP’ye ilişkin mevzuatın 
uygulanmasına yönelik destek sağlamak ve aday ülkenin tarım sektörünün ve 
kırsal alanlarının sürdürülebilir uyumuna katkı sağlamaktır. Bu amaçlara 3 öncelik 
altında toplam 9 farklı tedbirle ulaşılması planlanmaktadır.
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IPARD

Öncelik 1: Piyasa Verimliliğinin Artırılması ve Topluluk Standartlarının 
Uygulanması Tedbirler: 

a) Tarımsal arazilerin yeniden yapılandırılması ve AB standartlarına 
yükseltilmesine yönelik yatırımlar, 

b) Tarım ve balıkçılık ürünlerinin yeniden yapılandırılması ve AB standartlarına 
yükseltilmesine yönelik yatırımlar, 

c) Üretici birliklerinin kurulmasının desteklenmesi.
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IPARD

Öncelik 2: tarım-çevre önlemleri ve LEADER’ın uygulanmasına yönelik hazırlık 
eylemleri Tedbirler: 

d) Çevre ve kırsal kesimlere ilişkin eylemlerin uygulanmasına hazırlık, 

e) Yerel kırsal kalkınma stratejilerinin hazırlanması ve uygulanması.



ZTE 331-AVRUPA BİRLİĞİ TARIM POLİTİKASI ve TÜRKİYE ders notları                                                                 Prof.Dr. İlkay Dellal

IPARD

Öncelik 3: Kalkınma ve Kırsal Ekonomi Tedbirler: 

f) Kırsal altyapının geliştirilmesi ve kalkındırılması, 

g) Kırsalda ekonomik aktivitelerin çeşitlendirilmesi ve kalkındırılması, 

h) Eğitim,

i) Teknik destek.
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IPARD
IPARD fonlarının kullanılabilmesi için hazırlanan Kırsal Kalkınma Programı, 2008 
yılında Avrupa Komisyonu tarafından onaylanmıştır. 

2007-2013 döneminde sağlanacak fonların dağıtılması için ön koşul olan TKDK 
2007 yılında kurulmuştur. 

TKDK’nın akreditasyonunun tamamlanmasının ardından, oluşturulan il 
koordinatörlüklerinin koordinasyonu ile IPARD destekleri kullandırılmaya 
başlamıştır.

AB’nin TKDK’ya yetki devri ile birlikte; önce 20 ilde, sonrasında da 22 ilin dahil 
edilmesiyle toplam 42 ilde akreditasyonları tamamlanan koordinatörlükler, kendi 
bölgelerinde yürütülecek projelerin koordinasyon görevini icra etmeye 
başlamıştır. Uygun bulunan projeler, Türkiye ve IPA eş finansmanı ile hayata 
geçirilmektedir.
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IPARD

2007-2013 yılları için Türkiye’ye IPA kapsamında yaklaşık 5 milyon euro fon 
ayrılmış, bu fonun yaklaşık %20’si kırsal kalkınma bileşenine ayrılmıştır. 

Türkiye, aday ve potansiyel aday ülkeler içerisinde, gerek nüfus gerekse de 
yüzölçümü büyüklüğü sebebiyle, IPA kapsamında en fazla destek alan ülke 
konumundadır. 

Söz konusu dönemde yaklaşık 10 milyar euro olan fonun %48’i Türkiye’ye 
ayrılmıştır.
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IPARD
IPARD kapsamında; 

süt üreten tarımsal işletmelere yatırım, et üreten tarımsal işletmelere yatırım, 

süt ve süt ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması, et ve et ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması, 

meyve ve sebzelerin işlenmesi ve pazarlanması, 

su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması, 

çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi, 

yerel ürünler ve mikro işletmelerin geliştirilmesi, 

kırsal turizm ve yerel ürünler ve mikro işletmelerin geliştirilmesi alt tedbirleri kapsamında makine-ekipman 
alımı, yapım işleri, hizmet alımı (genel harcamalar) ve görünürlük harcamaları, ‘uygun harcamalar toplamı’nın
%50’si oranında desteklenmektedir. 

Süt ve et üreten tarımsal işletmelere yatırım alt tedbirinde %50 olan destek oranı; 40 yaş altındaki genç 
çiftçiler için %55, belirlenen dağlık alanlar için %60, dağlık alanlarda işletmesi bulunan 40 yaş altı çiftçiler için 
ise %65 oranında verilmektedir.
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Kırsal Kalkınma Projeleri
Türkiye’de geçmişten günümüze bölgesel, yerel ve havza bazlı birçok proje uygulanmış ve 
uygulanmaya devam etmektedir. Bu projelerin önemli bir kısmı dış kaynaklı projelerdir.

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP): Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı ve maliyetli bölgesel 
kalkınma projesi olan GAP, Fırat-Dicle Havzası ile Yukarı Mezopotamya ovalarında yer alan 
Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantap, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak illerini 
kapsamaktadır. 

Konya Ovası Projesi (KOP): Toplam 18 projeden meydana gelmektedir. Bu projelerin 14’ü 
sulama, 3’ü içme suyu projesi ve 1’i de enerji projesidir . Aksaray, Karaman, Konya ve 
Niğde illerini içine almaktadır. 

Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP): Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Artvin, Bayburt, Giresun, 
Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun ve Trabzon illerinin temel altyapı ihtiyaçlarının 
karşılanması ve bölgede ekonomik kalkınma ve sosyal gelişmenin hızlandırılması hedefiyle 
hayata geçirilmiştir. 
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AB-TÜRKİYE Karşılaştırması

Temel Ekonomik Göstergeler
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ORTAK TARIM POLİTİKASI (OTP)
OTP Desteklerinin Gelişimi ve 2020’ye Doğru Tahmin Edilen OTP Destekleme Profili

Kaynak: EC, 2012. The CAP Towards 2020. DG AGRI.

1980’den 2012 yılına kadar olan 
dönemde; OTP destekleri içerisinde 
ihracat geri-ödemeleri sıfırlanmış, 
üretimle bağımlı destekler ve diğer 
piyasa tedbirleri kademeli olarak 
azalmıştır. 2005 yılından itibaren 
üretimden bağımsız destekler 
oluşturulmuş ve bu desteklerin payı 
gittikçe artmıştır. 2013’den sonra 
OTP’de üretime bağımlı hiç destek 
kalmaması, bu tarihten sonra 
yalnızca kırsal kalkınma, doğrudan 
ödeme ve bir miktar piyasa ile ilişkili 
destek yapılması yönünde yönelim 
görülmektedir.



PROF.DR .  İLKAY DELLAL



TÜRKİYE’de TARIM
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AB-TÜRKİYE Karşılaştırması

Temel Ekonomik Göstergeler (2016)
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GSYH (2016)
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Kişi Başına GSYH (2016)
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GSYH Büyüme Oranı
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Tarımda Büyüme Oranı (2016)
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GSYH'da Tarımın Payı (2016)
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İşsizlik Oranı (2016)
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TÜRKİYE’de TARIM
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İşlenen Tarım Alanı
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ÇKS’ye kayıtlı çiftçi sayısı

Kaynak: GTHB



TÜRKİYE’de TARIM
ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ
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Dünya üretiminde payı
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Dünya üretiminde payı
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Dünya üretiminde payı
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Dünya üretiminde payı
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Dünya üretiminde payı

Aspir 6

Çay (kuru) 6

Kuru soğan 6

Greyfurt 8

Armut 6

Limon 8

K.pamuk 8 

Çavdar 8

Ayçiçeği 8

Arpa 9

Buğday 10 

Portakal 10
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Bitkisel üretimde destekler (milyon TL)
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Bitkisel üretimde destekler: ÇATAK



ZTE 331-AVRUPA BİRLİĞİ TARIM POLİTİKASI ve TÜRKİYE ders notları                                                                 Prof.Dr. İlkay Dellal

Büyükbaş hayvan sayısı
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Küçükbaş hayvan sayısı
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Sığır varlığı
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Süt üretimi
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Hayvan başına süt verimi kg/baş
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Kesilen hayan sayısı
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Kırmızı et üretimi
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Kanatlı hayvan işletmeleri
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Yumurta ve beyaz et üretimi
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Arıcılık
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İpekböceği
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Hayvancılık destekleri 2017
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