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Örgütlenme, geçmişten bu güne insanlığın varlığını sürdürmesinde ve üstesinden tek başına
gelinemeyen işlerin yapılabilmesinde büyük öneme sahip olmuştur. Tarım sektörü de üreticilerin
karşı karşıya oldukları pazar baskısı ve ağır rekabet koşullarına karşı güçlü olabilmeleri açısından
örgütlenmenin gerekli olduğu alanların başında gelmektedir.
AB’de
üretici
örgütleri,
Ortak
Tarım Politikası ve
Ortak Balıkçılık
Politikası’nın uygulanmasında önemli
roller üstlenmektedir. Üretici örgütlerinin çok çeşitli
faaliyetleri olmakla
birlikte, temel görevi, üretim planlaması ve üyelerinin ürettikleri ürünlerin satışını
yapmaktır. Üretici örgütleri, kendi aralarında
ulusal ve AB düzeyinde mevcut hukuk kuralları
dahilinde birleşmeler gerçekleştirerek bir takım
üst yapılanmalara da gidebilmektedir.

Ülkemizde de üreticiyi
üretim miktarı açısından temsil edebilecek,
düzenli bir şekilde
kayıt altına alabilecek,
yardımların dağıtılması ve kontrolünü
yapabilecek güçlü üretici örgütlerinin oluşturulması ve bunların
sayılarının arttırılması gerekmektedir. Bu
konuda atılacak ilk adımlardan biri de piyasada
gücünü ispat etmiş olan örgütlerin eksik yönlerini tamamlamak ve bunları daha güçlü ve etkin
bir hale getirmek olmalıdır.

Avrupa Komisyonu, devlet yardımlarına ilişkin blok muafiyeti konusundaki yeni taslak
kurallar ile ilgili bir kamu istişaresi başlatıyor.

Avrupa Parlamentosu, 23 Ekim
2013 tarihinde, 2014-2020
Avrupa Denizcilik ve Balıkçılık
Fonunu oylamaya sundu.

Yunanistan’da son kullanma
tarihi geçmiş olan ürünler artık
etiketlerinde ürünün durumu
açıkça belirtilmiş şekilde satışa
sunulabilecek.
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AB Uyum Dairesi Başkanlığı

Editörden...
Değerli Okuyucularımız,
9. sayımızda yine bir yenilikle sizlerle birlikteyiz.
Bu sayımızdaki inceleme köşemizde Tarım Reformu Genel Müdürlüğü’nden bir meslektaşımızın
yazısına yer verdik. Böylece, Genel Müdürlüğümüz dışında Avrupa Birliği (AB) konusunda
çalışan arkadaşlarımız için bilgi ve birikimlerini paylaşabilecekleri yeni bir mecra yaratmaya
çalıştık.
İnceleme konusu olan Üretici Örgütlenmesi, aslında sektörümüzün temel yapı taşlarından
biri. Ancak ülkemizdeki karmaşık ve dağınık örgüt yapısı, üreticilerimiz için zaman zaman bir
avantajdan ziyade dezavantaja dönüşebiliyor. AB’deki yapıyı inceleyerek çözüm arayışlarımıza
bir yön verebilme amacıyla söz konusu incelemeyi beğeninize sunuyoruz.
Geçen sayımızda sözünü vermiş olduğumuz İlerleme Raporu ile ilgili kısa incelemede ise
Bakanlığımız sorumluluğundaki üç fasılla ilgili değerlendirmelerin bir özeti yer alıyor.
Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (FADN) köşemizde AB ülkelerinde üretimin işgücüne bağımlılığı
ile ilgili veriler sunulmakta. Mevcut durum, tarımda mekanizasyonla ilgili de önemli ipuçları
veriyor.
İstatistik köşemizi de bu ay FADN köşemizle bağlantılı olarak tarımda istihdam verilerine
ayırdık. Ayrıca, süt ve süt ürünlerindeki fiyatların seyrine ilişkin tablolarımızın da faydalı
olacağını umuyoruz.
Değişmeyen bölümlerimiz AB’den ve ülkemizden güncel haberler, mevzuat seçkisi, TAIEX
faaliyetlerine ilişkin bilgiler, “Biliyor musunuz?” köşemiz ve “Ülke Tanıtımı” bu ay da sizlerle.
Değerli Okuyucularımız,
Bültenimizde yer almasını istediğiniz inceleme yazılarınız olması durumunda, lütfen uzman.
gozuyle@tarim.gov.tr adresinden bizlerle irtibata geçiniz. AB konularında işbirliği içinde
çalışmanın önemine ve yararına yürekten inanıyoruz.
Yeni sayımızda görüşmek dileğiyle,
Saygılarımızla,
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
AB Uyum Daire Başkanlığı
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AB’den Haberler
BİTKİ KORUMADA AR-GE ÇALIŞMALARI AZALDI
Avrupa Ürün Koruma Birliği (ECPA)
öncülüğünde gerçekleştirilen yeni bir çalışma,
tarımsal AR-GE çalışmaları için küresel harcamalar
artarken, AB’de geliştirilen ve piyasaya sunulan
yeni aktif madde sayısının giderek azaldığını
ortaya koydu. Söz konusu çalışmaya göre,
mahsul koruma üzerine yapılan küresel AR-GE
çalışmalarının Avrupa pazarındaki payı 1980’lerde
% 33 iken, günümüzde bu pay %16’ya; yeni ürün
geliştirilmesi için yapılan harcamaların payı ise
%33’ten %7,7’ye düştü.

1980’lerde ve 1990’larda, Avrupa’da her yıl
dört yeni agrokimyasal aktif madde piyasaya
sunulurken, son on yılda piyasaya sunulan
yeni ürün sayısı yılda 1,2’ye geriledi.
ECPA Başkanı Friedhelm Schmider,
bu
durumun
AB’deki
zorlayıcı
ruhsatlandırma sisteminin bir sonucu
olduğunu belirtirken, çözüm için
AB’de inovasyona daha uygun
bir ruhsatlandırma ortamının
desteklenmesini öneriyor.
Kaynak: ECPA

Organİk YetİştİrİcİlİkTE EKSTRA GEÇİŞ SÜRESİ
Komisyon, ürünlerinde “organik”
ifadesini kullanmak isteyen
yetiştiriciler için AB mevzuatının
tam olarak uygulanmasından
önce, “organik” kelimesinin ulusal
düzeyde kullanımına ilişkin ekstra
bir uyum süresi tanıyan yeni bir
Uygulama Tüzüğünü kabul etti.
Ağustos 2009’da “Organik”
kelimesinin kullanımıyla ilgili
AB koruma kuralları uygulamaya
geçtiğinde, eski çiftliklere yeni AB
kurallarına tam geçiş yapmaları
için neredeyse üç yıllık bir süre
tanınmıştı.

Geçiş döneminin uzatılmasına
yönelik talep üzerine, Komisyon
18 aylık bir uzatma kararı verdi.
Bu dönemde, AB kuralları
yerine ulusal kurallar altında
üretim yapan yetişticilerin,
organik ürünler için AB
logosunu kullanmasına izin
verilmeyecek. Böylece tüketiciler,
AB kurallarının tam olarak
uygulanacağı 1 Ocak 2015’e kadar
AB kurallarına uyan ve uymayan
üreticileri ayırt edebilecek.
Kaynak: Avrupa Komisyonu

devlet yardımlarına İlİşkİn kamu İstİşaresİ
Avrupa Komisyonu, tarım, ormancılık
ve kırsal alanlardaki devlet yardımlarına
ilişkin blok muafiyeti konusundaki
yeni taslak kurallar ile ilgili bir kamu
istişaresi başlatıyor. Komisyon, mevcut
Tarımsal Blok Muafiyeti Tüzüğünün
yakın zamanda ortadan kalkacak
olması nedeniyle, OTP reformu ve
devlet yardımlarının modernizasyonu
inisiyatifini de dikkate alarak, 1 Temmuz
2014’te yürürlüğe girecek yeni kurallar

hazırlıyor. Taslak kurallar, tarımsal blok
muafiyetini genişletecek ve ormancılık
sektörü ve Kırsal Kalkınma Fonu’ndan
fon sağlayan kırsal alanlardaki küçük
işletmeler gibi yeni yardım kategorilerini
kapsayacak. Bu yeni kuralların, bürokrasiyi
azaltması ve potansiyel faydalanıcıların
devlet yardımlarından daha hızlı bir
şekilde faydalanmalarına olanak sağlaması
bekleniyor.
Kaynak: Avrupa Komisyonu
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AB’den Haberler
Avrupa Denİzcİlİk ve Balıkçılık Fonu

Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamentosu’nun 2014-2020
Avrupa Denizcilik ve Balıkçılık Fonu konusunda 23 Ekim
2013 tarihinde yaptığı oylamayı memnuniyetle karşıladı.
Bu oylama, fonun Ocak 2014 itibariyle yürürlükte
olmasını sağlayacak siyasi anlaşmanın sağlama alınmasında
önemli bir adım.
Komisyon, Avrupa Parlamentosu’nun, gemi yapımı için
devlet yardımını reddettiğini ve üye devletlerin filolara
harcayabileceği kamu finansmanının miktarı hakkında net
sınırlamalar getirdiğini belirtti.

Avrupa Denizcilik ve Balıkçılık Fonu’nun, özellikle balık
stoklarının yenilenmesi, denizlerde balıkçılığın olumsuz
etkilerinin azaltılması ve ıskartanın kademeli olarak
ortadan kaldırılması gibi konularda yeni Ortak Balıkçılık
Politikasına destek olması bekleniyor.
Fon kapsamında, sorumlu ve sürdürülebilir balıkçılık için
gerekli kurallara uyulması ve bu kuralların uygulanması
için AB’nin balıkçılık kontrol programlarına olan desteğini
artırması bekleniyor.
Kaynak: Avrupa Komisyonu

İNTERNET ÜZERİNDEN GIDA SATIŞINDA ARTIŞ
Birçok Avrupa ülkesinde online gıda satışı
hızla artmakta ve 5 yıl içerisinde sayılarının
ikiye katlanması beklenmekte. En hızlı
büyüyen Avrupa pazarı olan Birleşik
Krallık’ta 2012’de satışlar 7.1 milyar €,
Fransa’da 5 milyar €, Almanya’da 1.1 milyar
€ ve Hollanda’da 0.6 milyar € düzeyinde
gerçekleşti.
Mevcut durumda, en büyük online satış
pazarı olan Birleşik Krallık’ta, alıcıların

sadece %0.45’i online alışverişi, tek gıda
alım yöntemi olarak benimsemiş olsa da
tüketicilerin %8’i için ana alışveriş kanalı
durumunda olup, bu sayı hızla artış
gösterdi. Birleşik Krallık tüketicilerinin
online gıda alışverişi yapmasındaki temel
sebebin tüketicilerin yoğun yaşamlarına
uygun olması ve tüketicilere kolaylık
sağlaması olarak görülmekte.
Kaynak: foodanddrinkeurope.com

MorİNA STOKLARI ÇÖKÜŞTE
Bazı bölgelerdeki stokların çökme riskinde olduğu göz
önüne alınarak, AB’de önümüzdeki yıl balıkçıların
yakalayabilecekleri morina miktarında üçte bir oranında
kesintiye gidilmesi gündemde.
Avrupa Komisyonu’nun İskoçya’nın Batı Atlantik
kıyısında morinaların karaya çıkarılmasını 2014 yılında
tamamen yasaklamayı teklif etmesi dolayısıyla, bu tip
kotalar en çok İskoç balıkçıları etkilemekte. İngiltere,
İrlanda ve Biscay Körfezi’ndeki morina stokları da kötü
durumda.
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Lezzetli beyaz eti nedeniyle Avrupa’da en çok tüketilen
balıklardan biri olan morina, 1950’lerde ve 1970’lerde
İzlanda ve İngiltere arasında deniz çatışmalarına konu
olmuştu.
Tekliflerini, AB balık stoklarına ilişkin en son bilimsel
kanıtlara dayandırdığını belirten Komisyon, morinadaki
kritik durumun Kuzey Atlantik’teki mezgit balığı için
de geçerli olduğunu ve benzer bir teklifle bazı bölgelerde
kotaların dörtte üçe kadar azaltılabileceğini bildirdi.
Kaynak: Reuters

AB’den Haberler
SON KULLANMA TARİHİNDE YENİ UYGULAMA
Yunanistan’da ürünlerin taşınması
ve satışına ilişkin yeni hükümlere
dayanarak son kullanma tarihi geçmiş
olan ürünler artık etiketlerinde
ürünün durumu açıkça belirtilmiş
şekilde satışa sunulabilecek. Söz
konusu hükümler bisküvi, kahve,
konserve gıdaları kapsarken, süt,
yoğurt ve peynir gibi bozulabilir
gıdaların son kullanım tarihinden
sonra satışının yapılmayacağı

belirtildi. Üreticiler bu sorumluluğun
dışında tutulamayacak olup, konu
ile ilgili yasal çerçeve içindeki genel
kuralların uygulamaya konulacağı
ifade edildi. Konuya ilişkin AB gıda
yasasının uygulanmasını sağlamak ve
oluşabilecek riskleri elimine etmek
için gerekli tedbirlerin alınması ve
resmi kontrollerin düzenli olarak
yapılması gerektiği belirtildi.
Kaynak: foodlawlatest.com

Tarım ve Balıkçılık Konseyİ TOPLANDI
fazla stokun Baltık Denizi’nde Maksimum
Sürdürülebilir Seviye’ye ulaştığını ve bu
durumun Baltık Denizi’ndeki neredeyse
tüm stokların sürdürülebilir avlanmasına
olanak sağladığını belirten Damanaki,
bu konuda, etkileyici çalışmalar
gerçekleştiren ve bölgesel bir forum
Konsey’de ayrıca, Kasım ayında Güney olan BaltFish’e borçlu olduklarını dile
Afrika’da gerçekleştirilecek olan ICCAT yıllık getirdi ve diğer bölgesel havzaların da
BaltFish örneğini dikkate almalarını
toplantısı da görüşüldü.
umduğunu belirtti.
Bunlara ek olarak, Denizcilik ve Balıkçılık
Komiseri Maria Damanaki, Ekim Ayı Tarım
Kaynak: Avrupa Komisyonu
ve Balıkçılık Konseyi’nin bölgeselleşmenin işe
yaraması ve ilerleme getirmesi hususunda güzel
bir örnek teşkil ettiğini ifade etti. Bu yıl, daha
17 Ekim 2013 tarihinde Lüksemburg’da Tarım
ve Balıkçılık Konseyi toplandı. Konsey’de,
Baltık Denizi’ndeki bazı balık stokları için
2014 kotalarına ilişkin siyasi anlaşmaya varıldı.
Bu anlaşma, Baltık Denizindeki bazı balık
stoklarından 2014 yılında avlanabilecek
maksimum balık miktarını ortaya koymakta.

HAVA KALİTESİ POLİTİKASINA Eleştİrİ
Avrupa Birliği Tarım Kooperatifleri
(Copa-COGECA), AB’nin, hava kalitesi
politikasını gözden geçirme kapsamında %
30’a varan amonyak emisyonunu düşürme
planının, gerçekçi, ulaşılabilir, maliyet etkin
ve bilimsel temelli olmadığını belirterek,
iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılmasına
katkı, hava kalitesi, biyolojik çeşitlilik ve su
kalitesinin yanı sıra sürdürülebilirlik ve
gıda güvenliği arasında denge kurulması
yönündeki önerileri gözden geçirmesi
konusunda Komisyon’u uyardı.
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Copa-COGECA Genel Sekreteri Pekka
Pesonen, Komisyon’un tarım sektörünün
üstlendiği azaltımları ve yatırımları tanıması
gerektiğine inandıklarını,
amonyak
emisyonlarının zaten İngiltere’de 1990
ve 2009 yılları arasında % 22, İtalya’da
kümes hayvanları yetiştiriciliğinde % 25,
Almanya’da genel olarak 1990 yılından bu
yana yaklaşık % 20 oranında düştüğünü
vurguladı.
Kaynak: Copa-COGECA

AB’den Haberler

CİOLOŞ: AMIS
GELİŞTİRİLMELİ

ABD’den İtHAL ET

Avrupa Birliği (AB), ABD ile yaptığı
anlaşmayı en az iki yıl daha uzatarak
sıfır vergi ile yüksek kalitede hormonsuz
sığır eti ithal etmeye devam edecek.
AB’nin, belirli büyüme hormonları
kullanılan sığırlardan elde edilen etin
ABD’den ithalatında uyguladığı tarife
dışı engeller nedeniyle uzun süren
anlaşmazlıklar sonucu 2009 yılında
uzlaşma sağlanarak AB ile ABD arasında
anlaşma imzalanmıştır. Ortak yapılan
açıklamada, ABD’nin 2 Ağustos 2015

tarihine kadar yıllık 45 bin ton kota
kapsamında AB’ye gümrüksüz olarak
hormonsuz et ihracatının devam edeceği
belirtildi. Brüksel ve Washington küresel
ticaretin üçte birini oluşturan AB-ABD
arasındaki ticaretin derinleştirilmesi ve
canlı domuz ile laktik asitle muamele
edilen sığır eti üzerindeki ithalat
engellerinin sona erdirilmesi gerektiğini
belirtti. AB, ABD’nin et üretiminde
hijyen ve yetiştiricilik yöntemlerine uzun
süre itiraz etmişti.
Kaynak: Euractiv

Kuduz hala can alıyor
28 Eylül ‘‘Dünya Kuduz Günü’’ olarak
biliniyor. Konunun önemine dikkat
çekmek amacıyla Dünya Hayvan
Sağlığı Örgütü, Uluslararası Atçılık
Federasyonu (FEI) Başkanı ve OIE İyi
Niyet Elçisi Prenses Haya Al Hussein
ve Avrupa Birliği ile birlikte kuduzun
yarattığı tahribat ve hastalığın kontrol
altına alınması için harekete geçirilmesi

gereken kaynaklar hakkında üç kısa film
hazırladı. Kuduz hastalığı hala dünya
çapında yılda 70.000 kişinin ölümüne
neden oluyor. Ölenlerin çoğunun
gelişmekte olan ülkelerde başıboş enfekte
köpekler tarafından ısırılan çocuklar
olduğu göze çarpıyor.
Kaynak: OIE

Fiyat dalgalanmalarına ilişkin olarak
Roma’da düzenlenen FAO Bakanlar
toplantısına katılan Tarım Komiseri
Dacian Cioloş, toplantıda Tarım
Piyasaları Bilgi Sistemi’nin (AMIS)
başarılarını değerlendirme ve sistemi
daha ileri götürmenin önemini
vurgulayarak, tarım piyasalarının
izlenmesinin, ancak ticaret ve daha
yapısal bölgesel ve alt-bölgesel
piyasaların oluşturulmasının yanı
sıra, tarım ve yönetim politikaları
ile kamu ve özel yatırımlarla beraber
yapıldığı takdirde etkin olacağını
belirtti. Komiser Cioloş, özellikle
de, kriz yönetiminin yanı sıra
arazi kullanım hakkı, araştırma ve
inovasyon alanlarındaki konulara
somut çözüm getirilmesi çağrısında
bulundu.
Kaynak: Avrupa Komisyonu

ÇİFTLİK MUHASEBE VERİ AĞI

Slovakya
11,62

AB üye ülkeleri içinde ücretli işgücüne en fazla bağlı
üretim yapan ülke Slovakya’dır. Slovakya’da tarımsal
işletmeler işgücü için yıllık ortalama tam zamanlı 11 kişi
çalıştırmakta ve 106.000 Avro ödemektedirler. Bu miktar
kişi başı yaklaşık aylık 800 Avro’ya tekabül etmektedir.

Çek Cumhuriyeti
5,35

Almanya ve Danimarka yıllık aynı miktarda ücretli
işgücü çalıştırmasına rağmen Danimarkalı çiftçiler işgücü
için Almanya’ya oranla iki kat ücret öderler. Bunun
sebebi Danimarka’da işgücünün çok pahalı olmasıdır.
Bu sebepledir ki Danimarkalı çiftçiler (tarımsal makine
değeri 178.000 Avro) Alman meslektaşlarına (tarımsal
makine değeri 95.600 Avro) göre üretimde daha fazla
mekanizasyona yönelmişlerdir.

Diğerleri
11,62

İş Gücü Birimi (AB 27)

Kaynak: AB ÇMVA Veritabanı
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2013 İlerleme Raporu
uygulama mevzuatı çıkarıldığı, bitki koruma ürünleri
alanında Türkiye’nin gözden geçirilmiş Uluslararası
Bitki Koruma Sözleşmesi’ni (IPPC) imzalamasının
onaylandığı; bitki pasaportu hususunda çalışmaların
devam ettiği ve tohum ve çoğaltım materyalleri
hususunda ilerlemenin sınırlı olduğu belirtilmiştir.

16 Ekim 2013 tarihinde açıklanan İlerleme Raporu’nda
Bakanlığımız sorumluluğundaki üç fasılla ilgili temel
değerlendirmeler şöyledir:
Fasıl 11 - genel olarak, geçen yıllarda yayımlanan
ilerleme raporlarında olduğu gibi, 2013 İlerleme
Raporunda da Ortak Tarım Politikası’na uyum
konusunda sınırlı ilerleme olduğu belirtilmiştir.
Özellikle Ortak Piyasa Düzenleri ve coğrafi işaretler
konusunda hiçbir ilerleme kaydedilmediği ifade
edilirken; Arazi Parsel Tanımlama Sistemi, Çiftlik
Muhasebe Veri Ağı, istatistiklere ve desteklere ilişkin
stratejilerin hazırlanması konusundaki mevcut
çalışmalarda ilave bir gelişme kaydedilmediği
vurgulanmakta; IPARD konusunda akredite olan il
sayısı ve proje başvurularındaki artışa rağmen fon kaybı
riskine dikkat çekilmekte; organik tarım konusundaki
gelişmelere değinilmekte ve et ithalatında
ikili
anlaşmalardan
kaynaklanan
yükümlülüklerin yerine getirilmediği
belirtilmektedir.

Fasıl 13 - Genel anlamda ilerleme raporlarında
Balıkçılık faslı ile ilgili olarak sınırlı ilerleme kaydedildiği
ancak yapısal eylemler, piyasa politikası ve devlet
yardımları konularında halen ilerleme kaydedilmediği
belirtilmektedir. 2012-2016 dönemini kapsayan ticari
ve amatör balıkçılığa ilişkin olarak yayımlanan tebliğ
ve müktesebata uyum çalışmaları, balıkçılık liman
ofisi sayısındaki artış, Su Ürünleri Bilgi Sistemindeki
yeni teknik gelişmeler ve “Balıkçı Gemisini Avcılıktan
Çıkaranlara Yapılacak Destekleme Tebliği” ve
ICCAT kapsamında gerçekleştirilen
uygulamalar öne çıkan gelişmelerdir.
2013 İlerleme Raporunda, Balıkçılık
Diyalog Grubu’nun oluşturulmasının
Avrupa Komisyonu ile iş birliğinin
geliştirmesinde
olumlu
etkisinin
olduğu; bununla birlikte ülkemizin,
Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku
Sözleşmesi (UNCLOS) hükümlerini
onaylaması halinde Ortak Balıkçılık
Politikası kapsamında AB ile işbirliği
geliştirebileceği vurgulanmaktadır.

Fasıl 12 - Mevzuat uyumu alanında
sınırlı ilerleme olduğu belirtilmektedir.
Veterinerlik politikası alanında, ithalat
kontrol sistemlerinde mevzuatın çoğunun
AB ithalat kuralları ve uluslararası
standartlar ile uyumlu olmayıp gereksiz
idari yük yarattığı, sınır kontrol noktalarının tam
olarak işlemediği vurgulanmıştır. Hayvanların
kimliklendirilmesi, hayvan hastalıkları (Şap ve Bulaşıcı
Süngerimsi Ensefalopati) ile yem konularında da sınırlı
ilerlemelere dikkat çekilmiş, veterinerlik denetimleri
konusunda ise hiçbir ilerleme olmadığı ifade edilmiştir.
Zootekni alanında safkan koyun ve keçiler hakkında bir
Tebliğin kabul edildiği belirtilmiştir.

Sonuç: Daha teknik çalışmaları içeren Fasıl 12’ye kıyasla
daha genel ve yapısal konuları içeren ve üstelik siyasi
gerekçelerle askıya alınan sekiz fasıl arasında yer alan
11. ve 13. fasıllardaki çalışmaların daha yavaş ilerlemesi
(özellikle henüz tarama sonu raporu gönderilmemiş
olan 13. Fasıl için) olağan olmakla birlikte, bir konunun
İlerleme Raporu’nda olumlu bir şekilde yer alabilmesi
için, o konuyla ilgili mevzuatın hazırlanmış, onaylanmış
ve uygulanıyor olması gerektiğinden, AB tarafınca
çalışmalar yeterince ilerlemiş olarak görülmemektedir.
Bununla birlikte, İlerleme Raporu, Katılım Ortaklığı
Belgesi ile birlikte uyum çalışmalarının yönünü ve
çerçevesini çizen en önemli belgelerden biri olmaya
devam etmektedir.

Gıda Güvenilirliği konusunda, tarımsal gıda işletmeleri
için ulusal modernizasyon planı oluşturma, hayvan
refahı ve gıda ile temas eden maddeler konularında
daha fazla çabaya ihtiyaç duyulduğu vurgulanmış,
gıda enzimleri ve yeni gıdalar konularında ise
uyumsuzlukların bulunduğu belirtilmiştir.
Bitki Sağlığı alanında; zararlı organizmalar hakkında
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Güncel Mevzuat / TAIEX Faaliyetleri
1. Tüm hayvan türleri için bir yem katkı maddesi olarak L-sistin’in ruhsatlandırılmasına ilişkin 18 Ekim 2013 tarih
ve 1006/2013 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü
2. Su ürünlerinde histamin ile ilgili 2073/2005 sayılı Tüzükte Ek 1’i değiştiren 23 Ekim 2013 tarih ve 1019/2013
sayılı Komisyon Tüzüğü

AB Mevzuatı

3. Piyasadaki bitki koruma ürünlerinin arzı ile ilgili 1107/2009 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Tüzüğüne
uygun olarak aktif madde penflufen’in onaylanmasına ve 540/2011 sayılı Tüzük ekinin değiştirilmesine ilişkin 24
Ekim 2013 tarih ve 1031/2013 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü
4. Hayvansal kökenli gıda maddelerinde maksimum kalıntı limitleriyle ilgili farmakolojik aktif maddeler ve
sınıflandırılmasına ilişkin 37/2010 sayılı Tüzük Ek’ini manganez karbonat ile ilgili olarak değiştiren 29 Ekim 2013
tarih ve 1057/2013 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü
5. Tüm hayvan türleri için yem katkı maddesi olarak bir ortofosforik asit preparatının ruhsatlandırılmasına ilişkin 25
Ekim 2013 tarih ve 1055/2013 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü
6. Besi için büyükbaş hayvanlar için yem katkı maddesi olarak Saccharomyces cerevisiae MUCL 3988529 preparatının
ruhsatlandırılmasına ilişkin 29 Ekim 2013 tarih ve 1059/2013 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü
7. Tüm hayvan türleri için yem katkı maddesi olarak bentonite’nin ruhsatlandırılmasına ilişkin 29 Ekim 2013 tarih
ve 1060/2013 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü
8. Sosis için doğal muhafazalarda sodyum fosfat kullanımı (E 339) ile ilgili 1333/2008 sayılı Avrupa Parlamentosu
ve Konseyi Tüzüğünün Ek 2’sini değiştiren 30 Ekim 2013 tarih ve 1069/2013 sayılı Komisyon Tüzüğü
9. Tüm hayvan türleri için yem katkı maddesi olarak fumarik asit’in ruhsatlandırılmasına ilişkin 31 Ekim 2013 tarih
ve 1078/2013 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü

Mevzuatlara EUR-Lex internet sitesinden ulaşılabilir.
http://new.eur-lex.europa.eu

TAIEX Faaliyetleri

T.C. Resmi Gazete

1. Bitki Koruma Ürünlerinin Reçeteli Satış Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik, 24.09.2013, No: 28775
2. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri ile
Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğ,
05.10.2013, No: 28786
3. 11 Temmuz 2013 tarihinde imzalanan Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Komisyonu Arasında Katılım Öncesi
Yardım Aracının (IPA) V. Bileşeni Kapsamında IPARD Yardımı Çok Yıllı Finansman Anlaşmasını (2007-2011)
Değiştiren Anlaşma’nın onaylayan Bakanlar Kurulu Kararı,12.10.2013, No: 28793
1. 12 - 13 Kasım 2013, AGR IND/EXP 54112, “Kanatlı Eti ve Ürünleri Avrupa İthalat Gereksinimleri Uzman
Görevi”
2. 21 - 22 Kasım 2013, AGR 51613, “Veteriner Tıbbi Ürünler İçin Farmakovijilans Sistemi Çalıştayı”
3. 26 - 27 Kasım 2013, AGR 54039, “Yem Hijyeni Uygulamaları, Yemin Pazarlanması ve Kullanımı Çalıştayı”
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İnceleme
AVRUPA BİRLİĞİ’NDE ÜRETİCİ ÖRGÜTLERİ
VE UYUM İÇİN ÖNERİLER
Dr. Erhan EKMEN
Projeler ve Dış İlişkiler Koordinatörü
Teşkilatlanma Daire Başkanlığı, TRGM

İ

içermektedir. Bu kuralların uygulanması aşamasında
üretici örgütlerine önemli görevler düşmektedir. Ayrıca
Kırsal Kalkınma tedbirlerinin uygulanmasında da üretici
örgütlerine özel sorumluluklar verilmektedir (Ekmen
2009).

nsanlığın varlığını sürdürmesinde ve medeniyete
geçişte örgütlenmenin büyük payı bulunmaktadır.
Başlangıçta, hayatta kalmak için üstesinden tek başına
gelinemeyen işleri yapabilmek amacıyla bir araya
gelinmiştir. Günümüzde ise, serbest piyasa şartlarının
ağır rekabet koşullarına karşı güçlü olabilmek amacıyla
örgütlenmeye ihtiyaç duyulmaktadır (Turan 2001). Bu
ihtiyacın en fazla duyulduğu sektör, tarım sektörüdür.
Özellikle gelişmiş ülkelerde tarım politikalarının en
önemli uygulama aracı olarak üretici örgütlerinden
istifade edildiği görülmektedir.

AB’de üretici örgütlerine verilen görevler, üründen
ürüne ya da politikalara göre değişmektedir. Genel bir
yaklaşımla bu görevler aşağıdaki şekilde özetlenebilir
(Bourzoukos 2003, Ekmen.2006, Erkal 2004, Güldoğan
2004):
1-Üretimi, talebe bağlı olarak, kalite ve miktar açısından
planlamak.

Bu yaklaşım, Avrupa Birliği’nde (AB) de aynı şekildedir.
AB’de Ortak Tarım Politikası (OTP) ve Ortak Balıkçılık
Politikası’nın (OBP) uygulanabilmesi ve AB içinde
pazarın ortak kurallar altında yönetilebilmesi için Ortak
Piyasa Düzenleri (OPD) oluşturulmuştur. Ürün veya
ürün gruplarına ilişkin OPD’ler; üretim, destekleme,
işleme, pazarlama, dış ticaret, stoklama, kalite standartları
ve üretici örgütlenmesi gibi konularda hükümler

2- Üyeleri tarafından üretilen ürünlerin piyasaya satışını
- arzını düzenlemek.
3- Üretim maliyetlerini azaltıcı tedbirler almak.
4- Piyasada fiyat istikrarını sağlayıcı müdahalelerde
bulunmak.
5- Uygulama için bir fon oluşturmak ve bunu finanse
9
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maliyeti azaltmaktadır. Bu nedenle üye ülkeler,
tarımda hedeflerine ulaşabilmek için piyasa
müdahalesi ve girdi desteği, standartlara uyumun
sağlanması, arzı düzenleme ve denetleme, çevreyi
koruma ve kırsal kalkınma gibi konularda aldıkları
önlemleri üretici örgütleri aracılığı yürütmektedirler.
Burada üreticiyi de, örgütlenmeye yönlendiren
faktörler bulunmaktadır. Bunların en başında piyasa
koşullarında üreticilerin karşı karşıya oldukları pazar
baskısı gelmektedir. Üreticilerin piyasalarda uygun
fiyatı bulabilmesi, üretimlerini yönlendirebilmesi,
standartlara uyabilmesi ve alıcılar karşısında güçlü
olabilmesi için bir örgütün korumasına mutlak
ihtiyaçları bulunmaktadır. Burada diğer faktör ise,
üreticinin kamunun teşviklerinden faydalanabilme
isteğidir.

etmek.
6- Destekleme, depolama, girdi gibi yardımlarını
dağıtmak.

Örgütlenme alanında yaklaşık 150 yıllık bir geçmişe
sahip AB’de, üreticilerin örgütlenmesi, hedeflerine
göre ekonomik ve mesleki olmak üzere iki farklı
şekilde gruplandırılmaktadır (Eraktan 2004.b.):

7- Üyeleri ve üretimlerini kayıt altına almak.
8- Ürünlerin işlenmesi ve atıkların
değerlendirilmesinde çevreyi koruyucu tekniklerin
uygulanmasını sağlamak.

1. Ekonomik örgütlenme: Üretim ve pazarlama
alanında daha güçlü duruma gelmeyi hedefleyen
kooperatif, dernek ve şirketleri kapsamaktadır.

9- Su ve toprak kaynakları ile peyzajın korunması
ve biyolojik çeşitliliğin sürdürülmesine yönelik
uygulamaları teşvik etmek.
10- Kırsal kalkınma politikalarının uygulanacağı
yerde bulunan güçsüz üreticilerin ekonomik
faaliyetlere katılımını desteklemek ve yönlendirmek.
AB’de üye devletlerin bu kadar çok yetkiyi üretici
örgütlerine devretmelerinin kendilerine göre haklı
gerekçeleri bulunmaktadır. Hem AB Komisyonu,
hem de üye devlet yetkili makamları, tarımsal
verilerin doğruluğunu takip etmek ve kararların
uygulanabilirliğini arttırmak için OPD hükümlerinin
uygulanmasında üretici örgütlerine önemli roller
vermektedir. Ayrıca bu yöntem, üye devletler
açısından sahada büyük kolaylıklar sağlamakta ve
10

2. Mesleki örgütlenme: Çiftçinin üretim ve piyasa
koşulları hakkında bilgilendirilmesi ve çıkarlarının
korunmasını hedefleyen ziraat odaları, branş birlikleri
ve hatta bazı sendikaları da kapsayan sosyal amaçlı
örgütlerden oluşmaktadır.
Bu iki farklı örgütlenme şekli, kendi aralarında
ulusal ve AB düzeyinde mevcut hukuk kuralları
dahilinde birleşmeler gerçekleştirerek bir takım üst
yapılanmalara gidebilmektedirler.
Dikey örgütlenme olarak da kabul edilebilecek
bu yapılanmalara ilişkin AB’deki oluşum aşağıda
tabandan üste doğru sıralanmıştır:

İnceleme
araya gelip bir üst düzeyi oluştururken, aynı zamanda
ulusal düzeyde de şemsiye birlikler kurmaktadırlar.
2. “Üretici Grubu” (Producer Groups): Mevcut
örgütlerden halihazırdaki durumlarının üzerine
AB mevzuatında belirtilen yapıya ulaşmak isteyen
fakat buna gücü yetmeyen örgütler, kırsal kalkınma
politikası ya da OPD altında kuruluş yardımı adı
altında bir ön destek alarak, AB kriterlerine uygun
tanınma hakkını kazanmaları halinde “Üretici Grubu”
olarak adlandırılırlar.
3. “Üretici Örgütleri” (Producer Organizations):
Mevcut Örgütler ya da Üretici Grupları, OPD ile
ilgili olarak AB kriterlerine uygun olarak tanınmaları
halinde “Üretici Örgütleri” olarak adlandırılırlar.
3. “Üretici Üst Örgütü” (Producer Associations):
Tanınma kriterlerine sahip üretici örgütlerinin kendi
aralarında bir araya gelmeleri ve AB kriterlerine
uygun olarak tanınmaları halinde bunlar “Üretici Üst
Örgütleri” olarak tanımlandırılırlar.
4.“Mesleklerarası
Örgütler”
(Interbrach
Organisations) ve “Sektörel Örgütler” (Operators’
Organisations): Ziraat odaları, çiftçi birlikleri, branş
örgütleri gibi ticari faaliyette bulunmayan örgütlerdir.
Bunlar, üretici örgütü veya üst örgütlerinin üyeleri
ile tarımsal sanayiciler ve tüccarlar tarafından
kurulan işletmeci örgütleri veya branş örgütlerinin
girişimleriyle kurulan tüzel kişiliklerdir. Bu örgütler,
çiftçilere yardım verilmesi, girdi temini, üretim/işleme
ve pazarlama gibi konularla ilgilenmezler. Sorunlara
çözüm aramak, lobi faaliyetlerinde bulunmak,
danışmanlık hizmetleri vermek, pazarlamadaki ve
piyasadaki boşlukları üretici lehine göstermek, halkla
ilişkileri yürütmek ve ürünlerin kalitesini yükselterek
ve reklam yoluyla talebi arttırmaya çalışmak gibi
görevleri vardır. Bunların da ulusal düzeyde örgütleri
bulunmaktadır.

1. “Mevcut Örgütler” (Any Legal Entity): Tarımsal
alanda yerel düzeyde faaliyet gösteren kooperatifler,
şirketler, dernekler, ekonomik amaçlı sendikalar
gibi bütün üretici örgütleri genel anlamda “Mevcut
Örgütler” olarak ifade edilmekte ve bu yapılanmada
tabanı teşkil etmektedirler. Bunlar bölgesel olarak bir
11
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5. AB düzeyinde Üst/Çatı Örgütlenme: Tanıma
alan ve almayan örgütler ile bunların üst örgütleri,
bölgesel düzeyde kendi aralarında federasyon/
konfederasyon/ulusal birlik gibi adlar altında ulusal
çatı örgütlerini oluşturmaktadırlar.
AB düzeyinde üst örgütlenmeye giden ekonomik
hedefleri olan örgütler COGECA (Avrupa Birliği
Tarım Kooperatifleri Genel Komitesi), mesleki
hedefleri olan örgütler ise COPA (Avrupa Birliği
Tarımsal Mesleki Organizasyonlar Komitesi)
bünyesinde bir araya gelmektedirler. Tarım
ürünlerinde pazarlama ve işleme fonksiyonlarını
üstlenen kooperatifler ve bunların üst birlikleri
Brüksel’de
COGECA
tarafından
temsil
edilmektedir. Standardizasyon ve satış işleriyle
ilgilenen ve üretici lobi faaliyetlerini sürdüren çiftçi
birlikleri ve ziraat odaları gibi örgütler, Brüksel’deki
üst kuruluşu COPA tarafından temsil edilmektedir.
Bu iki örgüt, OPD’lerin uygulanmasında karşılaşılan
birçok sorunu çiftçi lehine çözmek amacıyla
karar mekanizmalarını etkileyecek faaliyetleri
yürütmektedirler (Anonim 2009, www.copa-cogeca.
be. 2013).
Burada üretici örgütlenmesi konusunda yukarıda
yapılan tanımlamalarda dikkat edilmesi gereken iki
konu vardır:
1- Yukarıda adı geçen üreticilerin kurduğu “üretici
örgütleri” ya da “üretici üst örgütleri” kavramı ile
Türkiye’de yürürlükte olan 29.6.2004 tarih ve 5200
sayılı Üretici Birlikleri Kanunu’nda belirtilen Üretici
Birliği ifadesinin birbirinden farklı olduğudur.
2- “Üretici örgütü” ile “çiftçi birlikleri” birbirine
karıştırılmamalıdır. Bunların üstlendikleri görevler
ekonomik ve mesleki anlamda olmak üzere
birbirinden tamamen farklıdır.
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AB’YE UYUM
Türkiye, AB’ye tam üye olduğunda diğer bütün
ortak sorumluluk ve politikalarda olduğu gibi
OTP ve OBP’yi benimsemek ve milli tarım
politikasının üstünde uygulamak zorunda olacaktır.
Bu politikaların uygulama yöntemi olan OPD
de AB mevzuatında belirtilen minimum sınırlar
dahilinde aynen uygulanacaktır. OPD’nin
Türkiye’de uygulanabilmesi için oluşturulacak idari
yapılanmada öncelikle mevcut potansiyelin ne
olduğunun ve bundan nasıl faydalanılabileceğinin
iyi tespit edilmesinde ve bunun üzerine, eksik
kalan yapıların AB’dekine benzer bir şekilde
düzenlenmesinde büyük fayda bulunmaktadır
(Eraktan 2004.a). İşte bu noktada mevcut üretici
örgütlerine önemli görevler düşmektedir. Üretici
adına yapılacak işlerin yine üretici tarafından
yapılması en doğru yaklaşım olacaktır.
Ülkemizde, üreticiyi üretim miktarı açısından temsil
edebilecek, düzenli bir şekilde kayıt altına alabilecek,
yardımların dağıtılması ve kontrolünü yapabilecek
güçlü üretici örgütlerinin oluşturulması ve bunların
sayılarının arttırılması gerekmektedir (İnan 2005).
Bu örgütler aynı zamanda, üreticilere girdi ve yayım
hizmeti götürebilen, tarımsal üretimin geliştirilmesi
için teknik ve ekonomik yönden üreticilere rehberlik
yapan, iç ve dış pazarlarda kalite standardı ve maliyet
açısından rekabet gücü yüksek üretim hedefinin
gerçekleştirilmesine katkıda bulunan, ürünlerin
değerlendirilmesi ve pazarlanması konularında
üyeleri arasında dayanışmayı sağlayabilen,
fiyat oluşmasında etkili olan, üretici haklarının
korunmasını sağlamak üzere ekonomik ve sosyal
araştırmaları yapan ya da yaptıran, gerektiğinde
uluslararası ilgili kuruluşlar ile işbirliği yapabilen ve
tarımsal konularda haksız rekabeti önleyen, tüzel
kişiliğe sahip çiftçi örgütleri olmalıdır (Anonim
2005, Ekmen 2013, Eraktan 2003). Yalnız burada
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en önemli nokta; piyasada gücünü ispat etmiş olan
örgütlerin eksik yönlerini tamamlamak ve bunları daha
güçlü ve etkin bir hale getirmek olmalıdır.

söylemek mümkündür.
Büyük Önder Atatürk’ün örgütlenme ile ilgili
“Muhakkak birleşmede kuvvet vardır. Kooperatif
yapmak, maddi ve manevi kuvvetleri, zeka ve
maharetleri birleştirmektir” sözü hepimiz için yol
gösterici olacaktır.

AB’dekine benzer, ürün bazında kurulmuş, piyasaya
hakim, köklü bir geçmişe sahip mevcut örgütlerimizin
AB’ye tam üyelik aşamasında, uyum açısından AB’ye
son üye olan 16 ülkeden daha avantajlı olduğunu
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İstatistikler

AB ve Türkiye Tarımsal Alan ve İstihdam Verileri (2011)
Tarımsal İstihdam (1000)
Tarımsal İstihdamın Toplam İstihdamdaki payı (%)
Tarımsal İstihdam-Kadın (1000)
Tarımsal İstihdam-Kadın(%)
Tarımsal İstihdam-Erkek (1000)
Tarımsal İstihdam-Erkek (%)

AB-27
11.935

Hırvatistan
186

Türkiye
6143

5

15,4

24,2

7519

97

3256

63

52

53

4416

89

2887

37

48

47

AB’DE 2013 YILI SÜT FİYATLARI
37

Avro/100 kg

36

35

34

33
Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran Temmuz Ağustos

Süt

AB’DE 2013 YILI SÜT ÜRÜNLERİ FİYATLARI
420
400

Avro/100 kg

380
360
340
320
300
280
Ocak

Şubat

Mart
Süttozu

14

Nisan

Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül

Tereyağı

Çedar peyniri

Ülke Tanıtımı
PORTEKİZ (PT)

“Köpek kuyruğunu senin için değil, ekmeğin için sallar.”
					
Portekiz Atasözü

Portekiz tarımı, küçük ve orta ölçekli aile işletmelerine
dayanmakla birlikte sektör, ihracat odaklı yoğun
tarım yapan daha büyük ölçekteki firmaları da
içerir. Tarım sektörü 2012 yılında 6,5 milyar dolarlık
katkı ile Portekiz ekonomisinin %2,6’sını ve toplam
istihdamın %11,7’sini oluşturmuştur. Pirinç, şeker
pancarı, şişe mantarı, zeytin ve domates Portekiz’in
öne çıkan tarımsal ürünleridir. 2009 yılı verilerine
göre kişi başına yıllık su ürünleri tüketimi 61,10 kg/
yıl olan Portekiz bu alanda Avrupa’da ilk sıradadır.

Portekiz, kültürel açıdan da oldukça
zengin bir ülkedir. Kısaca 3F olarak
tanımlanan Futbol, Fado ve Festivaller,
Portekiz kültürünün temelini teşkil
eder. Futbol, Portekiz’deki en popüler
spor dalıdır ve Ronaldo gibi dünyaca
ünlü sporcuları yetiştirmiştir. Fado ise
Portekiz’e özgü melankolik bir şehir
müziğidir. Ayrıca Portekiz’de yıl boyunca
devam eden festivaller, eğlenceye düşkün
sıcakkanlı Portekiz insanının karakterini
yansıtır.

Portekiz mutfağı zenginlik ve çeşitlilik arz eder. Atlas
Okyanusu ve Akdeniz’e kıyısı olması nedeniyle, deniz
ürünleri Portekiz mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında
yer alır. Özellikle kurutulmuş morina balığı ülke genelinde
çokça tüketilir ve yüzlerce çeşit yemeği yapılır. Yemeklerde
sıkça kullanılan baharatlar da Portekiz’in sömürge
geçmişinin bir mirasıdır.
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Biliyor Musunuz ?
Avrupa Komisyonu
• Parlamento ve Konsey’ e yeni kanunlar teklif eder
• AB Bütçesini ve fonlarını idare eder.
• Adalet Divanı ile birlikte Yasaların uygulanmasını temin eder.

• Bakanlar Kurulu gibi faaliyet gösterir
• Her üye devletten 1temsilci olmak üzere 28 Komiserden meydana gelir.
• Her Komiser bir veya daha fazla AB politikasının yürütülmesinden sorumludur.

José Manuel Barroso
2010 yılından beri başkanlık görevini sürdürmektedir.

Uzman Gözüyle
Aylık süreli yayın

Özkan KÖYLÜBAY, Daire Başkanı
Genel Yayın Yönetmeni
Editoryal Kurul

Yayın Danışmanları

G. Şahika ATILGAN
Arzu YÜRÜKÇÜ
Yayın Koordinatörü
F. Ömer TİRYAKİOĞLU
Dr. Burak Rahmi YILDIRIM
Nursel KILIÇ
Haber ve Görsel Yayın Yönetmeni Katkıda Bulunanlar
Murat ASLAN
Başak OKSAY
Şebnem TÜZÜN KEZER
Duygu ÇEVİRME
Ahmet Berkay BULUTCU

Katkıda Bulunanlar (devam)
Derya DAĞDELEN
İlknur KAYABAŞI
Esra ÜNAL
Gülçin Elif BOZKAYA
Yahya KARAKUŞ
Ş.Birceyudum EMAN
Nihal HAMBURACI
Emrecan ÖZELER
Osman Mahmut ERYURT

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

T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
AB Uyum Daire Başkanlığı
www.tarim.gov.tr/abdgm
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