
 

ANKARA ÜNİVERSİTESİ 

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 

 

 

 

DOKTORA TEZİ 

 

 

 

AVRUPA BİRLİĞİ ORTAK PİYASA MEKANİZMASININ UYGULANMASINDA 

ÇİFTÇİ ÖRGÜTLERİNİN ROLÜ VE TÜRKİYE İÇİN ÖNERİLER 

 

 

 

M. Erhan EKMEN 

 

 

 

TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI: 

 

 

 

 

ANKARA 

2006 

 

 

 

 

Her Hakkı Saklıdır. 

 



 

Prof. Dr. Gülcan ERAKTAN danışmanlığında, Mehmet Erhan EKMEN 

tarafından hazırlanan bu çalışma  ....../....../ 2006  tarihinde aşağıdaki jüri tarafından 

Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı’nda doktora tezi olarak kabul edilmiştir. 

 

 

 

Başkan : Prof. Dr. Gülcan  ERAKTAN  İmza : 

 

Üye  : Prof. Dr. İ. Hakkı İNAN   İmza : 

 

Üye  : Prof. Dr. Ayhan TUFAN   İmza : 

 

Üye : Doç. Dr. Emine OLHAN   İmza : 

 

Üye : Doç. Dr. Cengiz SAYIN   İmza : 

 

 

 

Ankara Üniversitesi 

Fen Bilimleri Enstitüsü 

Avrupa Birliği Ortak Piyasa Mekanizmasının Uygulanmasında Çiftçi Örgütlerinin 

Rolü Ve Türkiye İçin Öneriler 

 

 

 

Yukarıdaki sonucu onaylarım. 

 

 

Prof.Dr.  

Enstitü Müdürü 

 



ÖZET 
 

Doktora Tezi 
 

AVRUPA BİRLİĞİ ORTAK PİYASA MEKANİZMASININ UYGULANMASINDA ÇİFTÇİ 
ÖRGÜTLERİNİN ROLÜ VE TÜRKİYE İÇİN ÖNERİLER 

 
M. Erhan EKMEN 

 
Ankara Üniversitesi 

Fen Bilimleri Enstitüsü 
Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı: 

 
Danışman : Prof. Dr. Gülcan  ERAKTAN 

 
Avrupa Birliği (AB)’ne tam üyeliği olan her ülkenin Ortak Tarım Politikası’nı milli tarım politikasının 
üstünde uygulaması gerekmektedir. Bu durumda öncelikle idari teşkilatın kurulması, hukuki alt 
yapının hazırlanması, tarım işletmelerinin yeniden yapılandırılması, standartların uyumlu hale 
getirilmesi, teknik destek ve çiftlik danışma sisteminin sağlanması gibi konularda uyum çalışmalar 
yapılmalıdır. Ayrıca bu politikanın uygulama yöntemi olan Ortak Piyasa Düzenleri (OPD)’nin de AB 
mevzuatında belirtilen minimum sınırlar dahilinde benimsenmesi gerekmektedir. OPD’nin 
uygulanabilmesi için üretim, destekleme, işleme, pazarlama, dış ticaret, stoklama, kalite standartları ve 
üretici örgütlenmesi gibi konularda Avrupa Tarımsal Garanti ve Yönlendirme Fonuna uyumun tesisi, 
Entegre İdare ve Kontrol Sisteminin ve Çiftlik Muhasebe Veri Ağının oluşturulması, Ödeme, 
Müdahale ve Kontrol Ajanslarının kurulması gibi yatay düzenlemeler gerçekleştirmelidir. Bunun için 
öncelikle mevcut potansiyelin ne olduğu ve bundan nasıl faydalanılabileceği iyi tespit edilmeli, eksik 
kalan yapılar ise AB’dekine uygun bir şekilde düzenlenmelidir. İşte bu noktada mevcut üretici 
örgütlerine önemli görevler düşmektedir. Örneğin yatay konularda kurulacak bu kurumların 
sorumlulukları, özellikle yerel görevleri AB ve/veya ulusal mevzuat ile üretici örgütlerine 
devredilebilmektedir.  
Bu çalışmanın amacı, AB’ne uyum sürecinde olan Türkiye’nin OPD’ne uyum sağlarken, Türkiye’deki 
çiftçi örgütlerinin AB’dekilere benzer bir şekilde, üstlenebilecekleri sorumlulukları, yapabilecekleri 
görevleri ortaya koymaktır.  
Çalışmada, öncelikle AB’ndeki OPD’nin işleyişinde çiftçi örgütlerinin etkili olduğu ürünler (taze 
meyve ve sebze, şarap, tütün, pamuk, şerbetçiotu, ipekböceği, zeytinyağı) tespit edilmiş, bu ürünler 
kapsamındaki örgütlerin piyasadaki yeri ve görevleri açıklanmıştır. Bu konulara ilişkin bilgi toplamak 
amacıyla detaylı bir mevzuat taraması ve tespit edilen ürünlerde hakim olan üretici ülkelerin örgütleri 
ve kamu kuruluşları ile yazışmalar yapılmıştır. Daha sonra Türkiye’de aynı ürünleri yetiştiren 
çiftçilerin örgütlenme durumu ortaya konulmuştur. Ürünler bazında karşılaştırmalar yapılarak mevcut 
duruma dayalı bir model oluşturulmuş ve buna ilişkin önerilerde bulunulmuştur. 
Yapılan araştırma sonunda, temsil ettiği üretici sayısı ve üretim alanı ile yaygın teşkilat yapısı, 
depolama imkanları, pazara hakimiyeti ve finans kaynağı açısından AB’nin tanınma kriterlerine sahip, 
OPD’nin Türkiye’de uygulamasında aktif rol oynayabilecek etkinlikte üretici örgütlerinin bulunduğu 
tespit edilmiştir. Bu örgütlerin yapısal farklılıklardan kaynaklanan sorunlarının çözümüne yönelik 
olarak; ilgili AB mevzuatında belirtilen kriterlere göre yeniden düzenlenmeleri, iyi bir yönetim-idare-
işletme yapısına kavuşturulmaları ve geniş mali kaynak kullanabilmeleri durumunda, OPD 
çerçevesinde kendilerinden beklenen yükümlülükleri başarı ile yerine getirebilecek güçte oldukları 
görülmektedir. 
Sonuç olarak; OPD’nin Türkiye’de tam anlamıyla uygulanabilmesi için, şu anda faal bulunan üretici 
örgütlerinin, ürün veya ürün grubu bazında AB benzeri bir yapılanma içinde, yeni bir mevzuatla 
yeniden tanımlanması ve mevcut görevlerinin üstüne yeni imkanlar ile yeni görevler üstlenmeleri 
öngörülmektedir. 
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tütün, meyve-sebze, şerbetçiotu, pamuk, şarap-bağcılık 
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All the Member States of the European Union (EU) has to implement the Common Agricultural Policy 
above their national agricultural policies. To achieve this first harmonisation works need to be done in 
issues like establishing the administrative organization, preparing the legal infrastructure, re-structuring 
the agricultural businesses, harmonising the standards, providing technical support and farm consultancy 
system. Besides, the Common Market Organisation (CMO), which is the implementation method of this 
policy, needs to be adopted within the minimum limitations stated in the EU legislation. In order for the 
CMO to be implemented, some horizontal arrangements like establishing the conformance to European 
Agricultural Guarantee and Guidance Fund, creating the Integrated Administrative Control Systems and 
Farm Accountancy Data Network, founding Payment, Intervention and Control Agencies have to be done 
on issues like production, subsidy, processing, marketing, foreign trade, stocking, quality standards and 
producer organization. Therefore, firstly, what the existing potential is and how it can be benefited should 
be determined well and the missing structures should be organized in accordance with one in EU. Right at 
this point, important roles need to be played by the existing producer organizations. For instance, the 
responsibilities and especially local duties of these institutions to be established on horizontal issues can 
be transferred to producer organizations via national legislation. 
The aim of this study is to put forward the responsibilities and duties that can be assumed by the producer 
organizations in Turkey in a similar fashion like those in EU, while adapting to CMO of Turkey in the 
process of harmonisation to EU.  
In the study, first the products where the producer organizations are effective in the operation of CMO in 
EU (fresh fruit and vegetables, wine, tobacco, cotton, hop, silkworm, olive oil) have been determined, and 
the place and duties of the organizations within the scope of these products have been explained. A 
detailed legislation scanning and correspondence with organizations and public organizations of the 
producer countries dominating in the products determined have been done. Later, the organization status 
of the farmers growing the same products in Turkey has been revealed. Product based comparisons have 
been made and related recommendations have been done. 

As a result of the research done, it has been determined that there are producer organizations which have 
the EU recognition criteria in terms of the number of producers represented and production area, 
widespread storage facility, domination in the market and finance resource, and which are effective 
enough to play active roles in the implementation of CMO in Turkey. For the solution of the problems of 
these organizations that are caused by their structural differences; it is seen that they have the strength to 
successfully perform the obligations expected from them within the framework of CMO if they are re-
organized according to the criteria stated in the concerned EU legislation, reach a good management-
administration-operation structure and are able to use wide financial resources. 
As a result; in order for the CMO to be fully implemented in Turkey, it is suggested that the currently 
active producer organizations should be re-defined by a new legislation in a EU-like structuring based on 
products or product groups and assume new duties with the possibilities over their current duties.  
 
2006, 248 pages 
Key Words : Common Market Mechanism, Producer Organisations, Recognasition criteries, Oliveoil, 
Tobacco, Fruit-Vegetable, Hops, Cotton, Wine-Vineyard 
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1. GİRİŞ  

 

İnsanın temel yaşam gereksinimlerini sağlayan tarım, vazgeçilemez bir sektördür. 

İnsanlığın ilk üretim faaliyeti bu alanda olmuştur. Gıda güvenliği ve güvenilirliği 

açısından önemini arttırarak sürdüren tarım sektöründe, üretimden işlemeye, 

pazarlamadan tüketime kadar her alanda hızlı gelişmeler yaşanmaya ve sektör önemini 

korumaya devam etmektedir. Her ülke, tarımsal üretimde kendine yeterliliği 

sağlayabilme, dolayısıyla besin ihtiyacını dışa bağımlı olmadan karşılayabilme veya 

bunu en aza indirebilme çabası içindedir. Bu çaba tarım sektörünün yoğun bir şekilde 

korunmasına ve desteklenmesine neden olmaktadır. Bu nedenle tarım sektörü, bütün 

dünyada devlet müdahalesinin en yoğun olduğu sektörlerin başında gelmektedir. 

Gerçekten de, azaltılmaya çalışılan destek ve korumalara karşın tarım politikaları 

yüksek düzey de müdahaleye konu olmaya devam etmektedir. Ekonomileri güçlü olan 

ülkeler bile tarım alanında serbest piyasa şartlarını tam anlamıyla uygulayamamaktadır. 

 

Bu konuda, Avrupa Birliği’nin (AB) Ortak Tarım Politikası (OTP) 20. yüzyıla 

damgasını vurmuştur. AB ekonomisi ve toplam istihdamı içinde tarımın payı zamanla 

azalmasına rağmen, halen AB bütçesinin yarısına yakını tarım harcamalarına 

ayrılmaktadır. AB’nde tarım sektörünün ekonomi içerisindeki ağırlığının göreceli olarak 

gerilemesi, OTP’nın önemini azaltmamıştır (Eraktan 2004c). 

 

Ticarette rekabeti bozucu her türlü devlet desteğini kaldırmayı hedefleyen Dünya 

Ticaret Örgütü (DTÖ)’nün tarım konusundaki bütün görüşmeleri, ülkeler arasında çıkan 

anlaşmazlıklar nedeniyle yıllarca sürebilmekte ve hedeflenen amaçlar bir sonraki 

toplantıya kalmaktadır (Sayın vd. 2005). Yaklaşık son 50 yıldır tarım sektörlerine büyük 

desteklemeler yapan gelişmiş ülkeler, bir yandan yeni bir takım isimler altında kendi 

tarımlarına büyük kaynaklar aktarmayı sürdürmelerine karşın, gelişmekte olan ülkelerin 

zaten yetersiz olan desteklerini azaltılmalarını istemektedirler. 

 

Bu değişen ve gittikçe zorlaşan şartlar karşısında, özellikle gelişmekte olan ülkelerde 

(GYÜ) tarım sektöründeki küçük üreticilerin yok olmamak için yapması gerekenlerin 

başında, zayıf güçlerini birleştirerek güçlenmek gelmektedir. 
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Her ülkede tarımın örgütlenmesi, o ülkenin tarımsal yapısına, uygulanan tarım 

politikalarına ve duyulan gereksinimlere göre farklılıklar göstermektedir. Fakat genel 

bir yaklaşımla, toplumsal dinamikler ve birikimlerin etkisiyle, gelişmiş ülkelerde 

örgütlenmenin yaygın ve güçlü olmasına karşın GYÜ’lerde örgütlenmenin yetersiz ve 

güçsüz kaldığı gerçeği değişmemektedir. 

 

Türkiye’de çoğunluğu küçük olan işletmelerin girdi ve finansman kullanımındaki 

yetersizlik nedeniyle tarımsal yapı, dünya piyasaları ile rekabet edebilecek ortalama 

verimi sağlayabilecek bir seviyede değildir. Bu nedenle ürün maliyetleri yükselmekte, 

ayrıca üreticiden tüketiciye kadar pazarlama organizasyonlarındaki hatalar arz, talep ve 

fiyat oluşumunda sıkıntılara neden olmaktadır. Tarım işletmelerindeki ölçek 

sorunlarının çözümü farklı önlemler gerektirse de, AB’ndekine benzer piyasa düzenleri 

ile en azından pazarlamaya ilişkin sorunlara bir ölçüde çözüm getirilebilecektir.  

 

Bu çalışmanın amacı, AB’ne uyum sürecinde olan Türkiye’nin Ortak Piyasa 

Düzenlerine uyum sağlarken, Türkiye’deki çiftçi örgütlerinin AB’dekilere benzer bir 

şekilde, üstlenebilecekleri sorumlulukları, yapabilecekleri görevleri ortaya koymaktır.  

 

Aynı aşamalardan geçerek AB'ne 2004 yılında üye olan 10 ülkede, tarım birlik 

politikalarının uyum sağlanması en zor olan sektörü olarak değerlendirilmiştir. Bu 

uyumun sağlanabilmesi için alt yapının oluşturulması gereklidir. Bunun için öncelikle 

idari teşkilatın kurulması, hukuki alt yapının hazırlanması, yapısal açıdan çoğu yetersiz 

olan tarım işletmelerinin yeniden yapılandırılması, standartların uyumlu hale 

getirilmesi, teknik destek ve çiftlik danışma sisteminin sağlanması gibi konularda 

çalışmalar yapılmıştır (Anonim 2005a). Bu ülkelerde OTP’nın uygulanabilmesi için 

Ortak Piyasa Düzeni (OPD)’nin işletilebilmesi gerekmiş ve bu arada çiftçi örgütlerine 

büyük görevler düşmüştür. 

 

Benzer şekilde Türkiye’de de rekabet gücünün arttırılması, girdilerin zamanında, ucuz 

ve kaliteli bir şekilde sağlanması, uygun bilgi ve teknoloji kullanmak suretiyle üretimin 

talebe göre yönlendirilmesi, pazarlanması ve fiyat oluşumu konularında örgütlenmenin 

olanaklarından faydalanılabilir. Ancak çiftçi organizasyonları ile ilgili farklı bakanlık ve 



 3

kuruluşların denetiminde farklı kanunlar bulunmakta ve bu durum kamu kesiminde 

yetki dağınıklığı ve koordinasyon yetersizliğine neden olmaktadır. Bu nedenle, bir 

yandan üreticilere yönelik hizmetler aksamakta, görevlerin yürütülebilmesi için daha 

fazla kaynağa ihtiyaç duyulmakta, bir yandan da mevcut sorunlarını çözemeyen çiftçi 

organizasyonlarının geliştirilebilmesi mümkün olmamaktadır. (Anonim 2004b.) . 

 

Bu nedenle, Türkiye’de üreticiye her yönüyle katkıda bulunabilecek, her türlü bilgiyi 

düzenli bir şekilde kayıt altına alabilecek, yardımların dağıtılması ve kontrolünü 

yapabilecek üretici örgütü modelinin yerleştirilmesi gerekmektedir. Bu model 

çerçevesinde örgütler, aynı zamanda, üreticilere mesleki konular da da yardımcı 

olabilmelidir. Bunun için iç ve dış pazarlarda kalite standardı ve maliyet açısından 

rekabet gücü yüksek üretimin gerçekleştirilmesi ve geliştirilmesi, ürünlerin 

değerlendirilmesi ve pazarlanması ve üretici haklarının korunması gibi konuların da 

dikkate alınması gerekecektir. Bu durumda üretici örgütleri, teknik ve ekonomik yönden 

üreticilere girdi ve yayım hizmeti götürme, rehberlik yapma, üyeleri arasında 

dayanışmayı sağlama, fiyat oluşmasında etkili olma, ekonomik ve sosyal araştırmaları 

yapma ya da yaptırma, gerektiğinde uluslararası ilgili kuruluşlar ile işbirliği yapabilme 

ve tarımsal konularda haksız rekabeti önleme görevleri de üstlenebilmelidir. 

 

Yalnız burada en önemli nokta; yeni örgütler yaratmak yerine, var olan ve piyasada 

gücünü ispat etmiş olan örgütlerin eksik yönlerini tamamlamak ve bunları daha güçlü ve 

etkin bir hale getirmek olmalıdır (Eraktan 2004d). 

 

Çalışmanın amacı, öncelikle AB’ndeki OPD’nin işleyişinde çiftçi örgütlerinin etkili 

olduğu ürünlerin tespit edilerek, bu ürünler kapsamındaki örgütlerin yeri, katkısı ve 

önemini açıklamak ve Türkiye’de aynı ürünleri yetiştiren çiftçilerin örgütlenmesi 

açısından durumun, ihtiyaçların ortaya konulması ve öneriler geliştirilmesidir. Bu 

konulara ilişkin bilgi toplamak amacıyla detaylı bir mevzuat taraması ve tespit edilen 

ürünlerde hakim olan üretici ülkelerin örgütleri ile yazışmalar yapılmıştır. Ürünler 

bazında karşılaştırmalar yapılarak mevcut duruma dayalı bir model oluşturulmaya ve 

buna ilişkin kısa önerilerde bulunulmaya çalışılmıştır. 
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2. KAYNAK ÖZETLERİ  

 

Araştırma yapılan konuya ilişkin daha önce yapılan çalışmaların tespit edilmesi 

amacıyla çeşitli kütüphanelerden ya da yüz yüze görüşmelere gidilen kurumlardan elde 

edilen rapor, kitap ve dergi gibi yayınlar arasında belirli aralıklarla çeşitli taramalar 

yapılmıştır. Bunlara ilaveten İngilizce, Almanca ve İspanyolca dilleri de dahil olmak 

üzere elektronik ortamda çeşitli arama motorları ile taramalar yapılmıştır. Bütün bu 

araştırmalar sonunda aşağıda sunulan çalışmalar tespit edilebilmiştir. 

 

Abel (1967), “Agrarpolitik” adlı eserinde, devlet yardımlarının dağıtımında mesleki 

çiftçi örgütlerinin oynadığı rolü anlatmıştır. Üyelerinin çıkarlarını korumak amacıyla 

tarım tekniğine ilişkin gelişmelerin, çeşitli araştırma ve incelemelerin çiftçilere 

aktarılmasıyla yardımların nasıl daha faydalı olduğuna ilişkin Almanya’dan örnekler 

vermiştir.  

 

Bartsch (1975), “Bedrijfschappen und Produktschappen als öffentlicrechrectliche 

körperrshaften in den Niederland in: Handwörterbuch des Agrarrechts” adlı eserinde 

Hollanda’da ekonomik örgütlenmenin tarihsel gelişimini ele almış ve çiftçi örgütlerinin 

kuruluşuna ilişkin bilgiler vermiştir. 

 

Çıkın (1990), “Tarımsal Kooperatif İşletmeciliği” adlı yayınında kooperatifçilik 

hakkında genel bütün bilgiler vermekte ve kooperatif işletmeciliğinin başarı ölçütlerini 

ortaya koymaktadır. 

 

Öner (1992), “Avrupa Topluluğunda Çiftçi Organizasyonları ve Bu Organizasyonların 

Karar Mekanizması Üzerindeki Etkileri” konulu Hazine Müsteşarlığı uzmanlık tezinde 

COPA ve COGECA ile TZOB’u karşılaştırmış ve Türkiye’nin ancak tam üyelik 

sonrasında etkin bir örgütlenmeye kavuşabileceğini savunmuştur. 

 

Anonim (1996), Türkiye Milli Kooperatifler Birliği tarafından yayınlanan, 

“Kooperatiflerin Güncel Sorunları ve Çözüm Önerileri” konulu panele ait çalışmada, 

panelin sonuç kısmında Pankobirlik ve Fiskobirliğin durumu ele alınarak, kırsal 
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kesimde tarımsal amaçlı kooperatiflerin sorunlarına değinilmiştir. Burada sorunların 

daha çok siyasi otoritenin oy kaygısıyla aldığı kararların üreticileri yansıması ve bu 

kuruluşların özerkliği ile ilgili olması dikkat çekicidir.  

 

Anonim (1997), Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği ve Vakfı’nın “Tarımda 

Örgütlenme” adlı çalışma komisyonu raporunda, Türkiye’deki bütün tarımsal örgütler 

gruplar halinde incelenmiş, bu arada karşılaştırma yapılabilmesi amacıyla kısaca 

AB’ndeki duruma değinilmiştir. Türkiye’de AB’ndekine benzer bir yapılanma için 

öncelikle Üretici Birlikleri Yasası’nın çıkartılması gerektiği belirtilmiştir. Böyle bir 

yasa ile oluşturulmaya çalışılan modele ilişkin çalışma ve teşkilatlanma prensiplerine 

ilişkin yüzeysel de olsa önerilerde bulunulmuştur. 

 

Anonim (1999), Türk Kooperatifçilik Kurumu tarafından düzenlenen “Türkiye’deki 

Kooperatiflerin Avrupa Topluluğu Bünyesine Entegrasyonu Semineri Tebliğleri” adlı 

yayında, Avrupa Topluluğu ve Türkiye’ye ilişkin genel bilgilerin ötesinde Türkiye’de 

üst birlik kurulması, finansmanı ve hukuki altyapısı ile ilgili öneriler getirilerek, Avrupa 

Topluluğu ilişkilerimizin gelecekte tarımsal kooperatiflere olası etkileri tespit edilmeye 

çalışılmıştır. 

 

Dos Santos Campos (1999), “Associaçóes Agricolas um Guia Pratico” adlı üretici 

örgütlenmesine ilişkin makalesinde üretici örgütlerinin yasal açıdan onaylanması ile 

ilgili gereklilikleri anlatmakta, bu arada pazarlama alanında çalışan üretici örgütlerinin 

ağırlıklı olarak kooperatifler olduğuna değinmektedir.  

 

Çıkın ve Nergiz (1999)’in “AB ve Türkiye’de Tarımsal Kooperatifçilik Hareketleri” 

adlı kitaplarında, önce Türkiye’deki ve sonra AB’nin 15 üye devletindeki 

kooperatifçilik faaliyetleri tek tek ele alınmış, özellikle pazar payları, teşkilat yapıları 

gibi konularda karşılaştırmalı bilgiler sunulmuş ve genel bir değerlendirme yapılmıştır.  

 

Eraktan (1999), “Tarımda Örgütlenme ve AB Örneği” başlığını taşıyan basılmamış 

çalışmasında Pankobirlik’te verilen eğitim seminerinde örgütlenme şekilleri ve tarım 
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politikasındaki yeri ile ilgili bilgiler vermekte ve Türkiye ile Federal Almanya’daki 

durumu anlatmaktadır. 

 

İnan (1999), Türk Kooperatifçilik Kurumu için hazırladığı araştırma projesi raporunda 

Trakya’da kırsal kesimin üretici örgütlenmesinde tarım kooperatifleri, üretici örgütleri 

ve köylere hizmet götürme birliklerinin rolünü incelemiş ve bunların birbirleri ile 

karşılaştırmalarını yapmıştır. 

 

Mülayim (1999), “AB ve Kooperatifçilik, Atatürk’ten Bugüne Kooperatifçilik” adlı 

eserinde AB’ne uyum konusunda demokratik kooperatifçilik politikasının etkisini ele 

almaktadır. 

 

Özkan (1999), “Tarım Kesiminde Üretici Birlikleri Dünyadan Örnekler” konulu doktora 

seminerinde tarım kesiminde bulunan başlıca kuruluşlara değinmekte, üretici 

birliklerinin üzerinde durarak, kooperatifler ile ilgili farklarını belirtmekte ve 

Türkiye’deki tarımsal üretim ve pazarlamaya yönelik kuruluşları anlatmaktadır. 

 

Schmitz ve arkadaşları (1999) tarafından hazırlanan “Türk Tarımında Ekonomik 

Politika, Devlet Ticareti ve Kooperatifler” adlı yayında, Türkiye’deki Kamu İktisadi 

teşebbüsleri ile Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerinin iş hacmi, ihracatı gibi konular 

karşılaştırmalı olarak ele alınmıştır. Pamuk sektörüne ilişkin bir modellemenin yapıldığı 

çalışmada, TSKB’lerin devlet ile olan ilişkileri, destekleme ve pazarlamadaki rolleri 

incelenmiştir.  

 

Anonim (2000) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından “Tarımsal Üretici Birliklerinin 

Geliştirilmesine Yardım Projesi” çerçevesinde yapılan “Ulusal Değerlendirme 

Semineri”nde, Türkiye’de üretici birlikleri kurulmasına ilişkin hukuki alt yapı 

hazırlamak için AB ve Türkiye’deki örgütlenmelerin mevcut durumu tespit edilmeye 

çalışılmıştır. Burada yapılan envanter çalışması daha sonraki yıllarda yapılan bir çok 

çalışmaya bilgi olarak kaynak teşkil etmiştir. 
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İnan ve arkadaşları (2000), TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası’nın V. Teknik 

Kongresinde, “Tarımda Kırsal Kesim Örgütlenmesi” konulu bildiride kırsal kesimde 

örgütlenmenin önemi ve gerekliliği vurgulayarak, bu kesimdeki üretici örgütlerinin 

sorunları ve çözüm önerileri ayrıntılı bir şekilde anlatmışlardır. 

 

Anonim (2001), Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü tarafından 

düzenlenen “Türk Tarımında 2010 Yılı Hedefleri” konulu sempozyumda, 

“Teşkilatlanma ve Pazarlama Hedefleri” başlıklı bölümde sunulan bildirilere ait sonuç 

kısmında Türkiye’de tarım sektöründeki örgütlenme ve pazarlamanın mevcut durumuna 

yer verilmiş ve 10 yıl sonrası için pazarlamada örgütlenmenin yeri hakkında önerilerde 

bulunulmuştur. 

 

Eraktan (2001), “Tarım Politikası Temelleri ve Türkiye’de Tarımsal Destekleme 

Politikası” adlı kitabında, tarım politikalarında yeni şekillenmelere yönelik öneriler 

içinde üretici birliklerine yer vermiş ve örgütlenme ve pazarlama konularında AB 

benzeri örgütlerin nasıl olması gerektiğini işaret etmekte ve sorunlar ile ilgili önerilerde 

bulunmaktadır. 

 

Anonim (2003), Türkiye Milli Kooperatifler Birliği tarafından yayınlanan ve iki ayrı 

eserden oluşan “AB’nde Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Alanda Kooperatiflerin Rolü ve 

AB’nde Kooperatifler” adlı çalışmalarda AB’nde genel anlamda kooperatifçilik 

çalışmalarına ve etkinliğine değinilmektedir. Kooperatifçiliğin AB’de birçok sektörde 

üstlendiği çeşitliği roller örnekler ile anlatılarak önemi vurgulanmaktadır. 

 

Bourzoukos (2003), Avrupa Birliği Genel Sekreterliği ve TAIEX (Technical Assistance 

and Information Exchange Office/Teknik Yardım ve Bilgi Değişimi Bürosu) tarafından 

ortaklaşa düzenlenen örgütlenme ile ilgili seminerde, “Zeytinyağı Üretici 

Organizasyonları (Olive Oil Producer Organizations)” konulu bir sunuş yapmış, 

örgütlenmenin yapısını, ilgili mevzuatları, yapılanma şekillerini, örgütlerin görevlerini 

hem genel anlamda, hem de zeytinyağı ile ilgili kısmını Yunanistan boyutu ile 

anlatmıştır. 
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Eraktan (2003), “AB-Türkiye Üretici Örgütlülüğü ve Değişim” konulu tebliğde, 

örgütlenme şekilleri ve AB’deki örgüt türleri anlatmakta, AB’ne üyelik durumunda 

Türkiye’deki üretici örgütlerinin uyumuna ilişkin yasa taslağına ilişkin görüşlerini 

belirtmektedir. 

 

İnan (2004), “Türkiye’de Tarımsal Kooperatifçilik Hareketi ve Avrupa Birliği Modeli” 

adlı eserinde geçmişten günümüze Türkiye’deki ve AB’ndeki kooperatifçilik 

faaliyetlerini ele alarak Türkiye tarım kooperatifleri için bir model önerisinde 

bulunmakta ve bir SWOT analizi yapmaktadır. 

 

Lambrechts (2003), Avrupa Birliği Genel Sekreterliği ve TAIEX (Technical Assistance 

and Information Exchange Office/Teknik Yardım ve Bilgi Değişimi Bürosu) tarafından 

ortaklaşa düzenlenen örgütlenme ile ilgili seminerde “OPD’nin Geleceği” ile ilgili bir 

sunuş yapmıştır. Burada genel olarak OPD’ne değinmiş ve bunun içinde mevzuata 

dayalı olarak meyve sebze sektöründe görev alan üretici örgütlerini ve özellikle bunlara 

yapılan yetki devrini anlatmıştır. 

 

Santos (2005), “Katalan Zeytin ve Zeytinyağı Alt Sektörüne Uygulanan Tarımsal Gıda 

Sisteminde Sektörel Analiz Metodolojisi. Şirketlerin Ekonomik Yeterliliği, Teknolojik 

Gelişimi ve Rekabet Gücünün Değerlendirilmesi” konulu doktora tezinde üretici 

örgütlenmesi de dahil olmak üzere, çeşitli politikaları karşılaştırmalı olarak İspanya ve 

AB açısından ele almıştır. 

 

İnan ve arkadaşları (2005) tarafından TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, VI. Tarım 

Teknik Kongresi, Tarım Haftası Sempozyumunda sunulan “Tarımda Örgütlenme” 

konulu bildiride, Türkiye tarımında örgütlenme anlatılmaktadır. Burada çeşitli üretici 

örgütleri birbirleri ile karşılaştırılmakta, SWOT analizi yapılarak güçlü ve zayıf yönler 

ile fırsatlar ve tehditler açısından örgütler ele alınmakta ve sonuç kısmında 

kooperatifçilik ile ilgili önerilerde bulunulmaktadır. 
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3. MATERYAL VE YÖNTEM 

 

3.1 Materyal  

 

Araştırmanın ana materyali, AB ve Türkiye’deki örgütlenme ile ilgili mevzuatları ve 

konu ile ilgili yapılan çeşitli kaynak araştırmalarından oluşmaktadır. Bu çerçevede 

konuyla ilgili yayınlanmış makale, rapor ve istatistiklerden yararlanılmış, özellikle AB 

ile ilgili son gelişmeler internet taramasıyla, AB çalışma raporlarından elde edilmeye 

çalışılmıştır. Bunun yanı sıra yurt içi ve dışından çeşitli örgüt ve kuruluşlar ile yapılan 

karşılıklı görüşme ve yazışmalar yoluyla bilgiler toplanmaya çalışılmıştır.  

 

Bu çalışmada, üretici gruplarına, topluluklarına veya örgütlerine atıfta bulunulan taze 

meyve ve sebze, şarap, tütün, pamuk, şerbetçiotu, ipekböceği, zeytinyağı ürün ve ürün 

grupları ele alınmıştır. Bu ürünlerde, Ulusal Program’da izlenen yönteme benzer bir yol 

izlenerek, piyasa düzenlerinin kurulması ve tarım piyasalarının etkin biçimde 

izlenmesine yönelik “yasal dayanak, idari yapılar ve uygulama mekanizmalarının” 

oluşturulmasına yönelik uygulanmakta olan ortak piyasa düzenleri ile ilgili temel AB 

mevzuatı incelenmiştir (Anonim 2001c). 

 

Bu inceleme sonucunda, AB’nin OTP kapsamında tarımsal ürünler ve üreticiler için 

geliştirilen OPD’ne tabi bu ürünlerden yukarıda adı geçenlere ilişkin bütün mevzuat ele 

alınmıştır. Burada bu ürünler için verilen üretim yardımları, ihracat geri ödemeleri, 

depolama yardımları, müdahale alımlarına ilişkin düzenlemeler ile kalite ve standartlar 

gibi uygulamadaki ayrıntıları düzenleyen yardım ve destek mekanizmalarına yönelik 

düzenlemeler incelenmiştir. Örneğin, sadece zeytinyağı OPD’e ilişkin 203 tüzük ve 20 

karar bulunmakta ve bunlar yaklaşık 1500 sayfadan oluşmaktadır. Bu nedenle içinde 

üretici örgütlenmesi konuları ile ilgili olan tüzükler seçilmiştir. Aynı yaklaşımla yaş 

meyve sebze, tütün, pamuk, şarap, şerbetçiotu, ipekböceği, muz, keten ve kenevirde 

örgütlenme ile ilgili olan AB Tüzükleri üzerinde çalışılmıştır (Bunların hepsi Ek 1’de 

liste halinde sunulmaktadır). İnceleme sırasında bu tüzükler içinde atıflarda bulunulan 

diğer mevzuatın önemli bir kısmı da dikkate alınmıştır. Bunlara ilave olarak AB 



 10

mevzuatı taranırken, sadece üretici örgütlenmesi ile doğrudan ilgili 10 tane AB Tüzüğü 

de çalışma kapsamına alınmıştır (Ek 2’de liste halinde sunulmaktadır).  

 

AB mevzuatının yanı sıra Türkiye’deki örgütlenmeye ilişkin mevzuat da incelemeye 

alınmış ve özellikle Türkiye’de OPD’nin üreticilere yönelik uygulamaları ile ilgili bir 

çerçeve kanun olarak çıkartılan 29.6.2004 tarih ve 5200 sayılı Tarımsal Üretici 

Birlikleri Kanunu ele alınarak çeşitli karşılaştırmalar yapılmış ve hem yasanın olumlu 

ve olumsuz yönleri hem de OPD’yi gerçekleştirmede üstlenebilecekleri roller 

incelenmiştir.  

 

AB Komisyonu’nun Türkiye Temsilciliği, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Tarım Kredi 

Kooperatifleri Merkez Birliği, Tarım Satış Kooperatifleri Birliği, TARİŞ, KÖY-KOOP, 

OR-KOOP, PANKOBİRLİK, Türk Kooperatifçilik Kurumu, Türkiye Milli Kooperatifler 

Birliği, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, Tarım Bakanlığı’na bağlı Teşkilatlanma ve 

Destekleme Genel Müdürlüğü ve Toprak Mahsulleri Ofisi gibi örgütlerin ve kuruluşların 

yayınlarından ve faaliyet raporlarından faydalanılmıştır.  

 

Türkiye’deki bazı örgütler ile yüz yüze görüşmeler yapılmış ve doğrudan bilgi alımları 

yapılmıştır. Bu çerçevede Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Tarım Kredi Kooperatifleri 

Merkez Birliği, TARİŞ Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği, KÖY-

KOOP, Türk Kooperatifçilik Kurumu, Türkiye Milli Kooperatifler Birliği, Damızlık 

Sığır Yetiştiricileri Birliği ve ARIP projesi olarak sunulan Tarımsal Amaçlı 

Kooperatifleri Ortak Girişiminin (TAKOG) merkezleri birkaç defa ziyaret edilmiştir. Bu 

ziyaretler sırasında idareci ve teknik personel ile görüşmeler yapılmıştır. Bu 

görüşmelerde özellikle Türkiye’deki örgütlenme sorunları ve çözümüne yönelik önerileri 

ve AB ile yaşanmakta olan sürece ilişkin görüş ve beklentiler ele alınmıştır. Bilgiler 

derlendikten sonra, aynı yerlere yapılan daha sonraki ziyaretler sırasında tekrar gündeme 

getirilerek örgütler arası bir tür çapraz kontrol yapılmaya çalışılmıştır.  

 

Ziyaret edilen örgütler seçilirken, kooperatif ve kooperatif dışı örgütler iki ayrı grup 

olarak seçilmiştir. Burada ayrıca kooperatif üst örgütlerine de yer verilmiştir. Böylelikle 

hem çeşitli örgüt yapıları, hem de üst örgütlenme ile ilgili doğrudan bilgi toplanmıştır. 
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Tarım Bakanlığı’na bağlı Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü’nde bulunan 

teknik personel ile yapılan görüşmelerde ise Türkiye’de örgütlenmeye ait istatistiki 

bilgiler, devlet yardımı ve kontrollerine ilişkin bilgiler toplanmıştır.  

 

Ayrıca yalnız mevzuat taramasıyla yetinilmeyip üretici örgütlerinden de bilgi toplanmak 

istendiği için e-posta yoluyla üretici örgütlerine erişilmeye ve anket yapılmaya 

çalışılmıştır. Ancak aynı adreslere defalarca yazıldığı halde geri dönüş çok kısıtlı 

kalmıştır. 

 

3.2 Yöntem 

 

Araştırma esas itibariyle literatür çalışması ve mevzuat taramalarına dayandırılmıştır. 

Ancak anketler yoluyla tezin zenginleştirilmesi amaçlanmış, bunun için mevzuatın yanı 

sıra üreticilerin ekonomik örgütlenmeleri hakkında bilgiler almak üzere, AB’nde 

özellikle mevzuatında üretici örgütlenmesine yer verilen ürünlerde üretici ülke olan 

İspanya, İtalya, Yunanistan, Portekiz ve Fransa’daki özel ve kamu (Tarım Bakanlıkları 

ve üst organları) kuruluşları ile Belçika’daki Avrupa Birliği Tarım Genel Müdürlüğü ve 

ilgili alt birimlerine İngilizce, İspanyolca ve Yunanca e-posta, faks ve mektup olarak 

başvurularda bulunulmuştur. Birkaç kez gönderilen bu bilgi taleplerine ciddi bir cevap 

alınamadığı için internetteki web sayfalarından bilgi toplanmaya çalışılmıştır. 

 

Örneğin, internet üzerinden İspanyolca yayın taramasıyla İspanya’da faaliyet gösteren ve 

bir elektronik posta adresi bulunan 100 üretici örgütü (Ek 4’de e-posta adresleri 

verilmektedir) bulunarak, yine e-posta üzerinden İspanyolca hazırlanarak gönderilen 

sorulara (Ek 3’de sunulmaktadır) üçüncü denemede bir kısım örgütten cevap alınmıştır. 

Buna benzer şekilde Almanca yayın taraması yapılmış ve tespit edilen 7 adet adrese 

(Ek5’de e-postaları, faksları ve adresleri sunulmaktadır) internet ve faks yoluyla 

Almanca hazırlanan sorular gönderilmiştir. 

 

AB resmi internet sayfasında yapılan inceleme sonunda “tanınmış üretici örgütlerinin 

adresleri” ile ilgili olarak sadece şerbetçiotu üretici topluluklarına ait olan listeler 

bulunmuştur (Ek 6’da e-postaları ve adresleri sunulmaktadır). Daha önce İspanyol 
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üreticilere sorulan soruların aynısı yine İspanyolca, İngilizce ve Yunanca olarak posta ve 

internet yoluyla toplam 18 üretici örgütüne gönderilmiştir. Bunlardan da üçüncü 

denemede bazı cevaplar alınmıştır. Bir karşılaştırma yapabilmek amacıyla, Türkiye’de 

şerbetçiotu ile ilgili faaliyette bulunan 2 örgüte de internet üzerinden aynı sorular 

gönderilmiş ve özellikle Türkiye’deki sorunlar ve AB’ye uyum ile ilgili görüşleri 

hakkında bilgiler alınmıştır. 

 

Yapılan bu çalışmalar sonucunda toplam olarak 128 adet soru formu gönderilmiştir. 

Buna karşın 80 adet cevap alınabilmiştir. Ortalama olarak cevaplama oranı %63 

seviyesinde gerçekleşmiştir. Bunlara ilişkin ayrıntılı bilgiler ve gönderilen sorulara 

alınan cevapların değerlendirmesi çalışmada 9’uncu bölümde ayrı bir başlık altında 

sunulmuştur. 

 

AB üretici örgütlenmeleri ülke ve hatta eyaletler bazında kendi ihtiyaçlarına göre 

farklılıklar gösterdiğinden, araştırma yapılırken yaklaşım sadece OPD’lerin işleyişinde 

üretici örgütlerine sorumluluk veya görev verilen ürünler ve örgütlerle sınırlı 

tutulmuştur. Bu da hububat, hayvancılık ürünleri, şeker, proteinli bitkiler vs. gibi ürün 

ve ürün gruplarının ve bu alanda çalışan örgütlerin kapsam dışında kalmaları ile 

sonuçlanmış, böylece inceleme alanı da bir ölçüde daraltılmıştır. 

 

Çalışma içinde, taranılan AB mevzuatına atıfta bulunularak açıklama yapılırken, sadece 

bunların Tüzük numarası verilmiştir. Sözkonusu mevzuatın tam adı ayrıntılı olarak 

yıllara göre Ek 1'de liste halinde sunulmuştur. 

 

Araştırmanın sunumunda, AB’nde OTP’nın ve dolayısıyla OPD’nin nasıl uygulandığı 

anlatılmış, bu düzenlerin işleyişinde çiftçi örgütlerinin rolü tespit edilerek mevcut çiftçi 

örgütlerinin durumu değerlendirilmiştir. Daha sonra Türkiye’deki mevcut yapı 

incelenmiş ve sorunları ortaya konularak, bu örgütlerin AB’ne uyum açısından yasal 

bazda ve yeniden yapılanmada örgütlenme ile ilgili konularda neler yapılabileceğine 

ilişkin karşılaştırmalar yapılmıştır. Bunların sonucunda AB’ndekine benzer, Türkiye 

şartlarına uygun bir örgütlenmenin nasıl sağlanabileceği araştırılmıştır.  
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4. ÇİFTÇİ ÖRGÜTLENMESİ 

 

Örgütlenme, daima sosyal yaşamın unsurlarından biri olmuştur. İnsanlar tarih boyunca 

karşılaştıkları sorunları bireysel olarak çözmekte zorlandıkları zaman diğer insanlarla 

ortaklaşa çözüm yolları aramışlardır. Bu nedenle bir araya gelerek örgütlenmiş ya da bir 

örgütten faydalanmışlardır. 

 

Örgütlenme genel anlamda, kişi ve kurumların birlikte hareket etme, sorunlarını dile 

getirme, üretme, bunlarla ilişkili hizmetleri yerine getirme amacıyla bir araya gelmeleri 

olarak tanımlanabilir (Rehber 1993). Örgütlenme, benzer sorunlara sahip bireylerin 

sorunlarını çözmek için bir araya gelmeleridir (Talim vd. 1981). Örgütlenme sonucu 

hem bireylerin sorunları çözüme kavuşmakta, hem de bir baskı grubu oluştuğundan 

bireylerle ilgili uygulanacak politikalara yön verilebilmektedir (İnan vd. 2005). Daha 

geniş anlamda örgütlenme, işbirliği, disiplin ve sorunları birlikte göğüsleme istek ve 

azmine sahip bir grup kişinin belirlenmiş bir hedefe ulaşmak için gerekli düzenlemeleri 

yapmak amacıyla belli kurallar çerçevesinde bir araya gelmeleriyle oluşturulan 

sistemdir (Eraktan 2001a). Önce çerçeve kuralların yerli yerine oturtulması, sonra aynı 

hedefe yönelmiş ve bunun gereklerini yerine getirmeye hazır bireylerin birlikteliğinin 

sağlanması ve her şeyden önemlisi, atılan ilk adımlara süreklilik kazandırılarak, 

çalışmaların sekteye uğramasının önlenmesi gerekmektedir. Bütün bu koşulların yerine 

gelmesi, örgütlenmeyi gerçekleştiren çekirdek grubun ilk hareketi başlatmasından sonra 

karar alma ve örgütün işlevlerini sürdürme konumundaki kadroların gayret, iddia ve 

inançlarının derecesiyle ilgilidir. Örgütün ilgili kesim çalışanları ve ekonomi içindeki 

yerine bağlı olarak bu sürekliliğin sağlanmasının zorunlu olduğu durumlarda devletin de 

devreye girerek karşılaşılan darboğazın aşılmasına katkıda bulunması beklenebilir 

(Eraktan 1999). 

 

Örgütler, sorun çözmede yararlanılan araçlardır. Örgüt kurulmadan önce sorunun 

tanımlanması ve daha sonra bu sorunu çözecek en uygun örgüt modelinin geliştirilmesi 

gerekir (Yercan ve Çıkın 1995). Fakat bazı hallerde örgüt araç olarak değil, amaç olarak 

görülmektedir. Bu durumda, işlevsiz, sorun çözemeyen, hatta tam tersine, yeni sorunlar 
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yaratan veya mevcut sorunları ağırlaştıran örgütler ortaya çıkabilmektedir (Anonim 

1997a). 

 

Bir örgütün kuruluşunda örgütün kurulacağı bölge ve o bölgenin sahip olduğu 

özellikler, sosyal ve kültürel yaşam, ekonomik durum ve beklentiler dikkate alınmalıdır. 

Kurulacak örgüt ve sağlayacağı yararlar açıkça belirtilmelidir (Anonim 1995b). 

 

Sanayi devrimi ve özellikle Fransız ihtilali ile 18. yüzyılda politikada, hukuk 

anlayışında ve düşünce hareketlerinde gelişmeler olmuş, kırsal kesimde feodal düzen 

zayıflamaya başlamıştır. Bu gelişmeler ve tercihler toplumlarda demokratikleşme 

isteklerini ve uygulamalarını hızlandırmış, bu durum ise yeni kurumlar ve örgütlenme 

biçimlerini beraberinde getirmiştir. Avrupa’da yaşanan bu gelişmeler 19. yüzyılda da 

devam etmiş ve göçlere ve yeni sosyal sorunlara sebep olmuştur. Özellikle kırsal 

alanlardaki küçük üreticiler, feodal yapının da etkisiyle tefecilere artan miktarlarda 

borçlanmaya başlamışlardır. Üreticiler tohumluk, araç-gereç ve diğer birçok girdiyi 

sağlamakta ekonomik güçlük yaşamışlardır. Tüm bu güçlükler ve ihtiyaçların daha 

kolay, çabuk, kaliteli ve ucuz bir şekilde tedarik edilebilmesi için kooperatifler yoluyla 

ilk çiftçi örgütleri kurulmaya başlamıştır. Bu sorunlara 20. yüzyılda yenileri ilave 

olmuştur (Çıkın ve Nergiz 1999). Tarımsal üretimin finansmanında yaşanan sorunların 

ortadan kaldırılması ve ürünlerin tüketiciye ulaştırılmasında pazarlama işlevlerinin 

yerine getirilmesi gibi farklı ekonomik, sosyal ve politik gelişmeler kooperatiflerin çok 

sayıda ve çeşitli olmasına neden olmuştur (İnan 1998a). 

 

Her ülkede ve her sektörde sosyal, ekonomik, politik ve teknolojik faktörlerin durumuna 

bağlı olarak çok değişik alanlarda, çok çeşitli şekillerde örgütlenmeler ile 

karşılaşılabilmektedir (Özkan 1999). Tarımın sosyal ve mesleki sorunlarının çözümü ile 

ilgili olarak ziraat odaları, çiftçi dernekleri, sendikaları ve benzeri örgütler görev 

alırken, piyasa mekanizması içerisinde tarımsal girdi ve ürün fiyatlarının oluşumuna 

katkıda bulunmak, bazen üretime bilgi, teknoloji ve işleme ile katılarak katkıda 

bulunmak gibi işlevler ile üretici örgütleri ve kooperatifler devreye girmektedir. İsimleri 

ve faaliyet alanları farklı olsa da, üretici örgütlenmelerinin tümü üreticilerin ekonomik 

çıkarlarını korumak için kurulmuşlardır. Üretici örgütlerinin tümü amaç bakımından 
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ortak bir noktada buluşmalarına rağmen organizasyon yapıları farklıdır. Kooperatifler, 

hizmet birlikleri, damızlık yetiştirme birlikleri ve üretici birliklerinin organizasyon 

yapıları oldukça farklılıklar göstermektedir. En önemlisi de üreticilerin bu 

organizasyonda nasıl bir rol aldığıdır (İnan 2004) 

 

Gelişen ve değişen dünyada, serbest piyasa düzeninin etkileri arttıkça özellikle tarım 

sektöründe yaşanan sorunlar da çeşitlenerek çoğalmaktadır. Bu sorunları çözmek için 

çeşitli çabalar harcanmaktadır. Bunlar arasında örgütlenmenin önemli bir yeri vardır. Bu 

yeni dünya düzenine uyum için en uygun yol, sorunun sahiplerinin bir araya gelerek 

sorunlarına sahip çıkmalarıdır. Gelişmiş ya da gelişmekte olan ama özellikle demokratik 

sistemle yönetilen ülkelerde, tarımın yıllardır süregelen yapısal sorunlarının çözümünde 

ve tarımsal kalkınmanın gerçekleştirilmesinde, tarım politikalarının üretilmesi ve 

uygulanmasında çeşitli çiftçi örgütlerinden yararlanılmaktadır (Turan 2001a).  

 

Dağınık ve küçük tarım işletmeleri, tarımsal üretim, kalite ve standartlar, üretim araç ve 

tekniklerinin kullanımı, sermaye miktarı, yatırım ve teşvikler, ürün işleme ve pazarlama 

imkanları, müteşebbis düşünce ve yoğun tarım nüfusunun düşük satın alma gücü gibi 

bir çok konuda yapısal problemin çözümü ve tarım alanında kalkınma ancak tarım 

kesiminin örgütlenmesiyle gerçekleştirilebilecektir (Ürper 1985).  

 

Örgütlenme ancak toplumda belli bir sosyal ve ekonomik gelişmişlik düzeyi ve eğitim 

seviyesi sağlandıktan sonra tam anlamıyla başarılı olabilir. Türkiye’de kırsal kesimde 

örgütlenme hareketi henüz istenilen düzeye erişememiştir. Tarım sektörü bu seviyeler 

açısından ele alındığında diğer sektörlere göre daha sorunludur. Örneğin, tarım ürünleri 

piyasaları, gerek toptan ve gerekse perakende fiyatlar kontrolsüz arzdaki değişikliklere 

bağlı olarak şiddetli dalgalanmalar gösterdiği için düzenlenememektedir. Buna karşın, 

tarımda arzı kontrol altına alabilecek, özerk ve bağımsız üretici örgütlerini belirli bir 

ekonomik güce ulaştırıcı, destekleyici politikalar hükümetler tarafından 

üretilemediğinden bu durumun daha bir süre devam edeceği anlaşılmaktadır (İnan 

2004). 
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Örgütler benzer sorunları paylaşan bireyler tarafından kurulabileceği gibi, kamu kesimi 

tarafından kurulabilmektedir. Türkiye’de yaygın biçimde kamu tarafından desteklenen 

ve denetlenen üretici örgütlerine rastlanmaktadır. Kamu kesimi ile ilişkisi bakımından 

üretici örgütlenmesi birden fazla bakanlık tarafından yürütülmekte ve kimi örgütler 

birden fazla yasaya bağlı olarak faaliyet göstermektedirler. Devlet kendi eliyle 

oluşturduğu tarım kesimindeki örgütlenmeyi politik güç olarak görmekte, nüfusun 

önemli bir kısmını oluşturan tarım kesiminin sorunlarına köklü çözümler yerine, kısa 

vadeli çözümlerle yaklaşma yoluna gidilmektedir (Direk 2004). 

 

Türkiye’de devlet, ekonomik açıdan örgütlenmeyi çeşitli yasalar ile teminat altına 

almıştır. 1982'de yürürlüğe giren Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda kooperatifçiliğin 

geliştirilmesi öngörülmüştür. Bununla ilgili 171. maddede, "Devlet, milli ekonominin 

yararlarını dikkate alarak, öncelikle üretimin artırılmasını ve tüketicinin korunmasını 

amaçlayan kooperatifçiliğin gelişmesini sağlayacak tedbirleri alır." denilmektedir 

(Mülayim 1998). Ancak daha sonraki yıllarda bu konudaki politikalar uygulanırken 

yapılan hatalar ve çıkartılan kanunlardaki eksiklikler kooperatifçiliğin etkinsini 

yitirmesine neden olmuştur. Örneğin, 01.6.2000 tarih ve 4572 sayılı Tarım Satış 

Kooperatif ve Birlikleri Hakkındaki Yasa’nın geçici 1/E/3 maddesinde, “Kooperatif ve 

birliklere devlet ve diğer kamu tüzel kişilerinden herhangi bir mali destek sağlanamaz” 

ifadesi konulmuştur. Bu madde, kooperatiflere yardımın politik yatırım olarak 

kullanılmasının önüne geçmek amacıyla çıkartılmasına karşın örgütlenme açısından 

yapılacak desteklerin de önüne set çekmektedir (İnan 2004). 

 

Gerekli önlemler alındığı ve kooperatifçilik hareketi desteklendiği takdirde, 

kooperatifçiliğin ülke tarımının gelişmesine büyük katkılar yapacağı açıktır. Hatta 

kooperatifçilik ilkeleri, değerleri, metotları ve felsefesinin toplum tarafından gereği gibi 

anlaşılabilmesi durumunda kooperatifçilik, kırsal ve kentsel kesime, tarımsal faaliyetler 

dışında da yararlar sağlayabilecektir ( Anonim 1996). 

 

Günümüzde yaşam düzeyinin yüksekliği ve dengeli gelir dağılımı açısından dünyanın 

en gelişmiş ülkeleri arasında kabul edilen AB ülkeleri ve özellikle İskandinav 

ülkelerinde, kooperatifçiliğin çok gelişmiş olduğu ve toplumun bir yaşam şeklini aldığı 
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görülmektedir. Bu ülkelerin ekonomik kalkınmasında kooperatiflerin rolü son derece 

önemlidir. AB’de kooperatifler tarım girdileri piyasalarında %50’nin üzerinde, tarım ve 

gıda ürünlerinin pazarlanması, toplanması ve işlenmesinde %60’ın üzerinde pazar 

payına sahiptirler (Özcan 2002). AB COPA (Tarımsal Mesleki Organizasyonlar 

Komitesi -Committee of Professional Agricultural Organisations) ve COGECA (Avrupa 

Birliği Tarım Kooperatifleri Genel Komitesi-General Committee for Agricultural 

Cooperation in the European Community) gibi örgütlerle ILO (Uluslararası Çalışma 

Örgütü-International Labor Organisation)’nün çıkardığı tavsiye kararı ile kooperatifçilik 

her zaman desteklenmektedir. Uluslararası Çalışma Örgütü’ne üye devletlerce kabul 

edilen Kooperatifçiliğin Teşviki Hakkındaki 193 Sayılı Tavsiye Kararı evrensel bir 

konumdadır (Anonim 2003b). 

 

Atatürk, kooperatifçiliğe çok önem vermiş, 1930’lu yıllarda tüketim ve tarım 

kooperatiflerinin kurulması ve gelişmesi için Meclis’te ve ülkenin değişik yörelerinde 

halka hitaben konuşmalar yapmıştır. Atatürk bununla da kalmamış, Millet Meclisi’nden 

1935 yılında kooperatifçilik yasaları çıkarmış ve bu arada iki kooperatifin kuruluşunda 

1 numaralı kurucu üye olarak görev almıştır (Mülayim 1998). Atatürk döneminden 

sonra 1163 sayılı Kanunun çıktığı 1969 yılı ve onu izleyen 1970’li yıllar hariç, 

Türkiye’de kooperatifçiliğe gereken önem verilmemiştir. Hatta 1980’li yıllardan sonra 

kurulan hükümetler kooperatifçiliği bir kalkınma aracı olarak görmekten adeta 

kaçınmışlardır (İnan 2005). 

 

AB ile tarım alanında uyum çalışmalarını yıllardır sürdürmekte olan Türkiye’de birçok 

defa birçok konuda olduğu gibi örgütlenme ile de ilgili kararlar alınmıştır (Anonim 

2000f). Fakat yapılan araştırmalar sonucu tespit edilen bu kararlar bir türlü tam 

anlamıyla hayata geçirilememiştir. AB ile tam üyelik müzakerelerine başlayan 

Türkiye’de, AB ülkelerinde olduğu gibi, üreticilerin mesleki ve ekonomik 

örgütlenmelerine önem ve destek verilmelidir. 
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5. AVRUPA BİRLİĞİ’NDEKİ ÇİFTÇİ ÖRGÜTLERİ  

 

AB’nde çiftçilerin örgütlenmesi çeşitli şekillerde gruplanarak ele alınabilir. Bilimsel 

açıdan genel olarak bu örgütlerin hedeflediği konular temel alındığında, ekonomik ve 

mesleki olmak üzere 2 farklı örgütlenme şekli ortaya çıkmaktadır (Eraktan 2004d): 

 

1. Ekonomik örgütlenme: Üretim ve pazarlama alanında daha güçlü duruma gelmeyi 

hedefleyen kooperatif, dernek, şirket ve hatta bazı sendikaları kapsamaktadır. 

 

2. Mesleki örgütlenme: Çiftçinin üretim ve piyasa koşulları hakkında bilgilendirilmesi 

ve çıkarlarının korunmasını hedefleyen ziraat odaları ve branş birliklerini de kapsayan 

işletmeci sektör örgütlerinden 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 bu oluşumlar aşağıda tabandan üste doğru sıralanmıştır.  

 

1. Tarımsal alanda yerel düzeyde faaliyet gösteren kooperatifler, şirketler, dernekler, 

ekonomik amaçlı sendikalar gibi bütün üretici örgütleri genel anlamda “Üretici Grubu” 

(Producer Groups) olarak ifade edilmekte ve bu yapılanmada tabanı teşkil etmektedirler. 

Bunlar bölgesel olarak bir araya gelip bir üst düzeyi oluştururken, aynı zamanda ulusal 

düzeyde de şemsiye birlikler kurmaktadırlar. 

 

2. Üretici Grupları, OPD ile ilgili olarak sonraki bölümlerde ayrıntıları verilecek olan 

AB kriterlerine uygun olarak tanınma hakkını kazanmaları halinde “Üretici Örgütleri” 

(Producer Organizations) olarak adlandırılırlar. 

 

3. Tanınma kriterlerine sahip üretici örgütleri de kendi aralarında bir araya gelerek ve 

bunların da yine AB kriterlerine uygun olarak tanınma hakkını kazanmaları halinde 

“Üretici Üst Birlikleri” (Producer Assosiations) olarak tanımlandırılırlar. 
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4. Mesleki örgütler olarak; ziraat odaları, çiftçi birlikleri, branş örgütleri (Interbrach 

Organisations) ve sektörel örgütler (Operator’s Organisations) gibi örgütler de ticari 

faaliyette bulunmayan örgütlerdir. Bunların da ulusal düzeyde örgütleri bulunmaktadır.  

 

5. Bölgesel düzeyde örgütlenen üst birlikler, kendi aralarında ulusal birlikleri 

oluşturmaktadırlar. Ulusal düzeyde bir araya gelen bu örgütlerden AB düzeyinde üst 

örgütlenmeye gidenlerden ekonomik hedefleri olan örgütler COGECA, mesleki 

hedefleri olan örgütler ise COPA bünyesinde bir araya gelmektedirler. 

 

Bütün bu açıklamaların ışığında, ülkemizdeki örgütlenme yapısı ve alışılagelen 

deyimler ile AB’deki yapı ve mevzuat dilinde kullanılan kelimelerden kaynaklanan bazı 

farklı anlaşılabilecek durumlar sözkonusudur. Bu nedenle burada üretici örgütlenmesi 

konusunda dikkat edilmesi gereken iki konu vardır:  

 

Bunlardan birincisi; yukarıda adı geçen üreticilerin kurduğu “üst birlikler (producer 

assosiations)” deyimi ile Türkiye’de yürürlükte olan 29.6.2004 tarih ve 5200 sayılı 

Üretici Birlikleri Kanunu’nda belirtilen Üretici Birliği (AB’de karşılığı 

bulunmamaktadır) ifadesinin birbirinden farklı olduğudur. 

 

Dikkat edilmesi gereken bir diğer konu ise; “üretici örgütü (producer organizations)” ile 

“çiftçi birlikleri(farmers union)”nin birbirine karıştırılmamasıdır. Bunların her ikisi de 

kendi üst birliklerini kurabilen örgütler olmalarına karşın üstlendikleri görevler 

ekonomik ve mesleki anlamda olmak üzere birbirinden farklılıklar göstermektedir. 

 

 

5.1 Ekonomik Örgütler 

 

Ekonomik örgütler; üretimden tüketime kadar olan her alanda, üretme, işleme, 

depolama, pazarlama gibi birçok faaliyette üyelerinin daha güçlü bir yapıya ve rekabet 

gücüne ulaşabilmelerini sağlayan örgütlerdir.  
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5.1.1 Üretici örgütleri 

 

AB’nde genel anlamda “Üretici Örgütü” kavramına ilişkin ilk özel Tüzük, 1360/78/EEC 

sayılı Tüzüktür. Bu Tüzük daha sonra 14 kez değiştirilmiş ve 1257/1999/EC sayılı 

Konsey Tüzüğü tarafından yürürlükten kaldırılmıştır. 

 

Üretici grubu ve üretici örgütü terimleri Ortak Piyasa Düzenleri haricinde iki yatay 

alanda da kullanılmaktadır. Tarımsal ürünler ve gıda maddelerinin isimlerinin 

korunmasına ilişkin 2081/92/EEC ve 2082/92/EEC sayılı Konsey Tüzükleri’ne göre 

ilgili tescil başvuruları ilke olarak sadece “gruplar” tarafından yapılabilir. Tüzükler 

“grup” terimini “yasal biçimi veya terkibi göz önünde bulundurulmaksızın, aynı 

tarımsal ürün veya gıda maddesinde çalışan üreticiler ve/veya işletmeciler” şeklinde 

tanımlamaktadır. 

 

Ortak piyasa düzenleri altındaki üretici örgütlenmelerinin tarımsal ürünler ve gıda 

maddelerinin isimlerinin korunmasını temin eden bu gruplarla karıştırılması ihtimali 

pek olmamakla birlikte, aynı hüküm kurumsal kesişmeler nedeniyle kırsal kalkınma 

mevzuatı açısından geçerli değildir. 

 

AB’nde kırsal kalkınma önlemleri içerisinde üretici örgütlenmelerine her zaman özel bir 

önem verilmiştir. Üretici gruplarına ve bunların birliklerine dair 19 Haziran 1978 tarih 

ve 1360/78/EEC sayılı Konsey Tüzüğü aracılığıyla Topluluğun belirli bölgelerinde 

tarım sektörünün karşı karşıya olduğu yapısal sorunlarla başa çıkmak amacıyla 

kurumsal yapıların oluşturulması ve desteklenmesi hedeflenmiştir. Bu üretici grupları 

sadece belirli bölgelerle sınırlı kuruluşlardır. 1360/78/EEC sayılı Konsey Tüzüğü’nün 

yerini 952/97/EC sayılı Tüzük almıştır. Bu Tüzük ise, AB’nin kırsal kalkınma 

mevzuatının temel metni olan Avrupa Tarımsal Yönlendirme ve Garanti Fonu’ndan 

(FEOGA) kırsal kalkınmaya desteğe dair ve belirli tüzükleri değiştiren ve yürürlükten 

kaldıran 17 Mayıs 1999 tarih ve 1257/1999/EC sayılı Konsey Tüzüğü tarafından 

yürürlükten kaldırılmıştır. Bunun nedeni çeşitli ortak piyasa düzenleri altında üretici 

örgütlenmelerinin zaten destekleniyor olmasıdır. 
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Üretici grupları ve üst birliklerine dair 1360/78/EC sayılı Tüzüğün yerini alan 

952/97/EC sayılı Tüzük, belirli bölgelerde (İtalya, Belçika, Yunanistan, İspanya, 

Portekiz, İrlanda, Avusturya, Finlandiya ve Fransa’nın bazı bölgelerinde uygulanmak 

üzere) üreticilerin yetersiz derecede örgütlenmesinden kaynaklanan ve tarımsal 

ürünlerin arz ve pazarlanmasını etkileyen yapısal aksaklıkları gidermek amacıyla 

çıkartılmıştır. Bu bölgelerde üretici grupları ve bunların üst birliklerinin oluşturulmasını 

teşvik etmek için bu vesile ile bir sistem getirmek amacıyla çıkartılan bu Tüzüğe göre; 

üretici grupları, mensubu olan üreticilerin ürününü değerlendirmek amacıyla 

kurulmaktadır. Üretici gruplar, ferdi üreticiler veya ferdi üreticiler ve sadece tarımsal 

üreticilerden oluşan, tarımsal ürünler üretmek veya bunlardan elde edilen geliri 

arttırmayı amaçlayan örgütlerden oluşmaktadır. Burada “üretici”, bitkisel ve hayvansal 

ürünleri üreten veya aynı zamanda bir ilk aşama üreticisiyken işlenmiş ürünleri üreten 

Topluluk topraklarında bulunan bir tarımsal işletmede çalışan herhangi bir kimse 

manasına gelmektedir.  

 

OPD’nin işleyişini üreticilerin aktif katılımıyla gerçekleştirmek ve bu yolla ürün 

piyasalarının düzenlenmesini sağlamak için öngörülen bir örgütlenme yaklaşımıdır. 

Üretici örgütleri, kendilerine özgü düzenlemeler içeren bir örgütlenme şekli değildir. 

Herhangi bir üretici grubu/topluluğu, yetiştirdikleri ürüne ilişkin OPD’nin gerektirdiği 

kurallara tabi olarak ürünün üretim ve pazarlamasında, ilgili tüzükler gereği, ilgili devlet 

ve AB düzeyinde bu işlemleri yapabilecekleri konusunda bir tanınma alırlarsa “üretici 

örgütü” olurlar. Yani bir anonim şirket, bir kooperatif, bir üretici topluluğu (ilgili 

ülkedeki hukuki kurallara göre kurulmuş herhangi bir üretici birleşmesi) üretici örgütü 

olarak tanındığında adı “üretici örgütü” (producer organisation) olarak kaydedilir. 

Ancak bu unvanı kullanabilmek için üstlendiği görevi yerine getirmezse bu unvan 

kendisinden geri alınır. Eğer bir kooperatifse, yine bir kooperatif olarak faaliyetini 

sürdürebilir. 

 

Üretici örgütlenmelerinin en önemli olduğu ortak piyasa düzenleri, 2200/96/EC sayılı 

yaş meyve ve sebze ile bunun kardeş düzenlemesi olan 2201/96/EC sayılı işlenmiş 

meyve ve sebze sektörlerini ilgilendiren Tüzükler tarafından ortaya konulmuştur. Ayrıca 

136/66/EEC ve bunun yerine yürürlüğe giren 865/2004/EC sayılı Tüzük kapsamındaki 
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zeytinyağı sektöründe örgütlenme açısından en gelişmiş örneği sunmaktadır. Bu ortak 

piyasa düzenleri kapsamında sadece üretici örgütlerini ilgilendiren çok sayıda tüzük 

yayınlanmıştır. Yine balıkçılık alanında da üretici örgütleri kurulması gerekmektedir 

(Ancak balıkçılıkla ilgili düzenlemeler OTP içinde değil, Ortak Balıkçılık Politikası 

içinde yer aldığından, çalışma kapsamında yer verilmemiştir.) 

 

Ortak Piyasa Düzenleri çerçevesinde yapılan bütün uygulamalar ilgili tüzüklerdeki 

şartları yerine getirmek koşulu ile resmen tanınmış olan üretici örgütlerince 

yapılmaktadır. AB'nde faaliyette bulunan üretici örgütleri, gönüllü örgütler olarak 

ortaya çıkarlar. Örgüt üyesi çiftçinin teslim ettiği değişik ürünler, standartlara ve 

yetiştirilme tarzlarının örgüt tarafından getirilen kurallara uygun olup olmadığı 

denetlendikten sonra, örgüte gelen taleplere göre satışa sunulurlar. Ülkelere göre farklı 

ürün ve ürün grupları için üretici örgütleri kurulabilmektedir. Üretici örgütünün 

kuruluşu için ilgili tüzükte belirttiği şekilde örgütün belli bir üye sayısına ulaşmış 

olması, asgari miktarda ürün pazarlıyor olması, üyelerine çevre dostu üretim 

yapmaktan, depolama, tasnif, pazarlama, defter tutma ve bütçe tekniğine kadar çeşitli 

konularda bilgi aktarma sorumluluğunu üstlenmesi ve bir eylem planı yapmış olması 

gibi kurallar aranmaktadır. Örgüt işlerini bu eylem planına göre yürütmektedir. Burada 

üretimin iyileştirilmesi, pazarlamanın teşviki, tüketiciye yönelik ürün pazarlaması, çevre 

dostu ve ekolojik üretim ve örgütün piyasada satılmayan ürünleri geri çekmesi gibi 

hedeflerden en az biri esas alınmaktadır (Eraktan ve Ören 2005).  

 

Üretici örgütleri, üye üreticilerce kendilerine teslim edilen ürünlerin belirli normlara 

göre tasnifi ve pazara sunumunu denetlemektedirler. Pazar talepleri ve üye üreticilerin 

tüm ürünü örgüte gelir. Eğer satılmayan mal olursa, gerekirse bu fazlalar imha edilir ve 

ortadan kaldırılan ürünün sorumluluğu tüm üreticilere paylaştırılarak, ürününü teslim 

eden üreticilere daha az para ödenir. Çünkü satılamayan ürün üreticilerin tümünün malı 

gibi görülür ve satılamamanın yarattığı zarar diğer üreticilere de aktarılır. Örgütten 

geçmeyen ürün, standart denetimi yapılmadığı için ancak mahalli pazar veya sanayi 

kuruluşuna teslim edilebilir. Bu şekliyle üreticinin malını satabilmesi açısından üretici 

örgütleri önemli bir pazarlama şansı yaratır.  
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5.1.2 Diğer üretici örgütleri 

 

İlgili devlet ve Avrupa Komisyonu tarafından tanınma işlemi geçirmemiş, diğer üretici 

topluluklarını (hukuki yapıları ne olursa olsun) aynı grup altında toplamak mümkündür. 

Bu oluşumlar (adı ne olursa olsun) OPD içindeki ve dışındaki (OPD dışında kalan 

ürünler olarak yalnız Roma Anlaşması’nın II no’lu ekinde yer almadıkları için pamuk 

ve ipekböceği zikredilmektedir) ürünler konusunda bir araya gelen çiftçi 

organizasyonlarıdır. Bunlardan ipekböceği ve şerbetçiotu üreticilerinin ilgili devlet 

tarafından tanınma sürecinden geçmeleri söz konusudur. Bu oluşumlar içinde 

çoğunluğu kooperatifler oluşturmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken husus, bir 

kooperatifin tanınma sürecinden geçmesi halinde “üretici örgütü” olarak adlandırılması, 

bu süreçten geçmemesi halinde normal olarak üretici grubu/topluluğu özelliği taşıyan 

bir kooperatif olarak kalmasıdır (Eraktan 2006c). Üretici örgütü hüviyetini taşımayan 

kooperatifler genelde OPD içinde yer alan diğer ürünlerin pazarlanmasında görev 

almaktadırlar. 

 

AB ülkelerinin bir çoğunda kooperatifler aracılığı ile toplanan, işlenen ve pazarlanan 

tarım ürünlerinin toplam içindeki payları oldukça önemlidir ve sürekli artış 

göstermektedir. 

 

AB ülkelerinde tarımsal kooperatifçilik hareketlerinin tarihsel gelişimi ve ekonomideki 

yerleri her ülkede farklılık göstermektedir. Dolayısı ile üye devletler de tarımsal 

kooperatifler, yapı ve işleyiş şekillerini belirleyen özel statülere sahiptirler.  

 

Roma Antlaşması'nda kooperatifçilik ile ilgili bir madde bulunmazken, 1962 yılında 

58. madde ile Antlaşmaya, Topluluğun tarım ürünlerinin pazarlanmasında çiftçi 

kuruluşları ile ilgili bir hüküm getirilmiş, buna ilaveten 1964’de tarım ürünlerinin 

toplanması, işlenmesi ve pazarlanması gibi önemli işlevlerin yerine getirilmesinde 

kooperatifçiliği destekleyen yatırımlara öncelik verilmesi kararı alınmıştır. AB’de 

kooperatifçilik ile ilgili 1435/2003 sayılı Avrupa Kooperatif Anasözleşmesi Hakkında 

Konsey Yönetmeliği 22.7.2003 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 
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Tarımsal kooperatifler pazarlama faaliyetlerinde AB düzeyinde etkindirler. Bitkisel ve 

hayvansal üretimde özellikle süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri, sebze-meyve gibi 

alanlarda büyük boyutlarda pazarlama işlevleri üye devletler dahilinde tarımsal 

kooperatifler aracılığıyla yapılmaktadır. Bundan başka gübre, ilaç, tarımsal alet-

ekipman gibi üretim girdilerinin tedarikinde ve girdilerin üreticilere ulaştırılması ve 

dağıtımında tarımsal kooperatiflerin çalışmaları oldukça gelişmiş düzeydedir (Ekmen 

2003).  

 

Pazarlama kooperatiflerinin çeşitli ürünler ve AB ülkeleri bazında pazar payları çizelge 

5.1’de görülmektedir. Kooperatifçiliğin kuzey ülkelerinde Akdeniz ülkelerine göre 

daha fazla geliştiği, meyve ve sebzelerde ise Akdeniz ülkelerinde diğer ürünlere göre 

daha fazla örgütlenme olduğu görülmektedir. 

 

Çizelge 5.1 AB’de Kooperatiflerin Tarım Ürünleri Piyasasındaki Pazar Payları (1999, 2002 - %)  

l 1999 2002 

Ülke/Ürün Süt Dmz 
Eti 

Sğr 
Eti 

Knt 
Eti 

Tahıl Meyve Sebze Süt Et TahılMeyve
Sebze

Diğer 

Belçika 53 20 - - 30 75 85 50 20 - 70 - 
Lüksemburg 81 37 38 - 79 - - - - - - - 
Hollanda 883 34 16 09 65 76 73 82  35(S) -  - 
Danimarka 94 91 66 - 60 75 75 95 96(D)*

66(S)* 
- - - 

Finlandiya 97 68 65 81 46 - - 96 69  - - 
İsveç 100 78 73 - 75 20 50 95 - - - - 
Almanya 52 27 28 - 47 40 28 70 30 - 40(M)* Şarap 40 
İrlanda 100 66 18 20 57 14 18 97 70(D) 65 - - 
İngiltere 67 28 - 25 24 67 26 55 25(D)*

10(S)* 
55 40(M)*

25(S)*
- 

Avusturya 90 15 05 70 60 18 28 94 20 65 - - 
Yunanistan 20 03 02 15 49 57 03 20 - 49 - Pamuk 20 

Şarap 50 
Zeytinyağı 60

İspanya 30 08 09 25 22 45 20 35 - 35 15(M)*
45(S)*

Şarap 70 
Zeytinyağı 75

Fransa 40 85 30 30 68 40 25 49 34 74 55 Tütün 100 
İtalya 47 13 12 35 20 43 03 38 12(D)* 

15(S)* 
17 41(M)*

13(S)*
Tütün 30 
Şarap 55 
Zeytinyağı 11

Portekiz - - - - - - - 82 - - 45  
Kaynak: Anonymous 2000e, İnan 2004 . *(D.:Domuz eti,S.:Sığır eti, M.:Meyve, S.: Sebze) 
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Tarımsal kooperatiflerin girdi tedarikindeki payı %50'lerin, tarımsal ürün toplama, 

işleme ve pazarlamadaki payı %60'ların üzerindedir. AB düzeyinde süt toplama, işleme 

ve pazarlamadaki payı 3/4'leri aşmaktadır (Çıkın ve Nergiz 1999).  

 

 

5.2 Mesleki Örgütler 

 

Meslek örgütü olarak AB üyesi ülkelerde farklı yapılarda ziraat odaları, işletmeci sektör 

örgütleri ve çiftçi birlikleri bulunmaktadır. Bunlar genel olarak üretimden tüketiciye 

ulaşana kadar her aşamada üreticinin piyasa koşulları hakkında bilgilendirilmesi ve 

çıkarlarının korunmasını hedefleyen örgütlerdir. Bunlar OPD içinde yer alan faaliyetleri 

yürütmezler. Ancak “üretici örgütleri” kavramından farklı yönlerini ortaya koyabilmek 

için mesleki örgütlerin de kısaca açıklanması yararlı olacaktır. 

 

Çiftçi mesleki örgütlerinin mantığı, tarım tekniğindeki gelişmeleri çeşitli yollarla 

çiftçilere aktaracak, devlet politikalarının üye çıkarlarına ters düşmesi halinde bu 

çıkarları koruyacak, ama bir kamu kuruluşu olarak devlete hem araştırma, inceleme ve 

eğitim yoluyla, hem de devletin destek işlerinde yardımcı kuruluş olarak hizmet 

vermektedir (Abel 1967). Örneğin Almanya’da 1890’lı yıllarda kurulan ziraat odaları ve 

oluşturulan çeşitli gönüllü birlikler, tarım politikası yürütücülüğünün Tarım Bakanlığı 

tarafından yapıldığı eyaletlerde güçlenmiştir. Bununla beraber Bayerische 

Bauernverband gibi çiftçi birlikleri ve Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft-DLG gibi 

örgütler ne çiftçilere yardım verilmesi, ne girdi sağlanması, ne de pazarlama 

konularında rol almaktadırlar. Bunların faaliyetleri ana hatları itibariyle, sorunlara 

çözüm olmak, lobi faaliyetlerini yürüterek politikacılara etkide bulunmak, çiftçiye 

danışmanlık yapmak, pazarlama ve piyasadaki boşlukları göstermek, halkla ilişkileri 

yürütmede, reklam vermek yoluyla ürünlerin kalitelerini yükseltmeye çalışmak şeklinde 

özetlenebilir. Bunun yanı sıra birlikler Tarım Bakanlığı’nın gözetiminde yürütülen tarım 

eğitimine katkıda bulunmaktadır. Bu eğitim çiftçilerin AB yardımından 

yaralanabilmeleri açısından da gereklidir (Eraktan 1999).  
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5.2.1 Ziraat odaları 

 

Bir üretici meslek örgütü olarak ziraat odaları her ülkenin sosyal ve ekonomik 

ihtiyaçlarına göre farklılıklar gösteren bir yapıda birçok ülkede kurulmuş ve çeşitli 

fonksiyonları yüklenmiştir.  

 

Ziraat odalarının en önemli görevi çiftçi çıkarlarını korumak amacıyla devlet ile çiftçi 

arasında bilgi ve yönlendirme açısından aracılık yapmaktır. Bir diğer görevi ise, çiftçiler 

ve tarım işçileri hakkında her türlü kayıtları tutmak, bilgiyi toplamak ve bunlarla ilgili 

olarak incelemeler yapmak, istatistikler yayınlamaktır. Diğer görevleri arasında çiftçiyi 

tarımsal konularda eğitmek ve meslek üyelerinin ve tarımın gelişmesi için çalışmalar 

yapmak, öneriler hazırlamak, üretimde yol gösterici, araştırıcı olmak sayılabilir. 

Bunların yanı sıra sergiler, panayırlar düzenlemek, meslek ile ilgili alanlarda gerekli 

kuruluşlarla işbirliği yapmak, hatta AB politikalarının yürütülmesini izlemek, 

denetleyici olmak gibi çok çeşitli faaliyetler yer almaktadır. Bütün bunlara karşın ziraat 

odaları pazarlama hizmetlerine girmemektedir (Eraktan 2004d). 

 

AB üyesi ülkelerde, ziraat odaları öncelikle meslek çıkarlarının korunması ve 

geliştirilmesinde hükümetlere danışmanlık yapan sivil karakterli kamu kuruluşlarıdır. 

Bu rolün bazı uygulama alanları hükümetçe belirlenir. Örneğin Danimarka, Hollanda, 

Fransa ve Almanya'nın kuzeyinde tarımsal yayım ve eğitim faaliyetlerini yürütme 

görevi hükümetler tarafından ziraat odalarına devredilmiştir. Bu ülkelerde yayım 

hizmeti karşılığı çiftçilerden alınan ücret, masrafları karşılamak ve sistemi geliştirmek 

için harcanmaktadır (Bartsch 1975). 

 

Özellikle Fransa ve Almanya'da yayım hizmetleri için devlet ziraat odalarının 

masraflarına % 30–40 oranında katkıda bulunabilmektedir. Ziraat odaları ilçe, il ve 

ulusal düzeyde oluşturulan pek çok komisyonlarda yer alarak, çiftçiyi temsil etmekte ve 

korumakta, yasaların ve yönetmeliklerin oluşmasına katkıda bulunmakta, onların 

uygulamalarını gözetmekte ve değerlendirmekte, tarımı ilgilendiren tüm sorunlar, 

projeler hakkında düşüncelerini, görüşlerini açıklamakta, tarımsal arazilerin 



 27

kullanılması konusunda planlar hazırlamakta, çiftçilerin eğitim ve formasyonu için 

çalışmalar yapmaktadır (Karacan ve Çıkın 1992). 

 

İsviçre'deki Köylü ve Burjuva Partisi örneğinde olduğu gibi İskandinav ülkeleri ziraat 

odaları konusunda kendi partilerini kurarak siyasi hayatta da etkili olmaktadırlar. 

Avusturya'da siyasi partiler ve hükümet ile ziraat odaları arasında organik bağlar 

bulunmaktadır (Rad 1999).  

 

Fransa ziraat odaları, üyelerinin korunması nedeniyle hem bir mesleki hareket 

niteliğinde, hem de kamu teşekkülü olması özelliğiyle bir kamu kuruluşu niteliğindedir. 

Ziraat odaları tarım sektörünün işletmeciler, üreticiler, mal sahipleri ve mesleki 

kuruluşlar gibi çeşitli kesimlerin demokratik ifadesinden doğmuş gerçek bir temsil 

yeteneğine sahip olan üreticiler, meslek kuruluşları ve kamu otoritesi arasında aracı rolü 

oynayan önemli ara kuruluşlardır. Fransa'da 1960 tarihli tarımsal Yön Verme Yasasının 

ikinci maddesinde "Hükümet özellikle ziraat odalarına ve meclisine danışmalıdır" 

hükmüne yer verilmiştir. Bu da çeşitli alanlarda ziraat odalarının görüşünün istenmesine 

neden olmaktadır (Abel 1967).  

 

Almanya'da ziraat odaları eyalet düzeyinde tarımda yayım, araştırma ve eğitim 

çalışmalarına katılmakta, ayrıca okul ve araştırma kuruluşlarına sahip olup, bu 

kuruluşları yönetmektedir (Eraktan 2003c). Almanya ve Fransa'daki çiftçiler genellikle 

iktidardaki partiyi tercih etme eğiliminde olduklarından, iktidarlar da kendilerini 

destekleyen kırsal kesimin arzu ve isteklerini yerine getirmeye çalışmaktadırlar (Rad 

1999).  

 

Bütün çiftçiler, temsil edildikleri çiftçi örgütleri veya işçi birliklerinin yanı sıra ziraat 

odalarına da üye olmak zorundadırlar. Bu örgütler, çiftçileri politik yönden temsil 

ederlerken devlet tarafından da eğitim için gerekli finansman sağlanmaktadır. Ziraat 

odaları, tarımda araştırma geliştirme çalışmaları yapmakta, tarımın sorunlarının 

tartışıldığı platformlar oluşturmakta, kararnamelerin ve kanunların çıkarılmasında rol 

oynamaktadırlar (Rad 1999).  
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5.2.2 Çiftçi birlikleri 

 

Çeşitli ülkelerde farklı biçimlerde çiftçi birlikleri bulunmaktadır. Kimi ülkelerde ulusal, 

bölgesel ve yerel birlikler, kimi ülkelerde siyasi partilerin alt grubu gibi çalışan birlikler 

şeklinde olabilmektedirler. Bazı ülkelerde federal yapının özelliği olarak kendi içinde 

dikey birleşmesini tamamlamış, ama farklı siyasi ve dini yaklaşımlar içinde olan 

kişilerin katıldığı ve birbirinden bağımsız çalışan birlikler bulunmaktadır. Kimi 

ülkelerde ise, bazı dernek yapılarında olduğu gibi, genç çiftçilerin ve belli bir yaşın 

üzerindekilerin bir araya gelerek oluşturdukları birlikler bulunmaktadır. Birbirinden bu 

kadar farklı yönleri olan ve aynı ülke içinde dahi çoğu zaman birbirleri ile ilişkileri 

kopuk olan birlikler, kendi aralarında rekabet halinde bile olabilmektedir (Eraktan 

2003c). 

 

Hollanda'da Protestan, Katolik ve laikler olmak üzere 3 gruptan oluşan çiftçi örgütleri, 

tarımda çalışan işçi birlikleri ve ziraat odalarından meydana gelen bir birliktelik vardır 

(Karacan ve Çıkın 1992). 

 

Birlikler, AB yardımlarından faydalanabilmek için Tarım Bakanlığı tarafından 

denetlenen isteğe bağlı, bilgisayar, pazarlama, vergi, muhasebe gibi çeşitli alanlardaki 

kurslarla çiftçilerin eksikleri giderilmeye çalışılmaktadır. 

 

5.2.3 İşletmeci sektör örgütleri 

 

Ortak piyasa düzenleri örgütlenme ile ilgili sadece üretici gruplarına veya örgütlerine 

görevler vermekle kalmamakta, bazı tüzüklerde ortak ticaret örgütleri, sektörel örgütler, 

branş örgütleri gibi farklı terimler kullanılarak tarımsal üreticilerin yanı sıra sanayiciler 

ve tüccarların katkılarıyla bir takım sektörel örgütler kurulmaktadır. Hatta OPD 

kapsamındaki ürünlerin üretimi ve/veya ticareti ve/veya işlenmesi ile bağlantılı üretici 

örgütlerinin üst birliklerinin ekonomik çıkarlarını temsil eden ve bunların üyelerinin 

girişimleriyle kurulan tüzel kişilikler de bu grubun içinde yer almaktadır. Bunlar 

doğrudan ticari faaliyette bulunamamakta, sektör içi örgütler olarak ilgili ürün bazında 

sorunlara çözüm aramak, gerekirse lobi faaliyetlerinde bulunmak, pazarlamadaki ve 
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piyasadaki boşlukları göstermek, ürünlerin kalitesini yükselterek ve reklam yoluyla 

talebi arttırmaya çalışmak gibi görevleri vardır. Bunlar üreticilere yardım verilmesi, 

girdi temini, üretim/işleme ve pazarlama gibi konularla ilgilenmezler. 

 

Taze meyve sebze OPD’lerinde branş örgütü, zeytinyağı OPD’de ise işletmeci sektör 

örgütü tanımları geçmektedir.  

 

1513/2001/EC sayılı zeytinyağı ile ilgili Konsey Tüzüğü aracılığıyla sektörde 

“onaylanmış işletmeci örgütleri, onaylanmış diğer işletmeci örgütleri veya onaylanmış 

(tanınmış) branş örgütleri veya bunların birlikleri” tarafından kalite ve çevre odaklı 

önlemler yürütülmesi hükme bağlanmıştır. Sektördeki yeni OPD ortaya koyan 

865/2004/EC sayılı Tüzük de benzer hükümler ihtiva etmektedir (Güldoğan ve Tan 

2005).  

 

1334/2002/EC sayılı Komisyon Tüzüğü'nün 2. maddesinde, zeytincilik alt sektöründe 

bir meslek oluşumunun “işletmeci örgüt” olarak tanımlanabilmesi için koşullar 

aşağıdaki gibi belirlenmiştir: 

 

1. Üretim yardımı almış veya hali hazırdaki pazarlama yılı için bir üretim beyannamesi 

arz etmiş herhangi bir diğer üretici örgütünün mensubu bulunmayan zeytincilerden 

oluşan, en azından 2.500 üreticiye sahip olan veya ilgili bölgesel alanlardaki 

zeytincilerin veya ortalama zeytinyağı veya sofralık zeytin üretiminin % 2’sini temsil 

eden örgütler olmalıdır. Bunların birlikleri ise, ilgili üye devletin birçok bölgesel 

alanında teşkil edilmiş olan onaylanma hakkı almamış en az 10 üretici örgütüne sahip 

olan veya o üye devletteki ortalama zeytinyağı veya sofralık zeytin üretiminin en 

azından % 15’ini temsil eden üst birlikler olmalıdır.  

 

2. Buna ilaveten 15.000 ton zeytinyağı veya 3.000 ton sofralık zeytin eşdeğerinden daha 

fazlasını pazarlayan veya işleyen 20 üye işletmeci veya ilgili üye devletin ortalama 

zeytinyağı veya sofralık zeytin üretiminin % 15’ine sahip ve hali hazırdaki pazarlama 

yılından önceki yıl ya cirolarının en azından % 50’sini zeytinlerin işlenmesinden veya 

zeytinyağı veya sofralık zeytin satışından elde etmiş ya da 5.000 ton’dan daha fazla 
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zeytinyağı veya 1.000 ton’dan daha fazla sofralık zeytin pazarlamış olan zeytincilik 

sektöründeki işletmecileri onaylanmış başka bir örgütün bir parçası olmamak kaydıyla 

zeytincilik sektöründeki diğer işletmeci örgütlerini oluştururlar.  

 

3. Ayrıca üye devletler tarafından tanınmış olan ve zeytinyağı ve/veya sofralık zeytin 

üretimi ve işlenmesi ve ticaretiyle bağlantılı olan tüm ekonomik faaliyetlerin geniş ve 

dengeli bir temsilini temin eden branş örgütleri bulunmaktadır. 

 

Zeytincilik sektöründeki bu işletmeci örgütlerinin onaylanması için mutlaka üye devlet 

tarafından saptanacak olan, ancak 31 Mart 2003’ten daha geç olmaması gereken bir 

tarihe kadar yukarıda belirtilen koşulları karşıladıklarını gösteren bir başvuru arz 

etmelidir. Bu dosyanın arz edildiği ayı takip eden iki ay içinde bu işletmeci örgüt, üye 

devlet tarafından onaylanmalı ve bir onay sayısı almalıdır. Eğer işletmeci örgütü 

onaylanma için koşulları karşılamazsa veya yetkili ulusal makam tarafından bu tüzüğe 

dair usulsüzlükler için aleyhinde dava açılırsa onaylama derhal reddedilir, askıya alınır 

veya geri çekilir. 

 

29 Nisan 2004 tarih ve 865/2004/EC sayılı Konsey Tüzüğü'nde, zeytinyağı ve sofralık 

zeytinler piyasası ortak düzenlemesine dair uygulamaların, işletmeci örgütleri, 

zeytinyağı sektöründeki onaylanmış üretici örgütleri, onaylanmış branş örgütleri veya 

diğer işletmecilerin onaylanmış örgütlerini veya bunların birliklerini de kapsadığı 

belirtilmektedir.  

 

Bu doğrultuda onaylanmış branş örgütleri, ürünlerin üretimi ve/veya ticareti ve/veya 

işlenmesiyle bağlantılı ekonomik faaliyetlerin temsilcilerinden oluşan, kendilerini 

oluşturan örgüt veya birliklerin tamamı veya bir kısmının girişimi üzerine kurulmuş 

bulunan faaliyet gösterdikleri üye devlet tarafından tanınmış olan yasal varlıklar 

manasına gelmektedir. 

 

Meyve-sebze sektörü için, bu örgütlerin yürütebilecekleri faaliyetler, 2200/96/EEC 

sayılı Tüzüğün 19. maddesinde tanımlanmıştır. Buna göre, sektör içi örgütler 
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Topluluğun bir ya da birkaç bölgesinde, tüketicilerin çıkarlarını da dikkate alarak 

aşağıdaki önlemleri yürütürler:  

 

1. Üretimi ve piyasanın şeffaflığını ve bilgiyi geliştirmek, 

 

2. Araştırma ve piyasa araştırmalarını kullanarak, piyasadaki meyve sebzenin daha iyi 

koordine edilmesine yardımcı olmak, 

 

3. Topluluk kurallarına uygun standart sözleşme biçimleri hazırlamak, 

 

4. Üretilen meyve ve sebzenin potansiyelinin tam olarak kullanılmasını sağlamak, 

 

5. Üretimi, özellikle ürün kalitesi ve çevrenin korunmasına ilişkin olarak piyasanın 

ihtiyaçlarına ve tüketici zevklerine daha uygun ürünlere yönelik olarak düzenlemek için 

gerekli araştırmaları yürütmek ve bilgi akışını sağlamak, 

 

6. Bitki sağlığı ürünleri ve diğer girdilerin kullanımının yasaklanması için yollar 

aranması ve ürün ve toprak kalitesi ile suyun korunmasını sağlamak,  

 

7. Potansiyelin kullanımı ve menşe, kalite etiketleri ve coğrafi işaretlerin 

belirlenmesinin yanı sıra organik tarımı korumak, 

 

8. Entegre üretim ve çevreyle dost diğer üretim metotlarını teşvik etmek, 

 

Tüzüklerden de anlaşılacağı üzere; işletmeci sektör örgütleri, ilgili sektörün ekonomik 

koşullarını analiz etmekte, üretim ve pazarlama sorunlarının üstesinden gelmek için 

gerekli ortamların oluşturulması yolunu aramaktadır.  

 

Bu tür tavsiyeler, gerek hükümete gerekse özel sektör temsilcileri, bölgesel ticari 

kuruluşlar, araştırma ve geliştirme organları ve hatta medya gibi diğer uygun organlara 

aktarılır (Erdoğan 2002). 
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5.3 Çiftçi Örgütlenmesi Üst Organizasyonları 

 

AB ülkelerindeki çiftçi organizasyonlarında örgütlenme genellikle; yerel, bölgesel, 

ulusal ve AB düzeyinde örgütlenme olmak üzere 4 aşamalıdır. Ayrıca üye devletlerin 

çoğunda tüm çiftçi organizasyonlarının en üst seviyede temsil edildiği milli tarım 

konseyleri de faaliyet göstermektedir.  

 

Kendi içlerindeki çiftçi örgütlenmelerini tamamlayan AB ülkeleri, OTP'nın belirlenmesi 

ve uygulanmasını kolaylaştırmak amacıyla ülkelerindeki ekonomik ve sosyal amaçlı 

organizasyonlar ile mesleki amaçlı organizasyonların en üst seviyede temsil edildiği AB 

çiftçi üst organizasyonlarını oluşturmuştur.  

 

AB bünyesinde çiftçileri mesleki boyutuyla temsil eden kuruluş Tarımsal Mesleki 

Organizasyonlar Komitesi (COPA: Committee of Professional Agricultural 

Organisations)’dir. Avrupa Komisyonu, tarımla uğraşanların menfaatlerinin etkin olarak 

savunulması ve bu konuda işbirliğine gidilmesi gerektiği düşüncesiyle, 1958 yılındaki 

Stresa Konferansı'nın hemen ardından üye devletlerdeki tarımsal mesleki kuruluşlara 

işbirliği yapma çağrısında bulunmuştur. Aynı yıl AB üyesi ülkelerin çiftçi 

kuruluşlarının bir araya gelmesiyle kurulan COPA 25 üyeli birlikte 53 kuruluştan 

meydana gelmektedir. Bulgaristan ve Romanya’dan 5 birlik, İzlanda, Norveç, İsviçre ve 

Türkiye’den toplam 7 ortak örgüt bu Komite’nin üyesidir. Türkiye’den ortak üye olan 

örgütler Türkiye Ziraat Odaları Birliği ve Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği’dir (copa-

cogeca. 2006). 

 

COPA, AB’deki tüm çiftçilerin menfaatlerini koruyan ve onları temsil eden şemsiye 

örgüt olduğu gibi, Komisyon ve ulusal çiftçi örgütleri arasındaki ilişkiyi sağlayan AB 

tarafından resmi olarak tanınmış bir kuruluştur (Öner 1992). OTP'nın belirlenmesinde 

çiftçi görüşleri lehine etkin bir rol oynamaya çalışan COPA'nın başlıca hedefleri; 

OTP'nın gelişmesi ile ilgili bütün konuları incelemek, tarım sektörü çalışanlarının 

çıkarlarını korumak, ortak çıkarlar için yeni çözümler bulmak ve AB otoriteleri, Avrupa 

düzeyinde diğer organizasyonlar ve kurumlarla ilişkilerini sürdürmek ve geliştirmek 

şeklinde özetlemek mümkündür.  
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Üye çiftçi birlikleri, aynı zamanda COPA'ya katılarak, üst örgütte de temsil 

edilmektedirler. COPA, her ne kadar ülkelerin ve bölgelerin sorunları ve talepleri farklı 

olsa da, tarım konularındaki kararlara temel oluşturan Komisyon tekliflerinin 

hazırlanmasına bir lobi kuruluşu olarak etkide bulunur. COPA, COGECA'dan farklı 

olarak, birbiri ile rekabet halinde olan kuruluşların ticari çıkarlarının ortak bir şekilde 

korunmasına yönelik bir çaba içinde değildir. Satış kaygısı olmaksızın, birbirinden çok 

farklı sorunları olan çiftçi kitlelerinin ortak çıkarlarını savunmaya çalışır (İnan 2004). 

 

AB bünyesinde çiftçileri ekonomik boyutuyla temsil eden kuruluş “AB Tarımsal 

Kooperatifçilik Genel Komitesi” (COGECA: General Committee for Agricultural 

Cooperation in the European Community)'dır. COPA’nın kuruluşundan bir yıl sonra 

AB’ndeki tarımsal kooperatifleri temsilen kurulmuştur. COGECA’ya üye kooparatifler 

tarımsal girdilerin %50’sinden fazlasını temin etmekte ve işlenmiş tarımsal ürünlerin 

%60‘ından fazlasını pazarlamaktadır. 17 üye örgütten oluşan bu üst örgüt içinde 30 

binden fazla birim kooperatif yer almakta, kooperatiflerin yaklaşık 9 milyon üyesi 

bulunmakta ve bu kooperatiflerde 600 000’ün üzerinde personel istihdam edilmektedir 

(copa-cogeca. 2006). 

 

COGECA, kooperatifleri ilgilendiren tüm konularda birlik politikalarının 

uygulanmasında ve genel çerçevenin çizilmesinde rol almaktadır. Esas amacı, birlik 

organları ile yapılan tartışmalarda tarım ve balıkçılık kooperatiflerinin özel ve genel 

menfaatlerini korumaktır. Bir diğer amacı da kooperatiflere daha çok önem verilmesini 

sağlayarak AB’deki yapısal olarak dezavantajlı bölgelerin geliştirilmesine çalışmaktır 

(copa-cogeca. 2006). 

 

Dünyadaki ekonomik ve teknolojik değişimler sonucu ortaya çıkan değişim süreci 

Avrupa’daki üretici örgütlenmesinin üst yapısına yansımıştır. Bu çerçevede 

Avrupa’daki üretici örgütlerinin üst kuruluşları olan COPA ve COGECA’nin güçlerini 

bir araya getiren yeni örgütlenme yapısı ortaya çıkmıştır. AB’nin genişleme süreci 

içinde Avrupa kıtasının büyük bir kısmını kapsaması bu süreci hızlandırmıştır. Ekim 

2004 tarihi itibariyle bu örgütler birleşmişlerdir (copa-cogeca. 2006). 
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COGECA, COPA ve tarımda çalışan diğer kuruluşlarla sıkı bir işbirliği içinde çalışır. 

Yılda ortalama 250 toplantı yapan COGECA bu toplantılarının çoğunu COPA ile 

birlikte gerçekleştirir.  

 

Yılda 4 kez toplanan COGECA'nın idari organları; yönetim kurulu, başkanlık, 

sekreterya, çalışma grupları, ekonomi uzmanları ve uzman komitelerden 

oluşturmaktadır ve bunlar içinde yönetim kurulu en yüksek karar alma organıdır. 

Yönetim kurulu tarafından başkanlık kurulu seçilmektedir, bununla birlikte COGECA, 

COPA ve CEJA (Genç Çiftçiler Komitesi) ile ortak bir sekreteryaya sahiptir ve ortak 

çalışma grupları bulunmaktadır (copa-cogeca. 2006). 

 

COGECA, COPA ile birlikte; "ürünler ve piyasalar" "kooperatif faaliyetler ve yatay 

sorunları", "ortaklaşa hareket etme ve strateji geliştirme" şeklinde üç kutupta faaliyet 

göstermektedir.  

 

COGECA'nın amaçları, sözleşmesinde belirtildiği gibi olduğu üzere aşağıda verilmiştir:  

 

a) Genel ve özel konularda tarımsal kooperatifçilik hareketini, birlik kuruluşları ile diğer 

birlik ve organlarla görüşmeler yaparak temsil etmek,  

 

b) Tarımsal kooperatiflerle ilgili hukuki, ekonomik, mali, sosyal v.b. çalışmaları 

yapmak, kooperatif olmayan girişimlerle çeşitli açılardan karşılaştırmalarla tarımsal 

kooperatiflerin öznel yapısını belirlemek, bunu Birlik otoritelerine ve kamuoyuna 

sunmak, böylelikle genel olarak kooperatif girişimin gelişimine katkıda bulunmak,  

 

c) AB üye devletlerindeki tarımsal kooperatifler arasında ilişkileri ve işbirliğini 

geliştirmek, AB’nde tarımsal işbirliğinin değişik cephelerinde kurumlar halinde 

çalışmayı desteklemek ve koordine etmek. Bunu sağlamak için uzman komiteler 

kurmak ve bunları birbirleri ile ilişkilendirmek,  
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d) AB Tarımsal Mesleki Organizasyonlar Komitesi (COPA) ile Birlik ve dünya 

düzeyinde tarımda ve diğer ekonomik alanlarda çalışan kuruluşlar ile işbirliği ve teması 

sağlamak.  

 

COGECA'ya İtalya'dan 3, diğer ülkelerden birer adet olmak üzere 17 ulusal kooperatif 

federasyonu üyedir. Ayrıca 4 ulusal kooperatif federasyonu da (İspanya ve Hollanda'dan 

birer, Fransa'dan 2) aday üye durumundadırlar. Bu kooperatif federasyonları, ülkelerine 

göre oluşumları Ek-7’de topluca verilmiştir.  

 

COGECA, AB’nde uygulanmakta olan ve uygulanması düşünülen her yeni tarım 

politikasının belirlenmesinde etkin olarak, pazar yapısı politikasının da başarılı bir 

şekilde belirlenmesini ve gelişimini belirleyici olur. COGECA, COPA'ya tarım 

politikasının hazırlanması ve kabulünde destek verir ve yıllık fiyat belirlenmesinde rol 

oynar. Kooperatiflerin pratikte çalışmalarını etkileyecek olan bütün proje ve kararlarda 

doğrudan tavır alır. Kooperatiflerin fiyat belirlemede karar verici bir rol oynadıklarını 

göz önüne alarak, özellikle müdahale garantilerinden yararlanamayan ürünlerde olduğu 

kadar üretimin geliştirilmesinde yol gösterici olarak COGECA, OTP'nın uygulanışında 

ve tarımsal pazar organize etmesinde tarım sektörünün etkin bir temsilcisi olarak 

önemlidir. AB'ndeki üye devletlerin tarımsal kooperatiflerinin kooperatifçilikle ilgili 

platformlarda temsil edilmesi işlevini de COGECA üstlenmiştir.  

 

COGECA, tarım ürünlerinde aktif bir dış ticaret politikasının OTP ilkeleri ile uyumlu 

olarak geliştirilmesinde ve gereken tedbirlerin alınması ve araçların belirlenmesinde de 

rol oynamaktadır. Ayrıca, eğitim ve öğretim faaliyetlerinde bulunarak tarımsal 

kooperatiflerin ve onların ortaklarının gelişmesi konusunda önemli düzeyde etkinlikler 

göstermektedirler. En önemlisi, COGECA, değişik bütünleşme sürecinde hızla ilerleyen 

AB’nde, kooperatifler arası ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine çaba 

göstererek, bu süreçte aktif bir rol oynamaktadır (Çıkın ve Olgun 1996). 
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6. AVRUPA BİRLİĞİ ORTAK PİYASA MEKANİZMASI VE BU MEKANİZMA 

İÇİNDE ÇİFTÇİ ÖRGÜTLERİ  

 

6.1 Ortak Piyasa Düzenleri 

 

AB ülkeleri; tarımsal yapı, verimlilik ve gelir dağılımındaki farklılıkları ortadan 

kaldırmak, tarımsal üretimde kendi kendilerine yeterli olmak için kendi aralarında OTP 

tespit etmiş ve uygulamışlardır. Pazar birliği, topluluk tercihi ve mali dayanışma ilkeleri 

üzerine oturan OTP’nin amaçları, tarımsal verimliliği arttırmak, tarım üreticisine uygun 

bir yaşam düzeyi sağlamak, tarım pazarlarını istikrara kavuşturmak, tarım ürünleri 

arzında sürekliliği sağlamak ve tüketici fiyatlarını uygun bir düzeyde tutmak olarak 

saptanmıştır. Bu amaçları gerçekleştirmek için OTP, başlangıçta pazar ve fiyat politikası 

ile tarımsal yapı politikasını uygulamıştır. 2000’li yıllarda ise pazar ve doğrudan 

yardımlar ile kırsal kalkınma politikası olarak iki politika alanı belirlenmiştir. Bu 

politikaların yürütülmesi için kaynak sağlamak üzere Avrupa Tarımsal Yönverme ve 

Garanti Fonu (FEOGA)’nu kurulmuştur (Anonymous1970). Bu fon, 2007 yılından 

itibaren Avrupa Tarımsal Garanti Fonu ve Kırsal Kalkınma için Avrupa Fonu adları 

altında iki fon haline dönüştürülebilecektir. Tarımsal pazar politikalarının temeli 

OPD’lerine dayanmaktadır (Eraktan 2003b).  

 

OTP'nın yasal çerçevesi ve temel ilkeleri belirlendikten sonra, Roma Antlaşması'nın 

40(2). maddesinde öngörüldüğü biçimde "Ortak Piyasa Düzenleri" oluşturulmaya 

başlanmıştır (Anonymous 2002a). Ürün bazında belirlenen OPD mevzuat, içerik ve 

uygulama açısından OTP'nin en kapsamlı ve karmaşık sistemidir (Anonim 2002). 

Ancak tarım ürünlerinin tümünün aynı üretim ve pazarlama koşullarına tabi olmaması, 

Birlik düzeyinde tek bir OPD yerine, birden fazla sistem oluşturulmasını gerekli 

kılmıştır. Genel anlamda tüm OPD’leri, ortak bir fiyat sistemini temel almaktadır. Bu 

sistemin sürdürülmesi için ise, iç piyasada destek düzenlemeleri, dış pazarlara karşı ise, 

koruma mekanizmaları belirlenmektedir. Ancak kullanılan destek ve koruma 

mekanizmaları, üründen ürüne farklılık göstermektedir. Ayrıca OTP kapsamında Ortak 

Piyasa Düzenleri, malların serbest dolaşımı ve rekabeti güvence altına almaya yönelik 
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ek tedbirler de içermektedir (Eraktan 2001b). Aşağıda Çizelge 6.1’de OPD uygulandığı 

ürün grupları yer almaktadır. (Anonim 1999b). 

 

Çizelge 6.1 Ortak piyasa düzenlerinin uygulandığı ürün gruplar 
 Bitkisel Tarım Ürünleri    Hayvansal Tarım Ürünleri  
 

Tahıllar      Süt ve süt ürünleri 
Pirinç       Sığır-dana eti 
Nişastalık patates     Koyun-keçi eti 
Keten-kenevir     Domuz eti 
Şeker       Kümes hayvanları ve yumurta 
Proteinli bitkiler  
Yağlı tohumlar 
Kurutulmuş yem  
İşlenmiş sebze ve meyve 
Yaş sebze-meyve 
Zeytinyağı 
Şarap  
Tütün  
Şerbetçiotu 
 
 OPD Dışı Ürünler* 
Pamuk 
İpekböceği 
 
*OPD dışında olmasına rağmen bu ürünler piyasasına ilişkin düzenlemeler yapılmaktadır. 
Kaynak : Europa 2006 www.eurapa.eu.int. 
 

Üretim düzeyi, istihdam oranı ve AB bütçesindeki payı incelendiğinde, en önemli 

OPD’nin tahıllar, sığır-dana eti ile süt ve süt ürünlerine ilişkin ortak düzenler olduğu 

göze çarpmaktadır. Üretici örgütlenmesi açısından ise; taze meyve ve sebze, zeytinyağı, 

ham tütün, pamuk, şarap, şerbetçiotu alt sektörleri öne çıkmaktadır (Eraktan 2001a). 

 

Topluluğun kurulduğu yıllarda tarım ürünlerinin yalnızca %50'si ortak piyasa düzenleri 

kapsamında yer alırken, bu oran 1970'li yıllarda %70, 1980'li yıllardan itibaren ise 

%91'e yükselmiştir (Yiğit 1996).  

 

Ortak Piyasa Düzenleri çerçevesinde üretim, destekleme ve dış ticaret konularında 

düzenlemeler yapılmaktadır. AB, OTP kapsamında 44 yıldır, bir yandan üreticiler daha 

iyi bir yaşam düzeyine ulaştırılmaya çalışılırken bir yandan da tarımsal üretimi 

arttırmaya ve tarım ürünleri piyasalarının devamlı istikrar altında tutulmasına 
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çalışılmaktadır. Bu güne kadar uygulanan bütün OPD’leri, genel olarak 3 kategori 

altında incelenebilir (Eraktan 2003a):  

 

1. İç Piyasada Müdahale İçeren ve Dış Rekabete Karşı Koruma Sağlayan Piyasa 

Düzenleri: OPD kapsamında yer alan ürünlerin yaklaşık % 70'i bu kategori kapsamında 

yer almaktadır. İç pazarda müdahale alımları yoluyla fiyatların düşmesinin engellenmesi 

ve düşük fiyatlı yabancı ürünlere karşı Topluluk pazarının prelevmanlar (DTÖ Tarım 

Anlaşması'nın yürürlüğe girdiği 1995 yılından bu yana ithalat vergileri) ya da ihracat 

iadeleri yoluyla korunması yani fiyatların belirli bir seviyenin altına inmesinin 

engellenmesi şeklinde yürütülmektedir  

 

İç pazarda müdahale alımlarını gerçekleştirmek amacıyla Birlik, müdahale kurumları 

kurmuştur. Söz konusu kurumlar, ürün arzının talebe oranla fazla olduğu dönemlerde, 

ürün fazlasını satın alarak piyasa fiyatlarını dengelemektedir. Bu ürünler üçüncü 

ülkelere ihraç edilmekte, ya da piyasaların dengelenmesiyle birlikte tekrar iç pazara 

sürülmektedir. Müdahale alımları ve çeşitli şekillerde sürdürülen yardımlar, reformlar 

sonrası çeşitli kısıtlara bağlanmıştır. Genelde ulusal ve Birlik bazında alan ve miktar 

itibariyle kota ve garanti eşikleri konulmuştur. (Eraktan 2005c). Yardımların ödenmesi, 

çevre ve iyi tarım uygulamalarına bağlanmış, bitki ve hayvan sağlığı ve refahı, gıda 

güvenliği ve standartlara ilişkin konular öne çıkmıştır (Anonymous 1999b). 

 

2. Dış Rekabete Karşı Koruma Sağlayan Piyasa Düzenleri: Ürünlerin %25'i bu 

kategoride yer almaktadır. Yalnızca düşük fiyatlı yabancı ürünlere karşı koruma 

mekanizmalarını öngören bu sistem, esasen her piyasa düzeni için farklı düzeyde ve 

şekillerde belirlenen gümrük vergileri yoluyla yürütülmektedir. Dünya fiyatlarının 

belirli bir düzeyin altına inmesi durumunda ek bir vergi tahsil edilmektedir.  

 

OTP'nin dış ticaret için uygulanan fiyat politikası çift yönlüdür. Bir yandan üçüncü 

ülkelerden topluluğa ithal edilen mallara karşı koruma uygulanırken, diğer yandan 

topluluk ürünlerinin dış pazarlarda satılmasını teşvik etmek amacıyla ihracat 

desteklenmektedir. OTP'nin üçüncü ülkelere karşı uygulanan fiyat politikasının iki 

temel unsuru, eşik fiyat ile prelevman ya da değişken vergiler, GATT'ın Uruguay 
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Round müzakereleri sonucunda hazırlanarak Temmuz 1995 tarihinde yürürlüğe giren 

Dünya Ticaret Örgütü'nün Tarım Anlaşması'yla önemli ölçüde değişmiş, gümrük 

vergileri ve ihracat sübvansiyonları azaltılmış, ithalat ve ihracat lisansa bağlanmıştır. 

(Olhan 2005c). Avrupa Birliği Tarım Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Tarım’da 

DTÖ’nün Analizi ve Bilgi Değişimi Sürecine ilişkin bilgi notunda tarımın çok işlevli 

niteliğine Avrupa Birliği’nin katkısı ele alınmıştır (Anonymous 1999a). Buna göre, 

AB’nin de DTÖ kuralları gereği uyması gereken şartlar karşısında geliştirdiği yeni 

tedbirler ele alınmaktadır. 

 

3. Ürünlere Doğrudan Yardım Sağlayan Piyasa Düzenleri: Bazı ürünler ne içerde, ne de 

dışa karşı koruma mekanizması içinde yer almadıkları halde yalnız yardımlardan 

yararlanmaktadırlar. İçte korunan ürünlere verilen yardımlar reformlar sonucunda, 

büyük ölçüde "doğrudan yardımlar" genel başlığı altında toplanmıştır. Ama yardımdan 

yararlanan tütün, pamuk, şerbetçiotu, kuru yemler, tohumlar, çiçekler ve ipekböceği gibi 

ürünlerde sadece ürüne dayalı yardımlar sürdürülmektedir (Eraktan 2005b). 

 

 

6.2 Ortak Tarım Politikası Reform Çalışmaları  

 

İkinci Dünya Savaşı yıllarında tarım ürünlerinde dışa bağımlılık ve kıtlık günlerini 

yaşamış AB ülkeleri için tarım ürünlerinde kendine yeterlilik ana hedefi haline 

gelmiştir. İlk kez tahıllar OPD ile OTP’nı 1962 yılında uygulamaya başlamışlardır. İç 

piyasa destekleri, dış piyasaya karşı sıkı koruma tedbirleri ve hızla gelişen teknoloji 

sonucunda, üretim giderek artmış ve 1970'lerde Topluluk birçok üründe kendine 

yeterlilik hedefine ulaşmıştır (Anonim 1999c). Fakat 1980'lerde yaşanan kontrolsüz 

üretim artışı, iç pazarın doyum noktasına ulaşmasıyla ürün stoklarının oluşmasına, 

yüksek fiyatlı bu ürünlerin dış pazara sürülebilmesi için ihracatta vergi iade sisteminin 

daha sık kullanılmasına ve stoklama giderleri nedeniyle artan FEOGA harcamalarına 

neden olmuştur. Bütün bu gelişmeler sonucunda ünlü "şarap gölleri", "tereyağı dağları" 

nitelemeleri, bir OTP’nda reformları kaçınılmaz kılmıştır (Eraktan 2001a). 
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OTP, 1962 – 1999 yılları arasında iç ve dış etkenlere bağlı olarak sürekli yenilenen 

dinamik bir yapı sergilemiş ve üç reform dalgasıyla yenilenmiştir. İlk reformların itici 

gücünü bütçe kaygıları ve Urugay Görüşmeleri oluştururken, daha sonraki reformlara 

ivme kazandıran temel etken genişleme perspektifi ve DTÖ’nün İleri Tarım 

Müzakereleri (Doha Kalkınma Gündemi) olmuştur. Her bir reform dalgasına farklı bir 

temel etkenin ivme kazandırdığı, ancak diğer yan etkenlerin de reform kapsamında 

alınan önlemleri etkilediği gözlenmektedir. OTP'nin iç ve dış etkenlere bağlı olarak 

sürekli yenilenen dinamik bir yapı sergilediği, buna rağmen her reform sonrasında 

önemi ve kapsamının azalmadan sürdürdüğü (Eraktan 2003d). 

 

Bir taraftan yeni DTÖ görüşmelerinin hazırlıkları sürerken tarım kesiminin 

sorunlarına henüz çözüm bulunamamış olması, diğer taraftan yeni 

genişlemelerden sonra yeni sorunların ortaya çıkması nedeniyle 2003 yılında yeni 

reform önlemleri kabul edilmiştir. Yeni düzenlemelere 2004 ve 2005 yıllarından 

itibaren geçilmiştir (Sayın 2003). 

 

Çapraz uyum, modülasyon ve Entegre İdare ve Kontrol Sistemi konusundaki detaylı 

kurallar 21 Nisan 2004 tarih ve 796/2004 sayılı Komisyon Tüzüğü, tek ödeme 

programının uygulanması konusundaki kurallar ise 21 Nisan 2004 tarih ve 

795/2004/EC sayılı Komisyon Tüzüğü ile getirilmiştir. Ayrıca 1782/2004/EC sayılı 

Konsey Tüzüğünün IV. Bölümünde yer alan belirli desteklerin uygulanmasına 

ilişkin kuralları düzenleyen 23 Aralık 2003 tarih ve 2237/2003/EC sayılı 

Komisyon Tüzüğü bulunmaktadır. Haziran 2003 ve Nisan 2004 tarihli OTP 

reformlarının temel unsurları aşağıda özetlenmeye çalışılmıştır. 

 

Çiftçilerin, yardım miktarı yerine piyasa koşullarına göre üretim kararı vermelerini 

sağlayacak üretimden bağımsız doğrudan ödeme sistemine geçilmektedir. Sadece 

proteinli bitkiler, kabuklu meyveler, enerji bitkileri, nişastalık patates ve geçici bir 

süreliğine tütün için ödenen primler üretimle bağlantılı olmaya devam edecektir. 

Üretimden bağımsız doğrudan ödeme sisteminde çiftçiler verilecek toplam yardım 

ya geçmişte alınan yardımlar üzerinden (standart model) ya da çiftçinin belli bir 

referans dönemde yardıma konu birim arazi üzerinden (bölgesel model) 
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hesaplanmaktadır. Reformla birlikte 19 AB tüzük ve/veya direktifi kapsamında 

çevre koruma, gıda ve yem güvenliği, hayvan sağlığı, hayvan refahı konularında 

standartlar getirilmiştir. Bunlar ile doğrudan ödemeler arasında bağlantı kurularak 

(çapraz uyum) gerçekleştirilmektedir. Ayrıca doğrudan ödemelerde kesintiye 

gidilerek kırsal kalkınmanın teşvikine yönelik önlemler için fon (modülasyon) 

oluşturulmaktadır. Aşağıda burada adı geçen bazı kavramlara ilişkin kısa 

açıklamalarda bulunulmaktadır (Eraktan 2005a). 

 

Tek ödeme programı: Ticareti saptırıcı özellik taşımayan bu basit sistem, çiftçilere 

piyasa koşullarına göre üretimden bağımsız yardımlar verilmesi esasına 

dayanmaktadır. Bunun için çiftçinin 2000-2002 yılları arası belirlenen bir referans 

döneminde aldığı yardım miktarın ortalaması üzerinden yardım verilmesi 

öngörülmektedir. Bütün üye devletler tek ödeme programını 01 Ocak 2005 

tarihinden itibaren hayata geçirecek, ama uygulamayı 2007 y ı l ına kadar 

erteleyebileceklerdir. Bununla bi r l ikte  üye devletler çiftçilere verilen doğrudan 

yardımların, üretimle bağlantılı yardımın kesilmesinin ardından ilgili ürünün 

piyasasında bozulma olması veya üretiminin iyileştirilmesinde bir aksama olması 

ihtimaline karş ı l ık o ürünün bir süre daha üretimle bağlantılı kalmasına karar 

verebilmektedirler. 

 

Bu amaçla, temel tarla ürünleri için verilen yardımların % 25'i, durum buğday 

yardımının %40'ı, koyun ve keçi priminin %50'si, emziren ineklere verilen prim 

%100'ü, kesim primi %40’ı üretimle bağlantılı tutulabilmektedir. Örneğin, süt 

sektöründe yardımın üretimden bağımsız hale gelmesi reformun tümüyle hayata 

geçirileceği 2007 tarihine bırakılmıştır. Uzak bölgeler ve Ege Adaları için verilen 

doğrudan ödemelerde tek ödeme programına geçmeğe gerek görülmemiştir. Ayrıca 

üye devletler çevre korunması ve iyileştirilmesi için önemli olan veya tarım 

ürünlerinin kalitesini ve pazarlanmasını iyileştirici tarımsal faaliyetlere ek 

yardımlar verebilmektedirler.  

 

Bu yardımlar üye devlette tek ödeme programına alınan bir sektör için mevcut 

ayrılan fonun %10'una kadar olabilmektedir. Süte verilecek doğrudan yardımlar 
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aşamalı olarak yürürlüğe konulacak ve 2007'e kadar tamamen uygulamaya 

geçecek bu tarihten itibaren süt ödemeleri tek ödeme programının bir parçası haline 

getirilecektir. Ancak üye devletler isterlerse bu uygulamaya daha önceki bir 

tarihle de geçebilirler. Son olarak tek ödeme sisteminin bütün ülkelerce 

uygulamaya konulmasının ardında iki yıl sonra eğer gerekiyorsa, Komisyon 

Konsey'e herhangi bir piyasa sapması veya yapısal gelişme halinde sektöre özgü 

doğrudan ödemelerin sürdürülmesi için uygun teklifler içeren bir rapor 

sunabilecektir. 

 

Mecburi çapraz uyum: Gündem 2000 ile getirilen çapraz uyum 2003 reformu ile 

mecburi kılınmıştır. Doğrudan ödemelerden yararlanan bütün çiftçiler buna uymak 

zorundadır. Çevre, gıda sağlığı, hayvan sağlığı ve refahı konusunda 18 adet yasal 

Avrupa standardını içeren bir öncelik listesi oluşturulmuş, bu standartlara 

uyulmaması halinde ödemelerde indirime gidilmesi kararı alınmıştır. Ayrıca 

doğrudan yardımlardan yararlananlar arazinin terk edilmesi ve bunun sonucu ortaya 

çıkacak çevre sorunlarından kaçınılması için bütün tarım arazilerinin iyi tarım 

uygulamaları ve çevre koşullarına uymak zorundadır. Bu, Entegre İdare ve Kontrol 

Sistemi ile denetlenirken, ayrıca kurulacak çiftlik danışmanlık sistemi ile de 

yönlendirilecektir. 

 

Modülasyon ve mali disiplin: Büyük çiftçilere ödenen yardımlardan kısarak bu 

paranın kırsal kalkınma alanına yatırılması öngörülmektedir. Yılda 5000 Euro'nun 

üstünde doğrudan yardım alanlar 2005 yılında %3'ten başlayarak, 2006'da %4 ve 

2007 ve sonrasında %5 daha az yardım alacaklardır. Üye devletin topladığı bu 

fonun %20'sı ilgili üye devlete tahsis edilecektir. Kalan miktar ise üye devletler 

arasında i) tarım arazileri, ii) tarımdaki işgücü, iii) satın alma gücü olarak 

dağıtılacaktır. Üye devletler bu şekilde bu modülasyon fonlarından en az %80 

oranında para alacaklardır. AB'nın denizaşırı bölgeleri ve Ege Adaları doğrudan 

yardım indirimine tabi tutulmayacaklardır. 
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Kırsal kalkınmanın güçlendirilmesi: Modülasyon oranının %5'ı ile ek kırsal 

kalkınma fonu oluşturulacak ve 2005 yılından başlanarak gıda kalitesinin 

iyileştirilmesi, daha yüksek standartlara erişim ve hayvan refahı gibi mevcut kırsal 

kalkınma önlemlerinin alanı genişletilecektir. 

 

Çiftlik danışmanlık sistemi: Çiftlik yönetimi, çevre, gıda sağlığı ve hayvan 

refahı konularındaki düzenlemelere uyulup uyulmadığının kontrolü için ve bu alanda 

yol göstermek amacıyla üye devletler 2006 yılı sonuna kadar bu sistemi oluşturmak 

zorundadırlar. Bazı çiftçiler için 2010 yılından sonra bu sistemin zorunlu kılınması 

tartışılmaktadır  

 

Diğer düzenlemeler: Tek ödeme programından yararlanacak çiftçiler halen 

tarımsal faaliyetine devam eden ve referans dönemi içinde yapmış olduğu 

başvuruları belgeleyebilir olacaklardır. Referans döneminde alınmış olan yardımlar 

(yem bitkileri ekili alanlar da dahil olmak üzere) bu yardımlara konu ürünlerin 

yetiştirildiği hektar bazında tarla alanları genişliğine bölünerek hesaplanacaktır. Tam 

yardım miktarını alabilmek için yardıma ehil arazi miktarı kadar alanda tarımsal 

üretimde bulunmak gerekmektedir. Ancak bunlar daimi ürünler, meyve-sebze ve 

sofralık patates ekili alanlar olamaz. Üç yıl boyunca kullanılmayan tahsisler aynı üye 

devletteki çiftçilere dağıtılır (Eraktan 2006b). 

 

 

6.3 Yeni Şekliyle Ortak Tarım Politikası’nın Getirdikleri 

 

Avrupa Topluluğu’nun temel ilkesi; serbest, yanlış yönlendirilmemiş bir rekabet 

ortamı yaratmaktır. Bu nedenle tarım politikalarının; ister devlet müdahaleleri, 

isterse devlet yardımları olsun serbest rekabete, kaynakların adil dağılımına ve 

uluslararası yükümlülükler de göz önünde tutularak Topluluk piyasalarında birliğin 

sağlanmasına hizmet edecek şekilde belirlenmesine özen gösterilmektedir. Bunu 

sağlamak için 1992 reformlarının sürdürülmesi için aşağıdaki önlemler alınmaktadır. 

 

- Topluluk içinde tarım ürünleri fiyatlarını dünya fiyat düzeylerine çekmek (1970-
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1980’li yılların yüksek Topluluk fiyatlarıyla tarımı destekleyen politikalarından 

bir daha dönüşü olmayacak şekilde uzaklaşmak); 

 

- Tarıma yönelik bütçe harcamaları azaltılmakta (ki bu amaca yönelik önlemler 

daha 1988 reformu ile alınmaya başlamıştı); 

 

- Çiftçilerin düşen fiyatlar nedeniyle gelir kayıplarına uğramaları önce telafi edici 

yardımlar yoluyla engellenmekte (ki burada 1992 reformundakinden daha radikal 

yaklaşımlar gündeme gelmekte, aynı zamanda yardımlar çevrenin korunması ile 

bağlantılı kılınmaktadır), daha sonra bu bir türlü kazanılmış hak muamelesine tabi 

tutulmakta; 

 

- Üretim, dolayısıyla stok fazlalarının azaltılması için önlem alınmaya devam 

edilmekte; 

 

- Çevre korunması konusuna artan şekilde önem verilmekte ve bu amaçla her 

politika önlemi seçiminde çevre faktörü dikkate alınmakta, 

 

- Kırsal kalkınmanın sürdürülmesi için önlemler alınmaktadır (ve bu arada çevre 

konularının kırsal kalkınma önlemleri içinde entegre edilmektedir). Bütün bunlar 

tarım politikası kararlarının seçiminde temel alınan hususlardır(Dos Campos 1999). 

 

Yine Gündem 2000’in ve Haziran 2003 reformlarının hazırlanmasında göz önünde 

tutulan bir diğer konu da topluluğun genişleme olgusudur. Topluluk, ilk planda 

ortalama gelirleri 15 üye devletin ortalama gelirlerinin üçte biri düzeyinde 105 

milyonluk bir nüfusun topluluğa katılmasıyla, ekonomik ve parasal birliği 

oluşturmaya çalışan, güçlenen rekabetle küreselleşmenin etkilerine daha da açık 

hale gelmiştir. Özellikle yapısal sorunlarla karşı karşıya olduğu bölgelere yönelik 

önlemler geliştirirken, sorumluluklarının artışı ile birlikte sınırlılıklarının da arttığını 

bilmektedir. Yeni genişlemelere hazırlık sadece yeni fonların oluşturulmasını değil, 

mevzuatın da basitleştirilmesini gerekli kılmıştır. Bu bağlamda Topluluk, 
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harcamalarında kısıntıya giderken, üye devletler tarafından tarıma yapılabilecek 

yardım kapsamını da yeniden belirlemektedir (Eraktan 2005a). 

 

2000'li yılların en azından ilk altı yılında biraz daha basit yöntemlerle de olsa üye 

devletlere tarım kesimine çeşitli şekillerde yardım yapma yetkileri tanınmıştır. 

Tarıma yönelik toplam harcamalarda fazla bir gerileme olmaksızın izlenen tarım 

politikaları, ulusal bütçelere daha fazla yük getirmiştir. Bu dönem yeni tarım 

politikası arayışlarıyla geçmesi beklenirken, 2003 Haziran ayında yeni bir reform 

atağı yapılmıştır. 

 

2003 Reform uygulaması çiftçilerin (yukarıda değinildiği gibi) 2000, 2001 ve 2002 

yılında tarımsal faaliyetleri nedeniyle aldıkları yardımların ortalaması referans 

alınarak üretimden bağımsız olarak yapılan tek bir doğrudan yardım ödemesine 

dayandırılmaktadır. Ancak bu yardıma hak kazanma (çapraz uyum olarak 

adlandırılan) çevre, gıda güvenliği, hayvan ve bitki sağlığı, hayvan refahı 

standartları, iyi tarımsal uygulamalar ve çevre koşulları ile bağlantılı kılınmaya 

devam edilmektedir. Bunun dışında daha güçlü bir kırsal kalkınma politikası 

yoluyla 2005 yılından başlayarak çiftçinin AB üretim standartlarını karşılamaya 

yardım edilmesi esas alınmaktadır (Eraktan 2004f). Büyük işletmelere yapılacak 

doğrudan desteklerde indirim yapılarak, yeni kırsal kalkınma politikalarına parasal 

katkı sağlanacaktır. Tarım bütçesi 2013 yılına kadar belirlenmiştir. Bütçe 

aşılmayacak şekilde mali disiplin sağlanacaktır (Eraktan 2006b). 

 

Ayrıca son reform paketinde bazı ürünler için (tereyağı, süttozu) birbirinden farklı 

oranlarda fiyat indirimleri getirilmiştir. Hububatta müdahale fiyatları 

değiştirilmediği halde, aylık fiyat artırımlarında yarı yarıya azalma vardır. Pirinç, 

durum buğdayı, sert kabuklu meyveler, nişastası için yetiştirilen patates, karma yem, 

şeker, tütün, zeytinyağı, pamuk, şerbetçiotu ortak piyasa düzenlerinde değişiklik 

yapılmıştır (Anonymous 2003b). Reform arayışları gelecekte de uygulamada 

görülen sorunlar, Topluluk ve dünya ekonomisindeki gelişmeler paralelinde yeni 

önlemlerle sürdürülmeye devam edecektir. 
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6.4 Ortak Piyasa Düzenleri İçinde Üretici Örgütlenmesi 

 

Ortak Piyasa Düzenleri kapsadıkları ürün veya ürünlere ilişkin üretim, destekleme, 

işleme, pazarlama, dış ticaret, stoklama, kalite standartları ve üretici örgütlenmesi gibi 

konularda hükümler ihtiva eden yasal araçlardan oluşmaktadır.  

 

AB tarım mevzuatı belirli ürün veya ürün gruplarına ilişkin dikey düzenlemeler olan 

ortak piyasa düzenleri ile bu düzenlerin uygulanması için kabul edilen veya diğer 

alanlara yönelik yatay düzenlemelerden oluşmaktadır. 

 

Yatay düzenlemeler; Avrupa Tarımsal Garanti ve Yönlendirme Fonu, Entegre İdare ve 

Kontrol Sistemi, Çiftlik Muhasebe Veri Ağı, stoklama düzenlemeleri, organik tarım, 

tarımsal ürünler ve gıda maddelerinin isimlerinin korunması, kırsal kalkınma, bitki 

sağlığı, veterinerlik ve gıda güvenliği alanlarını kapsamaktadır. Ayrıca devlet yardımları 

ve dış ticaret gibi alanlarda da tarım sektörüne veya tarımsal ürünlere özgü yasal 

düzenlemeler vardır (Eraktan 2006a). 

 

Bu düzenlemeler, ortak piyasada faaliyette bulunan kuruluşların müdahalesiyle 

gerçekleştirilmektedir. Bu kuruluşlar, üreticilerin örgütlenmesinden üretim kotalarının 

belirlenmesine, stoklama sisteminden ihracat desteklerine, üreticilere yönelik çeşitli 

yardım mekanizmalarından müdahale fiyatlarının oluşturulmasına kadar, başka bir 

ifadeyle tarım ürünlerinin üretiminden tüketimine kadar her aşamada yapılanmasını 

tamamlamış bulunmaktadır. Bu yapı içinde AB Komisyon’undan üreticiye kadar olan 

uzanan bu yapı içinde ayrıca kurumsal yapılanma, örneğin Ödeme Kurumları, Müdahale 

Kurumları, Kontrol Ajanları ve Üretici Örgütleri yer almaktadır. Bu kuruluşların 

sayıları, görevleri, mekanizma içindeki yerleri, hukuki özellikleri üye devletlere ve 

ürünlere göre değişiklik göstermektedir (Ekmen 2006). 

 

Bu kuruluşlar içinde üretici örgütlerinin kurulması ve geliştirilmesi de Ortak Piyasa 

Düzenleri arasında yer alan önemli uygulamalardan birisidir.  
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Ortak Piyasa Düzenleriyle ilgili tüzükler incelendiğinde “üretici grupları ve bunların 

birlikleri (producer groups and associations)” veya “üretici örgütleri ve bunların 

birlikleri (producer organisations and associations)” ifadelerinin yer aldığı 

görülmektedir. Uygulamada gruplar veya örgütlerin hukuki statüleri arasında bir fark 

bulunmamaktadır. Ancak üreticiyi temsil eden örgütler üye devlet ve Komisyon 

tarafından tanınmış olması halinde ortaya çıkmaktadır (Eraktan 2006c). 

 

Üretici gruplarına ve örgütlerine ilişkin ortak bir mevzuat bulunmamaktadır. Sadece 

ortak piyasa düzenlerinin bir kısmında yani yaş meyve ve sebzeler, meyve ve 

sebzelerden işlenmiş ürünler, sıvı ve katı yağlar (zeytinyağı ve sofralık zeytin 

alanlarında), pamuk, şerbetçiotu, ipekböceği, ham tütün, şarap ve keçi eti bu 

örgütlenmelere yer verilmektedir (Yalnız keçi OPD, üretici örgütlerinin kurulması için 

yardım verilmesine imkan tanımakla birlikte bunlara OPD çerçevesinde bir görev 

vermemektedir). 

 

Ayrıca bu sınırlı sayıdaki OPD’nin üretici gruplarının veya örgütlerinin ve bunların 

birliklerinin tanınmasına/onaylanmasına ilişkin olarak ortaya koyduğu kriterler ve bu 

örgütlenmelere yükledikleri görevler de birbirinden farklıdır. Bu farklılık her ürünün 

kendine has özelliklerinden ve her üye devlet içindeki uygulamalardan 

kaynaklanmaktadır. 

 

AB’nin OPD üretici üye devletlerde yeni tüzel kişilikler oluşturulmasını hükme 

bağlamamaktadır. Üye devletlerin yetkili makamları kendi ulusal hukukları kapsamında 

kurulan veya mevcut bulunan örgütleri ortak piyasa düzenlerinin kurallarına göre 

tanımakta veya onaylamaktadır. 

 

Zaten AB’nin üye devletlerin şirketler, vakıflar, dernekler ve kooperatiflere ilişkin 

ulusal hukuk düzenlemeleri üzerinde herhangi bir yetkisi bulunmamaktadır. AB’ne üye 

devletler 1968 yılında akdedilen Şirketler ve Hükmi Kişiliklerin Karşılıklı Olarak 

Tanınmasına dair Konvansiyon aracılığıyla bu örgütlerin Avrupa Tek Pazarı dahilinde 

hukuksal statülerinden kaynaklanan herhangi bir engelle karşılaşmadan faaliyet 

göstermesini temin etmiştir (Güldoğan ve Tan 2005). 
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AB’nde üretici örgütleri (producer organisations/groups), OPD’ne dahil ürünlerin 

üretimini kalite ve miktar açısından talebe göre ayarlamak ve üretici ile alıcı arasında 

uzun süreli satış sözleşmeleri yaparak bütün kesimler arasında işbirliği yaratacak yönde 

faaliyette bulunmak amacıyla kurulmuşlardır. Üretici örgütlerinin genel anlamda temel 

görevleri ürün piyasasında denge sağlamak, satış koşullarını belirlemek ve üreticinin 

üretimini piyasa koşullarına göre düzenlemesini sağlamaktır. Bunlara ilaveten AB’nde 

tarım üreticilerinin kurdukları örgütler, üretim ve pazarlama, çiftçinin üretim ve piyasa 

koşulları hakkında bilgilendirilmesi ve çıkarlarının korunması gibi faaliyetlerle de 

ilgilidir. Özellikle meyve sebze sektöründe pazardan geri çekme, çevreye uyumlu 

üretim ve pazarlama konularında üretici örgütleri etkin rol oynamaktadır (Eraktan 

1997). 

 

Üretici örgütlerinin hepsinde üye devlet tarafından tanınma koşulu bulunmakla beraber 

üstlendikleri görevler, onay için gerekli ön koşullar ve üyelik birbirinden çok farklı 

olabilmektedir. Örneğin pazarlamada ya da ürün işlemede uzmanlaşmaya göre farklı 

şekiller ortaya çıkmaktadır. Bu örgütler, ülkelerin ulusal düzenlemeleri ile 

yönlendirildiği için tüm AB bünyesinde aynı özellikleri taşımamakta, hatta federatif 

yapıdaki üye devletlerde bir eyaletten diğerine işlev ve yönetimleri farklılık 

gösterebilmektedir. Bu bakımdan tüm ülkeleri üretici örgütleri açısından bir şablon 

altında toplamak mümkün değildir. Ayrıca üretici örgütlerinin sayısı ve büyüklüğü de 

üye devletler arasında farklılık göstermektedir. Bunun yanı sıra ülkelere ve ürün 

gruplarına göre de bu örgütler farklı hukuki özellikler taşıyabilmektedirler. Bu üretici 

örgütleri hangi ürüne yönelik ve hangi hukuki düzenleme içinde olursa olsun 

demokratik ve rekabet hukukuna uyması gereken kuruluşlardır (Eraktan 2002). Üretici 

topluluklarına üye olmak, olağan olarak gönüllülük ilkesi çerçevesinde olmaktadır. 

Bununla beraber, pazarlama garantisi avantajından faydalanabilmek ve bazı 

desteklerden mahrum kalmamak nedenleriyle üreticiler bu örgütlere üye olmak zorunda 

kalmaktadırlar (Eraktan 2006c). 

 

Üyelikten ayrılmak isteyenler örgütün tanınmasından sonra ürüne bağlı olmak üzere en 

azından üç yıl örgüte üye olmak ve üyelikten ayrılma niyetleri varsa bunu en az 1 yıl 

önce bildirmek zorundadırlar. Bu hükümler örgütün alacaklılarını özel durumlarda bir 
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üyenin çekilmesinden kaynaklanabilecek herhangi bir neticeye karşı korumak ve 

üyelerin bir mali yılın bitmesinden önce ayrılmasına mani olmak amacıyla alınmıştır. 

Bu hükümler ulusal kanunlarda da yer almak zorundadır. 

 

Tüm örgütler, tanındıkları ürün veya ürünler grubu için tanınan sınırları dahilin de 

yeterli ekonomik faaliyet gösterdiklerine dair kanıt sunmak zorundadırlar. 

Teşkilatlanmaları ve tüm faaliyetlerinde ortak piyasanın işlemesine ve genel hedeflerine 

erişilmesine aykırı olan ve bilhassa uyruk veya tesis yeriyle bağlantılı olarak herhangi 

bir ayrımdan kaçınmalıdır. 

 

Üye olabilecek üreticiler veya gruplar veya ekonomik partnerler, ulusal kanunlara 

uygun olarak haklardan faydalanmak ve yükümlülüklere tabi olmak için hükmi kişilik 

veya yeterli yasal kapasiteye sahip olmalıdırlar. Aynı zamanda hakkında tanınmış 

oldukları faaliyetlere ilişkin olarak ayrı ayrı hesaplar tutmalıdırlar. Bu ayrı hesaplar ve 

grup veya birliğin herhangi bir diğer faaliyetine ilişkin olan hesaplar amaçların yerine 

getirilip getirilmediğini tahkik etmek, yardımın tutarını hesaplamak ve bunun hangi 

amaçla kullanıldığını tahkik etmek maksadıyla teftiş edilmektedir. 

 

AB’nde üretici örgütlerine ilişkin düzenlemeler 1997 yılında yürürlükten kaldırılan 

1360/78/EEC Sayılı Tüzüğün dışında genel anlamda, ürün ya da ürün gruplarına ait 

ortak piyasa düzenleri kapsamındaki Tüzükler içinde yer alan hükümlerce 

yapılmaktadır. Bu sebeple, özellikle meyve ve sebze, tütün, zeytin ve zeytinyağı gibi 

piyasa düzenlerinde yer alan üretici örgütlerine ilişkin temel tüzükler ve bunların içinde 

yer alan ilgili maddeler dikkate alınacaktır. 

 

Buna göre, çeşitli ürünler bazında yayınlanan tüzüklere göre, bunların çıkarılış amaçları 

ve üretici örgütlerinin amaç, işlev, üyelik şartları ve örgütlerin tanınması konularında 

bilgiler verilmesi gerekmektedir. 

 

Hiçbir AB ülkesinde üreticilerinin bir kuruluşa (kooperatif veya başka bir kurum) üye 

olmaları yönünden yasal zorunluluk bulunmamaktadır. Ancak üreticiyi gruplaşmaya 

iten faktörler vardır. Bunlardan biri, pazar baskısıdır. Piyasalarda uygun fiyat 
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bulabilmek, üretimi yönlendirmek, alıcılar karşısında güçlü olmak için örgütlü olmak 

önemlidir. İkincisi bazı ürünlerde standartlara uyum, arzı düzenleme, çevreyi koruma 

gibi konularda hedeflere ulaşabilmek için örgütlenmenin teşviki gereklidir. Bu ikinci 

faktör üretici örgütlerinin kurulma nedenidir. 

 

Söz konusu AB tüzüklerinin çıkarılış amaçları (Eraktan 1997): 

 

1- Ticarette ortak zorunlu standartlar uygulanacak ve böylelikle ticaretin eşit koşullarda 

yapılması, piyasanın şeffaflaşması, düşük kaliteli ürünlerin piyasadan kalkması 

sağlanacak ve üretimin karlılığı arttıracaktır.  

 

2- Ürün kalitesinin standartlara uygunluğunu garanti altına almak için üretici, 

standartlara uyumdan sorumlu tutulmalıdır.  

 

3- Ortak piyasa düzenlerinin temel unsuru olan üretici örgütleri aracılığıyla ürünlerin 

satışı gerçekleştirilerek üreticinin piyasadaki konumu güçlendirilecektir. Üyeliğin 

gönüllülük esasına dayalı olduğu bu örgütlerde, üyelere sunulan hizmetlerin kapsam ve 

etkinliği ile yararlılıkları kanıtlanmalıdır.  

 

4- Üretici örgütleri, mali konularda karar alma süreçlerinde daha fazla sorumluluk 

sahibi olmalıdırlar. Kendi kaynaklarının ve kendilerine tahsis edilen kamu 

kaynaklarının kullanımı için belirli kurallar oluşturulmalıdır. Bu konuda, üretici 

örgütlerinin oluşturduğu işletme fonlarının ortak finansmanı etkin bir çözüm olabilir.  

 

5- Üretimin örgütlenmesinin zayıf olduğu bölgeler için belirli koşullarda, ilave ulusal 

mali yardımlara izin verilebilir.  

 

6- Piyasanın istikrarını sağlamak için, üretici örgütünün talebi üzerine o bölgede üye 

olmayan mevcut üreticilere de, üyelere uygulanan kuralların uygulanması mümkün 

olabilir. Eğer, üyeler kuralların genişletilmesinden bir yarar sağlıyorlarsa, bu kuralların 

uygulanma maliyeti tüm üreticilere yansıtılabilir.  
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7- Piyasada arz ve talep dengesini sağlamak amacıyla, özellikle bir kısım ürünün 

satılmaması yoluyla, üretici örgütleri tarafından piyasaya müdahale olabilir.  

 

Üretici örgütlerinin genel olarak amaçları: 

 

1-Üretimin, özellikle kalite ve miktar göz önünde bulundurularak planlanması ve talep 

ile uyumlu hale getirilmesi,  

 

2- Üretimin yoğunlaşması ve üyeleri tarafından üretilen ürünlerin piyasaya 

sunulmasının teşviki,  

 

3- Üretim maliyetlerinin azaltılması ve fiyat istikrarının sağlanması,  

 

4- Çevre korumasını esas alan üretim tekniklerinin kullanımının özendirilmesi,  

 

5- Ürünlerin işlenmesi ve atıkların değerlendirilmesinde çevreyi koruyucu tekniklerin 

uygulanmasının teşviki, 

 

6- Su ve toprak kaynakları ile peyzajın korunması ve biyolojik çeşitliliğin sürdürülmesi 

şeklinde genellenebilir. 

 

AB katılım önlemleri çerçevesinde de üretici örgütlenmelerini hep desteklemiştir. 

Örneğin İspanya ve Portekiz’de üretici örgütlerinin kurulması için özel yardımlar 

verilmiştir. Aynı şekilde 1 Mayıs 2004’te üye olan ve 2007’de üye olması beklenen 

ülkelerin bir kısmının katılım öncesi stratejileri de üretici gruplarının desteklenmesi 

unsurunu içermektedir. 
 

Nitekim 1 Mayıs 2004’ü takiben 1257/1999/EC sayılı Konsey Tüzüğü değiştirilerek 

yeni üye devletlerde üretici gruplarının kurulmasının ve işleyişinin desteklenmesi 

(üyelerin üretimlerinin piyasa koşullarına adapte edilmesi, satış için hazırlık, satışların 

merkezi hale getirilmesi ve dökme olarak mal alan toptancılara arzı kapsamak üzere 

ürünlerin piyasaya sürülmesi) önlemine kırsal kalkınma programları altında finansman 

sağlanmasının yolu açılmıştır. 
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7. ORTAK PİYASA DÜZENLERİ İÇİNDE YER ALAN ÜRETİCİ ÖRGÜTLERİ 

 

Ortak Piyasa Düzenleri kapsamındaki bazı ürün grupları içinde, bu düzenlerin 

uygulanmasında üretici örgütlerine çeşitli görevler verilmektedir. Bu ürünler zeytinyağı, 

meyve-sebze, şarap, tütün, şerbetçiotudur. Bu arada Ortak Piyasa Düzenleri kapsamında 

sayılmamakla beraber piyasa mekanizmasında üretici gruplarının görev aldığı pamuk ve 

ipekböceği yetiştiricileri de aynı kapsamda ele alınabilir. 

 

Yukarıda sayılan ürünler için kısaca OPD esasları belirtildikten sonra ilgili kuralların 

uygulanmasında görev alan üretici örgütleri, üstlendikleri sorumluluklar ve bu 

örgütlerin hangi şartlara sahip olması gerektiği tespit edilmeye çalışılmıştır.  

 

7.1 Zeytinyağı 

 

AB’nde İspanya, İtalya, Yunanistan, Portekiz ve Fransa’dan oluşan beş ülke zeytinyağı 

üreticisidir. Bunlardan ilk üçü aynı zamanda dünyanın en büyük üç zeytinyağı üreticisi 

ve tüketicisidir. Dolayısıyla AB dünyanın en büyük zeytinyağı üreticisi, tüketicisi, 

ihracatçısı ve ithalatçısı konumuna gelmektedir (Santos 2005). 

 

Avrupa Sayıştay’ının verilerine göre; AB’nde toplam 2.800.000 kayıtlı zeytinyağı 

üreticisi bulunmaktadır. Ancak belirli bir pazarlama yılında yardım başvurusunda 

bulunan zeytinci sayısı 2.200.000 civarındadır. Buradan yaklaşık 600.000 zeytincinin 

üretime ara verdiği veya çok az miktarda üretim yaptığı anlaşılmaktadır. Yardım 

başvurusunda bulunan zeytincilerin % 40’ı küçük üretici niteliğine sahiptir. 100’den 

daha az ağaca sahip olan bu kimseler aşağı yukarı 1 ha’lık bir alanda zeytin üretimi 

yapmaktadırlar (Anonymous 2000b) 

 

AB’nin zeytinyağına önem vermesinin toplumsal, bölgesel, demografik ve sosyo-

kültürel nedenleri de bulunmaktadır. Zeytincilik yapılan bölgeler, genelde başka 

ağaçların yetişmesinin zor olduğu meyilli, sapa ve dağlık alanlardır. Bu bölgelerde 

farklı tarımsal ürünlerin yetiştirilmesi veya tarım dışı ekonomik faaliyetler sürdürülmesi 

oldukça zordur. Ayrıca zeytincilik bu bölgelerin tarihsel mirasının ve kültürünün önemli 
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bir parçasını oluşturmaktadır. Zeytincilik sayesinde kırsal nüfus ve yerleşimler 

muhafaza edilmekte, bölgelerarası gelişmişlik düzeyinde farklılıklar azalmaktadır 

(Anonymous 2005).  

 

Zeytincilik sektörü doğru kültürel uygulamalar ve bilhassa organik tarım yapılması 

kaydıyla ekolojik açıdan da büyük faydalar sağlamaktadır. Zeytinlikler toprak 

erozyonunu engellemekte, kuşlar ve toynaklı hayvanlar için doğal barınma ve beslenme 

alanları oluşturmaktadır. Kamu sağlığına büyük önem veren AB makamları insan 

sağlığı için faydalı zeytinyağının, tüketim promosyonu çerçevesinde sağlık temasına 

öncelik vermektedirler (Güldoğan ve Tan 2002a). 

 

AB’nin zeytinyağı politikası çok taraflı ticaret müzakereleri çerçevesinde öne sürülen 

tarımın çok işlevli niteliği kavramıyla uyumlu bulunmaktadır (Tan ve Çelikel 2003). 

 

7.1.1 Zeytinyağı ortak piyasa düzeni 

 

Zeytinyağı sektörü, sıvı ve katı yağlar piyasası ortak mekanizmasını tesis eden 22 Eylül 

1966 tarih ve 136/66/EEC sayılı Konsey Tüzüğü tarafından düzenlenmektedir. Bu Ortak 

Piyasa Düzenlemeleri birçok ürünü kapsamaktadır. Bunlar; yağlı tohumlar (afyon, aspir, 

ayçiçeği, hardal, hintkeneviri, karagül, kenevir, keten, kolza ve kanola, pamuk ve susam 

tohumları ile diğerleri), yağ veren meyveler (hindistancevizi içi, palm çekirdeği ve içi, 

sofralık zeytin, yer fıstığı), nebati sıvı ve katı yağlar (margarin, soya fasulyesi yağı, 

zeytinyağı), balık ve deniz memelilerinin yağları, ekstraksiyon sonucu elde edilen (bitki 

ve hayvan vaksları, muhtelif küspeler ve zeytin pirinası ile diğer) atıklardan oluşan çok 

geniş bir ürün grubu bulunmaktadır (Anonim 2001a).  

 

Bu tüzük içinde zeytin ve türev ürünleri olarak kabul edilen sofralık zeytin, zeytinyağı, 

pirina ve pirina yağının ayrı bir yeri vardır. Sıvı ve Katı Yağ Piyasası Ortak Piyasa 

Düzenlemeleri mevzuatının % 90’ı zeytinyağını ilgilendiren yasal belgelerden 

oluşmaktadır. Zeytinyağının, yukarıda sayılan diğer ürünlere göre, bu denli öne 

çıkmasının üç nedeni vardır. Bunlardan ilki, AB’nin zeytinyağı üretimine büyük bir 

önem vermesidir. İkincisi, AB’nin piyasayı oluşturan ürünlerden sadece zeytinyağında 
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kendine yeterli olmasıdır. Ancak bu AB’nin zeytinyağı ithalatı yapmadığı anlamına 

gelmemektedir. Sonuncu neden ise, yağlı tohumlar için olan destekleme sisteminin 

1992 yılında tarla bitkileri için olan sisteme entegre edilmesidir (Tan ve Çelikel 2003). 

 

Zeytinyağı Ortak Piyasa Düzenlemeleri, altı üyeli Toplulukta ana üretici ülkenin İtalya 

olduğu dönemde, şimdikinden oldukça farklı olan pazar koşullarında kurulmuştur. 

Sadece İtalya ve Fransa’nın zeytin üretimi yaptığı ve üçüncü ülkelerin rekabeti ile karşı 

karşıya olunan bu dönemde daha korumacı bir tarım politikası oluşturulmuştur. Ancak 

bu durum 1981’de Yunanistan ve 1986’da İspanya ve Portekiz’in Topluluğa girmesiyle 

tamamen değişmiştir. Topluluk pazarı zamanla dünya pazarının bir göstergesi haline 

gelmiştir (Bourzoukos 2003). Topluluk, bu zeytinci ülkelerin katılmasıyla kendine 

yeterlilik oranını aşmıştır. Bunun sonucunda da pazar dengesi dış faktörlerden çok az 

etkilenen bir Topluluk iç meselesine dönüşmüştür. Daha sonraki yıllarda yapılan çeşitli 

desteklerle Topluluğun zeytinyağı üretiminde kademeli olarak artışlar sağlanmış, ancak 

üretimde meydana gelen bu artış tüketim ve ihracata aynı oranda yansıyamamış ve bunu 

sonucu olarak da artan stoklar, depolama masraflarının artarak bütçeye yük olmasına 

neden olmuştur. Bunun yanında, DTÖ’nün baskıları sonucunda, Topluluk, koruma 

desteklerinin azaltılması konusunda bazı adımlar atma gereği duymuştur. Tüm bu 

koşullar Zeytinyağı Ortak Piyasa Düzenlemelerine yönelik reformun koşullarını 

oluşturmuştur (Olgun ve Dönmez 2003).  

 

Zeytinyağı OPD’nin 1966’da kurulmasından itibaren ihtiyaçlara yönelik olarak tüzük ve 

yönergelerde değişikliklerin yapılması ve çeşitli önlemlerin ortaya konulması sürekli 

söz konusu olmuştur. 136/66/EEC sayılı Konsey Tüzüğü toplam 37 defa değiştirilmiştir. 

Bu değişikliklerin bir kısmı Tüzüğe sadece belirli bir pazarlama yılını ilgilendiren 

birkaç değişiklik ile ilgili Ortak Piyasa Düzenlemelerinin ayrıntılarını ilgilendiren 

göreceli olarak önemsiz kararlar iken, bazıları pazarlama, dış ticaret, stoklama ve 

örgütlenme gibi konularda zeytinyağı sektörünün reformu niteliğindedir (Güldoğan ve 

Tan 2002b). 

 

Zeytinyağı piyasası, sadece kendisini düzenleyen Ortak Piyasa Düzenlemelerine değil, 

AB’nin tüketicinin korunması, kamu sağlığı, çevre, dış ticaret vb. konusundaki yatay 
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kurallarına da tabidir. Ayrıca kırsal kalkınma ve bölgesel politika çerçevesinde alınan 

önlemlerin tarımsal üretim ve kırsal yapılar üzerinde önemli etkileri görülmektedir. 

(Santos 2005). Bütün bu konularda yaşanan gelişimler bazı çevrelerce özellikle tüketici 

ve çevre açısından yeterli görülmemekte ve zeytinyağına ilişkin düzenlemelerin bir 

takım sorunlara sahip olduğu ileri sürülmektedir (Beaufoy 2001).  

 

Zeytinyağı Ortak Piyasa Düzenlemeleri Denetleme Kurulu (Court) tarafından üç kez 

incelenmiş ve 1985, 1991 ve 1995 yılı raporlarında, işleyiş mekanizmasına yönelik 

kurulun gözlemleri belirtilmiştir (Anonim 2003c). Bu süreç içinde, sektörde yaşanan 

çeşitli darboğazlar nedeniyle, daha önce yürürlüğe konan düzenlemelerin 

değiştirilmesine karar verilmiş ve sektörle ilgili 1984, 1998 ve 2001 yıllarında yeni 

düzenlemeler uygulamaya konmuştur. Bunlar içinde en geniş kapsamlı reform çalışması 

1998 yılında yapılmıştır. Bu reformun uygulaması konusunda bir geçiş dönemi 

öngörülmüştür. Başlangıçta 1 Kasım 1998 – 31 Ekim 2001 tarihleri arasında belirlenen 

bu geçiş dönemi, reforma yönelik olarak bazı üyelerin gerekli düzenlemeleri, 

tamamlayamamış olması nedeniyle 23 Temmuz 2001 tarih ve 1531/2001/EC sayılı 

yönerge ile 31 Ekim 2004 tarihine kadar uzatılmıştır.  

 

Sektöre bir dinamizm kazandırılmasında 1998 ve 2001 yılına ait düzenlemeler önemli 

bir etkiye sahiptir. Dolayısıyla bu yıllara ait düzenlemeler üzerinde daha ayrıntılı bir 

biçimde durulması uygun olacaktır  

 

1998 Reformu: Bakanlar Konseyi ve Avrupa Parlamentosu’na sunulan zeytin ve 

zeytinyağı sektöründe, ekonomik, kültürel, bölgesel, toplumsal ve çevreye dair hususlar 

dahil olmak üzere mevcut ortak piyasa düzeni, reformunun gerekliliğine ve karşı karşıya 

bulunulan alternatiflere dair rapor sunulmuştur (Anonymous 1997). Avrupa Komisyonu, 

Şubat 1997 yılında hazırladığı bu raporda, zeytinyağı rejiminde bir reforma ihtiyacı 

olduğunu ve sektörün güvenilir istatistiksel veri eksiklikleri bulunduğunu belirtmiş, 

ileriki dönemler için çeşitli öneriler getirmiştir. Veri toplamadaki bazı gelişmelere 

rağmen (ağaç sayıları, zeytin dikili alan ve verim tahmin metotları) daha gelişmiş bilgi 

gereksinimi bulunmaktadır. Üretici yardımlarında karşılaşılan sahtekârlıkların önlenmesi 

için bazı değişikliklerin yapılması gerekmektedir. Sezonda 500 kilogramın altında 
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zeytinyağı üreten üreticiye verilen özel yardım sisteminin kontrolü çok zordur. Bireysel 

zeytin yetiştiricilerin üretim seviyeleri çoğu kez kendi kullanımları için stoklamaları 

nedeniyle tespit edilememektedir. Bu nedenle yardım miktarını kesin olarak hesaplamak 

mümkün olmamaktadır (Artukoğlu ve Gençler 2003). 

 

Bu sorunların giderilmesine yönelik olarak 1998 yılında ana tüzükte değişiklik 

önerilerinde bulunulmuştur (Anonymous 1998). Daha sonra hemen aynı yıl bunlara 

istinaden bazı düzenlemeler yürürlüğe giren bazı düzenlemeler yapılmıştır. Bu 

düzenlemelere göre; bu destek sektöre yönelik ana yardım aracı olmaktan çıkartılarak, 

sektöre yönelik politika uygulamaları azaltılmıştır. Üretim yardımı tüm üreticiler için 

ağaç sayısı ve sabit ürün miktarı yerine, o yıl fiili olarak üretilen ürün miktarına göre 

verilmesi kararlaştırılmıştır. AB’nde üretim yardımı için maksimum garanti edilen 

miktar %31,6 artırılarak 1,35 milyon tondan 1,78 tona yükseltilmiştir. Ancak yardım 

142,2 Euro /ton’dan 132,5 Euro/ton’a gerilemiştir. Ciddi pazar sıkıntılarına neden olan 

umumi depolama yerine özel depolama müdahaleleri yapılarak sorunların üstesinden 

gelinmeye çalışılmıştır. 1 Mayıs 1998 tarihinden sonra tesis edilen yeni zeytin ağaçları 

pazar yardımından faydalanamayacaktır. Tüketim desteği ve müdahale fiyatı 

uygulamaları kaldırılmıştır (Anonymous 1999c). Bu arada zeytin ağacına yönelik 

Coğrafi Bilgi Sistemi oluşturulmuştur. Bu konulara ilişkin bilgi temini ve kontrolü bu 

yolla yapılmaya başlamıştır (Doğan 2000). 

 

Yukarıda belirtilen düzenlemelerin yanı sıra üretim yardımı alacak AB kayıtlı üreticileri 

2,2 milyondan 2,8 milyona çıkartılmıştır. Özellikle üretim yardımında en önemli 

değişiklik yardımın fiili üretim miktarına dayalı olarak yapılmasıdır. Yardım oranı 

kaliteli ürün miktarını artırmaya ve üretici örgütlerinin fonksiyonlarını korumaya 

yönelik olarak ve bir bölümü ülkesel bazda belirlenmektedir (Anonymous 2004b). 

 

Üretim yardımı topluluğa üye her ülkede ulusal garanti edilen miktarla 

sınırlandırılmıştır (NGQ). Üye devletlerde ulusal garanti edilen miktarın aşılması 

durumunda üreticiye verilecek olan yardımın oranı düşmektedir. Toplam garanti edilen 

miktarın %42,8’i İspanya’ya, %30,6’sı İtalya’ya ve %23,6’sı Yunanistan’a ayrılmıştır. 

Eğer bir üye devletin üretimi ulusal garanti edilen miktarın altındaysa, bu üretim 
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yetersizliğinin %20’si üretim fazlası olan başka bir ülkenin üretim fazlasını telafi etme 

amacıyla kullanılabilmektedir. Üye devletin ulusal garanti edilen miktarı’nın %80’i 

takip eden pazarlama kampanyasına aktarılabilmektedir. Bu düzenlemenin altında her 

bir üye devletin ulusal anlamda kurumsal bir yapı ve örgütlenmenin yattığı 

bilinmektedir. Bu sayede ülkeler üretimden-stoklara, tüketimden, dış ticarete kadar 

dünya zeytinyağı ekonomisinde söz sahibi olmaktadır. Bununla birlikte bazı ülkeler AB 

üyesi olmamalarına rağmen özellikle ihracatta bazı ayrıcalıklara sahip olmuştur 

(Artukoğlu ve Gençler 2003). 

 

2001 Reformu: Geçiş dönemi 1998’den 2000/2001 pazarlama dönemi sonuna 

kadarken, bu dönem, 2001 yılında 2003/04 pazarlama yılına kadar uzatılmıştır. Bu 

dönem boyunca Avrupa Komisyonu pazarın ihtiyacını gözden geçirmiş, ilk yılı yaşanan 

geçiş deneyimleri göz önüne alınmış ve zeytin yetiştiriciliğiyle ilgili eksik veriler ortaya 

konmuştur. Kalite stratejisi göz önüne alınarak derin araştırmaların yapılması öncelik 

kazanmıştır (Anonymous 2001b). Çünkü çok çeşitli zeytinyağının bulunması ve bu 

konuda tam bir netliğin bulunmaması, tüketicilerin ürünlere karşı güvenlerinin 

azalmasına neden olmuştur. Bu durum fiyatları etkileyerek üreticilere ve işleyicilere de 

yansımıştır. Ürün standardının ve pazarlamasının geliştirilmesi için; üye devletlerin 

kalite artırma programlarını üretim yardımında belirtilen orana göre finanse etmelerine 

karar verilmiştir (Artukoğlu ve Gençler 2003). 

 

AB zeytinyağı sektöründe yapılan reformlara topluca ve OTP’nin genel çerçevesi 

dahilinde bakıldığında birkaç genelleme yapılması mümkün gözükmektedir. 

Zeytinyağının bölgesel bir ürün olması sıvı ve katı yağ piyasası ortak örgütlenmesinin 

reforma tabi tutulmasını daha zor kılmaktadır. Çünkü bölge ülkeleri ile bölge dışı 

ülkeler arasında pazarlık yapılması gerekmektedir. Zeytinyağı sektöründeki reformlar 

genel OTP reformlarıyla aynı doğrultuda olmasına rağmen eşzamanlı değil, daha geç 

gerçekleşmektedir. Sektörde özel oyunculara verilen görevler giderek artmaktadır 

(Anonim 2003c). 

 

Komisyon 1 Kasım 2004’ten itibaren uygulanmaya başlayan olan yeni ortak piyasa 

örgütlenmesine ilişkin önerilerini 2003 yılının Eylül ayında yayınlamıştır (Anonymous 
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2003b). Yayınlanan öneriler sadece zeytinyağını değil, Avrupa Bakanlar Konseyi’nin 

talebi doğrultusunda AB’nin diğer Akdeniz ürünleri olan tütün ve pamuk sektörlerini de 

kapsamaktadır.  

 

Komisyon’un zeytinyağı sektörüne özgü reform önerileri, belirli bir referans 

dönemindeki üretim yardımının % 60’ının 0,3 hektardan daha büyük olan tarımsal 

işletmelere tek çiftlik ödemesi adı altında doğrudan gelir desteği olarak verilmesini 

(üretimden bağlantısız ödeme) içermektedir. Üretim yardımının kalan % 40’ının ise, üye 

devletler tarafından ulusal zarflar şeklinde elde tutulması ve zeytinliklerin iyi koşullar 

altında muhafaza edildiğinin temin edilmesi için zeytincilere ilave zeytinlik ödemesi adı 

altında verilmesini içermektedir. Bu arada 0,3 hektardan daha küçük olan zeytinlikler 

için ise sadece bağlantısız ödemede bulunulmasını, ihracat ve üretim iadelerinin 

kaldırılmasını, özel stoklama sisteminin muhafaza edilmesini, kalite ve izlenebilirlik 

önlemlerinin güçlendirilmesini ve zeytinyağı kontrol ajanslarının AB tarafından finanse 

edilmesine son verilmesini içermektedir (Anonymous 2004a). Komisyon bu önlemler 

aracılığıyla Topluluk zeytinyağı sektörünün daha iyi bir şekilde düzenleneceğini, 

çevrenin daha iyi korunacağını, AB’nin sektörel rekabet gücünün artacağını ve 

zeytincilerin gelirlerinin daha istikrarlı hale geleceğini iddia etmektedir (Güldoğan ve 

Tan 2004). 

 

AB zeytinyağı düzenlemeleri üretim, pazarlama, stoklama ve dış ticaret başlıkları 

altında incelenebilir. Üretim düzenlemeleri üretim yardımı aracılığıyla zeytinyağı ve 

sofralık zeytin üretiminin desteklenmesi, ilgili denetimler, zeytinciliğin kalitesini ve 

çevreye olan etkisini iyileştirmeye yönelik önlemler ve üretim iadelerinden 

oluşmaktadır. Pazarlama düzenlemeleri tüketicinin korunmasını hedefleyen etiketleme, 

sunum ve reklam kurallarının (Anonymous 2000a) yanı sıra ürünlerin tüketiminin ve 

katma değerlerinin arttırılmasına yönelik olan promosyon ve bilgilendirme 

kampanyaları ile özel logoları kapsamaktadır (Anonymous 2000c). Stoklama 

düzenlemeleri kamusal ve özel stoklama yardımı sistemlerinden oluşmaktadır. Sektörde 

kamusal stoklama kaldırılmış bulunmaktadır. Dış ticaret düzenlemeleri zeytinyağı 

ithalatı ve ihracatını kurallara bağlamaktadır. Bu çerçevede verilen ihracat iadeleri 
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önemini kaybetmiş, üçüncü taraflara tanınan tercihli rejimler önem kazanmıştır (Tan ve 

Çelikel 2003). 

 

Zeytinyağı ve sofralık zeytin Ortak Piyasa Düzenlerine ilişkin yayınlanan en son AB 

mevzuatı 865/2004/EC sayılı Zeytinyağı ve sofralık zeytinler piyasası ortak 

düzenlemesine dair ve 827/68/EEC sayılı Tüzük’ü değiştiren Konsey Tüzüğüdür. Bu 

tüzükle ilgili olarak, 1782/2003/EC sayılı Tek Çiftlik Ödemesine Dair Tüzük ve 

864/2004/EC sayılı Akdeniz Ürünlerinin Tek Çiftlik Ödemesine Dahil Edilmesine Dair 

Tüzük belirleyici olacaktır. Örneğin zeytinliklerin muhafaza edilmesi ile ilgili olarak 

verilecek ilave prim alana göre veya ağaç başına ödeme şeklinde olacaktır. 

 

Bu Tüzüğe göre, zeytinlikler için yardımın kapsamı, çiftçilere çevresel veya toplumsal 

değere sahip zeytinliklerin muhafaza edilmesi için bir katkı olarak tüzükte ortaya 

konulan koşullara uygun olarak yardım verilmelidir. Yardımın ödenmesi aşağıdaki 

koşullara tabi olmalıdır: 

 

(1) Zeytinlik coğrafi bilgi sistemine kayıtlı olmalıdır. Bir zeytincilik CBS-hektarı, 

Tüzükte değinilen usule uygun olarak tespit edilecek ortak bir yöntemle, zeytincilik için 

coğrafi bilgi sisteminden gelen veriler temel alınarak kullanılacak arazi birimi olmalıdır. 

 

(2) 1 Mayıs 1998 (Kıbrıs ve Malta için 31 Aralık 2001) tarihinden önce, zeytin ağacı 

dikilen alanlara veya mevcut bulunanların yerini alan ağaçlara tekabül eden alanlar ve 

Komisyon tarafından onaylanmış bir programda bulunan alanlar yardım alacaktır.  

 

(3) Zeytinlikteki zeytin ağaçlarının sayısı 1 Ocak 2005'te coğrafi bilgi sisteminde kayıtlı 

olan sayıdan % 10'dan fazla yada az olmamalıdır. Zeytinlik, yardıma hak iddia edilen 

zeytinlik kategorisinin özellikleri ile uyumlu olmalıdır. 

 

(5) Hakkında başvuru yapılan yardım en azından başvuru başına 50 Euro'ya karşılık 

gelmelidir. Buradaki tutar, zeytinlikler için yardım zeytincilik “CBS-hektarı” başına 

verilmelidir.  
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7.1.2 Zeytinyağı ortak piyasa düzeninde örgütlenme 

 

Üretici örgütleriyle ilgili temel hükümleri 136/66/EEC sayılı Konsey Tüzüğü içermekte, 

daha ayrıntılı hükümler Komisyon Tüzükleri aracılığıyla ortaya konulmaktadır. 

136/66/EEC sayılı Konsey Tüzüğü 2001 yılında 1513/2001/EC sayılı Konsey Tüzüğü 

aracılığıyla değiştirilmiş ve sektörde diğer işletmeci örgütleri ve bunların birliklerine de 

görev ve imkanlar verilmesinin önü açılmıştır. Konuyla ilgili ayrıntılı hükümler 

1334/2002/EC sayılı Komisyon Tüzüğü tarafından ortaya konulmuştur (Bourzoukos 

2003). 

 

136/66/EEC sayılı Tüzüğün yerini 1 Kasım 2005’ten itibaren 865/2004/EC sayılı Tüzük 

almıştır. Böylelikle yeni bir sofralık zeytin ve zeytinyağı OPD oluşturulmaktadır. Bu 

yeni düzenleme de işletmeci örgütleriyle ilgili hükümleri içermektedir.  

 

Zeytinyağı mevzuatının ilgili hükümleri; üretici örgütleri ve bunların birliklerine ilişkin 

hükümler, tüm işletmeci örgütleri ve bunların birliklerine ilişkin hükümler, yeni 

OPD’ndeki hükümler şeklinde üç alt başlık halinde ele alınabilir. 

 

136/66/EEC sayılı zeytinyağı sektörünün anayasası sayılan Tüzük’de yer verilen 

hükümler, ilgili konuya dair temel düzenlemeler olma özelliğini taşımaktadır (Kılıç 

2004). Bu Tüzüğe göre; tanınan üretici örgütler mutlaka, ferdi üreticiler ve/veya zeytin 

ve zeytinyağı üretim, işleme ve pazarlamasıyla meşgul olan ve yalnızca zeytincilerden 

oluşan örgütlerden oluşmalıdır. Üyelerinin zeytin ve zeytinyağı üretimlerini teyit 

edebilmelidir. Bir üretici örgütü tanınmış bir birliğe üye değilse tüm üye zeytincilerin 

adına üretim yardımı için bir başvuru yapma yetkisine ve yardımı alma ve üyeleri 

arasında paylaştırma yetkisine sahip olmalıdırlar. Eğer bir birliğe üye ise, yardım 

başvurusunda kullanılmak üzere, her yetiştirici üyenin üretimine dair bir beyannameyi 

birliğe sunma yetkisine sahip olmalıdır. Ayrıca asgari bir sayıda üyeye sahip olmalı 

veya kuruldukları bölgedeki yetiştiricilerin veya yağ üretiminin asgari bir yüzdesini 

temsil edebilmeli, hiçbir etkinliklerinde üye olmaya uygun adaylar arasında, milliyet 

veya tesis konumu açısından kesinlikle ayırım yapmamalıdırlar. Ayrıca bir örgütün 

tüzüğünde üyeliğinden ayrılmak isteyen üyelerin, tanınmadan sonra en az üç yıl üye 
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kalmak ve çekilme niyetleri, en azından 12 ay önceden yazılı olarak haberdar ettikten 

sonra ayrılabilmelerini garanti eden koşulların yer alması gerekir. 

 

Bir örgütün veya birliğin tanınması, tanınma koşullarının yerine getirilmemesi 

durumunda geri çekilmelidir. Konsey, Komisyon’dan gelen bir öneri üzerine, nitelikli 

bir çoğunlukla hareket ederek bu kuralın uygulanmasını sağlar. 

 

Sıvı ve katı yağ piyasası için bir ortak örgütlenmenin tesis edilmesine dair 22 Eylül 

1966 tarihli ve 136/66/EEC sayılı Konsey Tüzüğü ve Zeytinyağı üretimine yardım ve 

zeytinyağı üreticisi örgütlerine yardım verilmesine dair genel kuralları ortaya koyan 17 

Temmuz 1984 tarih ve 2261/84/EEC sayılı Konsey Tüzüğü’nün konsolide şekli içinde 

Madde 20c üretici örgütleri ve birliklerini ele almaktadır. 

 

Bir uygulama belgesi niteliğinde olan 2261/84/EEC sayılı Tüzüğün konsolide halindeki 

Bölüm 3, 4 ve 5 ise üretici örgütleri ve birliklerini ele almaktadır. 136/66/EEC sayılı 

Tüzük Madde 20c (1)’in diğer gereklilikleri saklı kalarak bir üretici örgütünün asgari 

tanınma kriterleri belirtilmektedir. Buna göre, zeytin ve zeytinyağı üreten ve bunların 

piyasa değerlerini artıran örgütlerin en az 700–1.200 zeytinciden oluşması; zeytin ve 

zeytinyağı üreten ve bunların piyasa değerlerini artıran bir veya birden fazla örgüt söz 

konusu örgütün mensubu olursa ilgili üreticiler gerekli asgari zeytinci sayısının 

hesaplanması amacıyla ferdi olarak dikkate alınmalı veya kurulduğu ekonomik 

bölgedeki zeytincilerin veya zeytinyağı üretiminin en azından % 25’ini temsil 

edebilmelidir. 

 

Sadece faydalanabilecekleri bir zeytinliğe sahip olan zeytinciler veya bir zeytinlikten en 

azından üç yıllık bir süreden beri faydalanmakta olan zeytinciler bir üretici örgütüne üye 

olabilir. Bu amaca yönelik olarak zeytinciler üye oldukları üretici örgütlerine bir 

zeytinlikten faydalanan kimseler olduklarının kabul edilmesi için gerekli bilgileri ve 

üyelik için başvurduklarından beri meydana gelen herhangi bir değişikliğe dair bilgileri 

arz etmelidir. 
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Bu Tüzüğün amaçları dahilinde “ekonomik bölge” ilgili üye devlet tarafından 

belirlenecek kriterler altında zeytincilik açısından benzer üretim koşulları taşıyan bir 

bölge manasına gelmelidir (Güldoğan ve Tan 2005). 

 

Üye devletler 1360/78/EEC sayılı Tüzükte belirtilen şekilde üretici örgütlerinin veya bu 

Tüzüğün amaçları dahilinde üretici örgütleri olarak tanınabilecek olan zeytin ve 

zeytinyağı üretmek ve bunların piyasa değerlerini arttırmaya yönelik diğer örgütlerin 

teşkil edilmesini teşvik edecek tüm gerekli faaliyetlerde bulunmalıdır. 

 

Bir pazarlama yılının başlangıcından itibaren tanınma elde etmek isteyen üretici 

örgütleri, ilgili Üye devlet’in yetkili makamına en geç bir önceki pazarlama yılının 30 

Haziranına kadar başvuruda bulunmuş olmaları gerekmektedir. Yetkili makam 

başvurunun alınmasının ardından başvurunun 136/66/EEC sayılı Tüzük Madde 20c 

(1)’in gerekliliklerini karşılayıp karşılamadığını kontrol ettikten sonra en geç aynı yılın 

15 Ekim tarihine kadar başvuruya dair bir karar almalı ve bununla ilgili örgütü ve 

Komisyon’u derhal haberdar etmelidir. Tanınma başvurunun yapıldığı pazarlama yılını 

izleyen yılın başlangıcından itibaren geçerli olmalıdır. Tanınmış üretici örgütleri her 

yılın 30 Haziran tarihine kadar yetkili makama yapılarında gerçekleştirilen herhangi bir 

değişikliği rapor etmelidir. Yetkili makam bu bildirimleri ve herhangi bir soruşturmayı 

temel alarak tanınma koşullarının karşılanıp karşılanmadığını kontrol etmelidir. Eğer 

tanınma koşulları artık karşılanmıyorsa yetkili makam mutlaka gecikmeksizin ve en geç 

bir sonraki pazarlama yılının başlangıcından önce tanınmayı geri çekmeli ve bu yöndeki 

kararından Komisyon’u haberdar etmelidir (Güldoğan ve Tan 2005). 

 

136/66/EEC sayılı Tüzük’de değinilen üyesi bulunmayan tanınmış üretici örgütleri, tüm 

üyelerinin üretim beyannamelerini Madde 3 (1)’e uygun olarak beyan etmeli, tüm 

üyelerinin yardım başvurularını ayda bir Madde 16’da hükme bağlanan şekilde 

bilgisayarla işlenmeye uygun bir biçimde standardize edilmiş olarak sunmalıdır.  

Yardım, yağ üretimlerini tamamlamış olan üyeler tarafından üretilen miktarlar için 

Madde 8 (1)’de hükme bağlanan kontrollerin tamamlanmış ve bunların sonucunda 

doğan yükümlülüklerin ifa edilmiş olması koşuluyla talep edilmelidir. Tek bir 

pazarlama yılının üretimine ilişkin olan tüm başvurular belirtilecek bir tarihten önce arz 
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edilmelidir. Buna uymamanın cezası üretime izin verilmemesidir. Ayrıca ilgili üye 

devlet’ten Madde 12’de değinilen şekilde üretim yardımına dair avanslar ve yardımların 

bakiyesini almalı ve bunları derhal zeytinci olan üyeleri arasında bölüştürmelidir. Bir 

üretici örgütünün bu tür örgütlerin bir birliğine üye bulunduğu durumlarda zeytinci olan 

üyelerin ürün beyannameleri ve yardım başvuruları mutlaka birlik tarafından arz 

etmelidir. 

 

Her üretici örgütü yardım başvurusunu arz etmeden önce üyelerinin her biri tarafından 

arz edilen dosyanın Madde 3’te değinilen yükümlülüklerle uyumunu ve bilhassa 

zeytinlerin onaylanmış bir fabrikada preslendiğine dair kanıtı, her zeytinci tarafından 

preslenen zeytinlerin ve elde edilen yağların miktarlarına ilişkin olarak temin edilen 

rakamların preslemeye dair kanıtta beyan edilen zeytin ve yağ miktarlarına karşılık 

geldiğini kontrol etmelidir. Üretici örgütü üyelerine dair dosyaları fıkra 1’in ikinci 

bendinde değinilen iletişimin tesis edilmemesi durumunda ilgili üye devlet’in yetkili 

makamlarına iletmelidir. 

 

136/66/EEC sayılı Tüzük Madde 20c (2)’nin gereklilikleri mahfuz kalarak bir üst birlik 

bu Tüzük’te Madde 5 altında tanınan en azından 10 üretici örgütünden oluşmadığı veya 

ilgili üye devlet’te üretilen zeytinyağının en azından % 5’ini karşılamadığı sürece 

tanınamaz. Ancak bir birliği oluşturan üretici örgütleri mutlaka iki veya daha fazla 

ekonomik bölgeden olmalıdır. Madde 5’te ortaya konulan tanınma ve tanınmanın geri 

çekilmesine dair hükümler birliklere de tatbik edilmelidir.  

 

136/66/EEC sayılı Tüzük Madde 20c (2)’de belirtilen üst birlikler, kendilerini oluşturan 

örgütlerin faaliyetlerini koordine etmeli ve bu faaliyetlerin bu Tüzük’e uygun olduğunu 

temin etmeli, bilhassa doğrudan ve saptanacak bir yüzdeye uygun olarak Madde 8’de 

belirtilen kontrollerin yürütüldüğü usulü teyit etmeli, kendilerini oluşturan örgütler 

tarafından iletilen üretim beyannamelerini ve yardım başvurularını yetkili makamlara 

arz etmeli ve ilgili üye devletlerden Madde 12’de değinilen şekilde üretim yardımına 

dair avanslar ve yardım bakiyesini almalı ve bunları kendilerini oluşturan örgütlerin 

üyesi bulunan üreticiler arasında paylaştırmalıdır. 
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136/66/EEC sayılı Tüzük Madde 20d (1)’de değinilen elde tutulacak tutar her birliğe 

kendisini oluşturan üretici örgütlerinin sayısı temel alınarak ödenmelidir. Bakiye, tüm 

üretici örgütlerine her örgüte üyeleri tarafından arz edilen ferdi yardım başvurularının 

sayısı ve her örgüt aracılığıyla yardım verilen zeytinyağı miktarı temel alınarak 

ödenmelidir. Zeytinyağının üretildiği üye devletler birliklere ve üretici örgütlerine fıkra 

1’in tatbik edilmesi amacıyla devredilen meblağların bunlar tarafından sadece bu Tüzük 

altında sorumlu oldukları faaliyetlerin finansmanı için kullanıldığını temin etmelidir. 

Meblağlar tamamen veya kısmen fıkra 2’de belirtilen şekilde kullanılmamışsa ilgili üye 

devletlere mutlaka geri ödenmeli ve FEOGA tarafından finanse edilen harcamalardan 

kesilmelidirler. Birliklerin ve üretici örgütlerinin faaliyet göstermesini kolaylaştırmak 

amacıyla üye devletler bunlara her pazarlama yılının başlangıcında üyelerin sayısına 

göre sabit-oranlı bir şekilde hesaplanacak olan bir avans ödemeye yetkili olmalıdır. 

Üretici üye devletler yardımın dağıtılmasına dair kuralları ve zeytincilere ödeme 

yapılmasına ilişkin süreleri ortaya koymalıdır. 

 

Her zeytinci talep edilen yardım tutarı üzerinden bir avans alabilir. Avans, Madde 17a 

(2)’ye göre belirlenen birim yardım tutarının yardım başvurusunda belirtilen yağ miktarı 

ile çarpılmasıyla elde edilen tutara eşit olmalıdır. Avans, hali hazırdaki pazarlama yılı 

için zeytin rekolteleri ve yağ rekolteleri Madde 18’e uygun olarak belirlenmedikçe, 

Madde 8 (1)’de değinilen kontroller ve Madde 14 (3a)’da değinilen yerinde yapılan 

denetlemeler olmaksızın verilemez. Bir üretici örgütünün üyesi olmayan zeytinciler ve 

fıkra 2’ye uymayan [örgüt] üye zeytinciler için avans, Madde 17 a (2)’ye göre 

belirlenen yardımın birim tutarı yardım başvurusunda belirtilen yağ miktarı ile 

çarpılarak elde edilen tutara eşit olmalıdır.  

 

2366/98/EC sayılı Tüzük, yukarıda anlatılan 2261/84/EEC sayılı Tüzük’de net olmayan 

birçok konuda ayrıntılı ve bazen yeni hükümler getirmektedir. Tüzüğün konsolide 

halinde Bölüm 5, üretici örgütleri ve birliklerini ele almaktadır.  

 

Bu tüzüğe göre; üretici örgütleri ve bunların birlikleri tanınabilmek için, kendilerine 

verilen görevleri yerine getirebilmek için gerekli idari yapılara sahip olmak, nitelikli 
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personele sahip olmak, idari faaliyetlerine dair kayıtlar tutmak ve çalışmalarına dair üç 

aylık raporlar düzenlemek ile ilgili sorumluluklarını yerine getirmek zorundadırlar.  

 

Ayrıca, Madde 12 (3)’te ortaya konulan süre içinde, bir üst birliğe üye olmayan 

örgütler, yetkili makama her ay bir önceki ay boyunca üyeleri tarafından kendilerine 

iletilen yardım başvurularını arz etmek durumundadır. Eğer örgüt bir üst birliğe üye ise 

birliğe her ay bir önceki ay boyunca üyeleri tarafından kendilerine iletilen yardım 

başvurularını arz etmek zorundadır. Üretici örgütlerinin üst birlikleri de, yetkili makama 

her ay bir önceki ay boyunca üyesi olan örgütler tarafından kendilerine iletilen yardım 

başvurularını arz etmek durumundadırlar. 

 

2261/84/EEC sayılı Tüzük Madde 4 (2)’de ortaya konulan koşullara uyumu teyit etmek 

amacıyla üretici örgütleri üyelerinden zeytinliklerini idare etmelerine temel olan tapu 

senedi, sözleşme veya diğer belgelerin nüshalarını temin etmelerini talep etmelidir. Bu 

nüshalar üretici örgütünün üye kayıtlarına eklenmelidir. 

 

Bir üst birlik oluşturan üretici örgütleri 2261/84/EEC sayılı Tüzük Madde 4 (3)’te 

değinilen şekilde ekonomik bölgelerin en azından üçte birini mutlaka temsil etmelidir. 

2261/84/EEC sayılı Tüzük Madde 10’un ilk bendinde hükme bağlanan onaylama birliğe 

üye üretici örgütleri tarafından yürütülen denetimlerin % 5’ini kapsamalıdır. Birlikler 

yürütülen yardım başvuruları ile ilgili denetimlere ilişkin detaylı bir rapor hazırlamalı ve 

bunun bir nüshasını derhal ilgili üye devlet’e ve gerekliyse kontrol ajansına iletmelidir. 

 

Her pazarlama yılında 1 Ocak’tan önce üretici örgütleri veya uygun olduğunda, bunların 

üst birliklerinin üyelerinin üretim beyannamelerini ve bunlarda yapılan herhangi bir 

değişikliği ilgili üye devletin yetkili ajansına arz etmelidir. Ancak, üye devletler, belirli 

bölgelerde kontrollerin etkinliğini arttırmak amacıyla, beyannamelerin arz edilmesi için 

nihai tarihi azami üç ay uzatabilirler. Üye devletler ilgili pazarlama yılının 1 Ocak 

tarihinden önce Komisyon’a üretim beyannamelerini arz etme nihai tarihinin uzatıldığı 

bölgeleri ve bunun nedenlerini ve ortaya konulan yeni tarihi iletmelidir. Üretici örgütleri 

veya uygun olduğunda, bunların üst birlikleri yürürlükteki pazarlama yılı için yardım 
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başvurularını ilgili üye devlet’in yetkili ajansına her pazarlama yılında 1 Ağustos’tan 

önce arz etmelidir.  

 

Ancak zeytinciler tarafından geç arz edilen yardım başvuruları örgüt veya birlik 

tarafından her pazarlama yılının 14 Ağustos’undan önce arz edilebilir. Üretici örgütleri, 

2261/84/EEC sayılı Tüzük Madde 8 (1)’de hükme bağlanan teftişleri yerine getirdikten 

sonra üyelerinin avanslara dair başvurularını ilgili üye devlet’in yetkili kurumuna 

iletmelidir. 

 

Her pazarlama yılında 31 Nisan’dan önce, 136/66/EEC sayılı Tüzük Madde 20d’ye 

uygun olarak elde tutulan toplam yardım için öngörüler temel alınarak ve her üye devlet 

için öngörülebilir kaynakların tavanı dahilinde, birliklere kendilerine üye üretici 

örgütlerinin her biri için verilecek birim tutar ve üretici örgütlerine kendilerine arz 

edilen her ferdi yardım başvurusu için verilecek birim tutar belirlenmelidir. Üretici 

örgütü üyelerinin sayısını saptamak amacıyla sadece o tarihteki ve daha önceki üç 

pazarlama yılı boyunca örgüte en azından bir başvuru yapmış üyeler hesaba 

katılmalıdır. 136/66/EEC sayılı Tüzük Madde 20d’ye uygun olarak elde tutulan yardım 

fazlası, üretici örgütleri arasında, her örgüt üzerinden hakkında yardım verilen 

zeytinyağı miktarı temel alınarak bölünmelidir.  

 

Birlikler Topluluk kuralları altında tüm sorumluluklarını üstlendikleri ve 20(a) 

maddesinde hükme bağlanan finansman etme düzenlemeleri sonucu toplanan miktarın 

tamamını kullanmadıkları durumlarda, 2261/84/EEC sayılı Tüzüğün Madde 11 (3) 

maddesi saklı kalmak üzere, kalan miktarı üyeleri olan üretici örgütleri arasında, bu tür 

örgütlerin üye sayısı temel alınarak bölmelidir. Ancak, 136/66/EEC sayılı Tüzük Madde 

20d’ye uygun olarak elde tutulan yardım, üretici örgütleri ve bunların birliklerine, fıkra 

1 (a) ve (b)’nin tatbik edilmesinden doğan tutarların verilmesine yeterli değilse ilgili 

üye devletler bu tür kurumlar tarafından yürütülen teftişlerden doğan belirli masrafların 

ödenmesine katkıda bulunabilir. Bu tür durumlarda üye devlet üretici örgütleri ve 

bunların birliklerine, fıkra 1 (a) ve (b)’de belirtilenlerden-bu tutarların geçilmesi 

koşuluyla-farklılık gösteren tutarları verebilir. 
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2261/84/EEC sayılı Tüzük Madde 11 (4)’te hükme bağlanan şekilde avanslar üst 

birliklerin varlığı durumunda, bir önceki pazarlama yılı için fıkra 1 (a)’ya göre 

belirlenen birim tutarının, kendilerine üye üretici örgütlerinin üyelerinin sayısı ile 

çarpılmasıyla elde edilen meblağın % 70’ini geçmemelidir. Aynı şekilde üst birliği 

olmayan üretici örgütleri durumunda, bir önceki pazarlama yılı için fıkra 1 (b)’ye göre 

belirlenen birim tutarının, öngörülebilir başvuruların sayısı ile çarpılmasıyla elde edilen 

meblağın % 70’ini geçmemelidir. 

 

Komisyon’un 2000 yılında hazırladığı Zeytinyağı İçin Kalite Stratejisi başlıklı 

raporunda göre AB’de 136/66/EEC sayılı Tüzük altında tanınan 366 üretici örgütü ve 

bunların 9 birliği bulunmaktadır (Anonymous 2000d).  

 

Topluluk bu örgütlerin finansmanı için üyelerine dağıttıkları üretim yardımlarının % 

0,8’lik bir kısmını ayırmaktadır. AB üstlendikleri idari faaliyetleri gerçekleştirirken 

maruz kaldıkları masrafların karşılanması için örgüt ve birliklerin finanse edilmesini 

hükme bağlamıştır. 136/66/EEC sayılı Konsey Tüzüğü Madde 20d bu finansmanın 

üretim yardımlarından yapılacak bir kesinti ile temin edilmesini şart koşmuştur. 

1638/98/EC ve 1513/2001/EC sayılı Tüzükler doğrultusunda bu kesintinin 1998/99 ila 

2003/2004 pazarlama yıllarında geçiş dönemi için üretim yardımlarının % 0,8'ine denk 

gelmesi kararlaştırılmıştır. Belirli bir pazarlama yılında verilebilecek olan azami toplam 

üretim yardım tutarı 2.350.427.673 Euro'dur. Bu rakama üye devletlerin Ulusal 

Garantilenmiş Miktarları'nın toplamı olan Azami Garantilenmiş Miktar'ın 1638/98/EC 

sayılı Tüzük tarafından 1998/99 ila 2003/2004 pazarlama yılları için sabitlenmiş olan 

1322,5 Euro/ton tutarındaki zeytinyağı üretim yardımıyla çarpılması aracılığıyla 

ulaşılmaktadır. Bu tutarın % 0,8'i, yani üretici örgütleri ve birliklerine belirli bir 

pazarlama yılında verilebilecek olan azami toplam tutar 188.034.213.84 Euro'ya denk 

gelmektedir (Güldoğan ve Tan 2005).  

 

2366/98/EC sayılı Tüzük Madde 21'in uygulanması için her pazarlama yılına ilişkin 

olarak bir Komisyon Tüzüğü kabul edilmektedir. Bu Tüzükler her üretici üye devlet'ten 

zeytinyağı üretici birlikleri ve örgütlerine verilebilecek olan avansların tutarlarını 

içermektedir.  
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Yayınlanan en son Tüzük olan 2003/2004 pazarlama yılı için 136/66/EEC sayılı Konsey 

Tüzüğü altında tanınmış olan üretici örgütleri ve bunların birliklerine ödenecek olan 

tutarlara dair 13 Nisan 2004 tarih ve EC 672/2004/EC sayılı Komisyon Tüzüğü'nün Bu 

Tüzük aracılığıyla verilen avanslar 2002/2003 pazarlama yılı için verilecek üretim 

yardımları üzerinden ödenecektir.  

 

Topluluğun zeytinyağı sektöründeki üretici örgütlerine özel bir başka düzenlemesi ise, 

zeytinyağının özel stoklanmasına yardım sistemine dair 21 Aralık 1998 tarih ve 

2768/98/EEC sayılı Komisyon Tüzüğü’nde yer almaktadır. Bu Tüzük belirli koşullarda 

zeytinyağının özel stoklanması için yardım verilmesini hükme bağlamaktadır. Özel 

stoklama yardımı sistemi için satışa dair istisnai zorluklar yaşanan durumlar dışında 

ihale usulü kullanılmaktadır. Bu sistemin kapsamında üretici örgütleri ve birliklerine 

öncelik tanınmaktadır. Örneğin zeytinyağı için özel stoklama sözleşmelerinin 

akdedilmesine yetki veren ve buna ilişkin yardım için kısmi süreli bir ihale açan 16 

Şubat 2001 tarih ve 327/2001/EC sayılı Komisyon Tüzüğü dört ihale açmış ve bunların 

ilkine katılımı üretici örgütleri ve üst birlikleriyle sınırlamıştır. Ancak burada da 

mevzuattan kaynaklanan bir belirsizlik söz konusudur. 2768/98/EC sayılı Tüzük 

952/97/EC sayılı Konsey Tüzüğü’nün kapsamında yer alan üretici gruplarına öncelik 

tanınacağını belirtmektedir. 952/97/EC sayılı Konsey Tüzüğü yukarıda bahsedilen 

1360/78/EEC sayılı Konsey Tüzüğü gibi kırsal kalkınmaya yönelik yatay bir metindir 

ve hali hazırda yürürlükten kalkmıştır. Dolayısıyla hangi üretici örgütlerine öncelik 

tanınacağı veya herhangi bir örgüte öncelik tanınıp tanınmayacağı belirsizdir. 

 

Zeytinyağının özel stoklanmasının desteklenmesi ilk kez 1562/78/EEC sayılı Tüzük 

aracılığıyla gündeme getirilmiştir. Ancak bu Tüzük özel stoklama yardımını kamusal 

stoklamanın alternatifi olarak değil, buna ilave ve istisnai bir araç olarak ortaya 

koymuştur. Böylelikle Topluluk zeytinyağı sektöründe kamusal stoklama rejiminden 

çifte stoklama rejimine geçilmiştir. Söz konusu Tüzük’e göre zeytinyağı sektöründe 

üretici örgütlerinin oluşturulması ve belirli idari görevleri üstlenmeleri üretim yardımı 

sisteminin daha sağlıklı bir şekilde işlemesini temin edecektir.  

 
Bu çerçevede üretici gruplarına belirli koşullar altında stoklama sözleşmeleri akdetme 

olanağı da tanınmalıdır. 136/66/EEC sayılı Tüzük’e ilave edilen Madde 20d fıkra 2 bu 
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doğrultuda Topluluk piyasasındaki fiyatların belirlenecek bir dönem boyunca müdahale 

fiyatına yakın seyretmesi durumunda tanınmış üretici grupları ile pazarladıkları 

zeytinyağlarına ilişkin stoklama sözleşmeleri akdedilmesine karar verilebileceğini 

belirtmektedir. 

 

Burada, hem üretici örgütü hem de üretici grubu terimlerinin kullanıldığı dikkati 

çekecektir. Burada Topluluk mevzuatının karmaşıklığından kaynaklanan bir sorun söz 

konusudur. 1562/78/EEC sayılı Tüzük üretici örgütü terimini genel anlamda kullanırken 

Madde 20c ve 20d’nin gösterdiği gibi üretici grubu terimi aracılığıyla spesifik bir 

örgütlenmeye değinmektedir. Üretici gruplarına ve bunların birliklerine dair 19 Haziran 

1978 tarih ve 1360/78/EEC sayılı Konsey Tüzüğü tarafından Topluluğun belirli 

bölgelerinde tarım sektörünün karşı karşıya olduğu yapısal sorunlarla başa çıkmak 

amacıyla oluşturulan kurumsal yapılara 1562/78/EEC sayılı Tüzük zeytinyağı 

sektöründe faaliyet gösteren ve 1360/78/EEC sayılı Tüzük altında üretici grubu olarak 

tanınan üretici örgütlere dair bu sektörle sınırlı bazı hüküm ve olanaklar getirmektedir. 

Ancak bu uygulamalardan istenen verim alınamamıştır. Bunun nedeni zeytinyağı 

sektöründe üretici grubu olarak tanınmaya hak kazanacak ve dolayısıyla idari görevler 

üstlenebilecek ve özel stoklama yapabilecek örgütlerin, özellikle Yunanistan’da yeteri 

kadar gelişmemiş olmasıdır. 136/66/EEC sayılı Tüzük’ü değiştiren daha ileri tarihli 

belgelerin başlangıç metinlerinde bu soruna istinaden üretici gruplarının desteklenmesi 

için ilave önlemler getirmişlerdir.  

 

Söz konusu doğrultudaki en radikal önlem ise 136/66/EEC sayılı Tüzük’ü değiştiren 18 

Mayıs 1982 tarih ve 1413/82/EEC sayılı Konsey Tüzüğü tarafından alınmıştır. Bu 

Tüzüğün Madde 20c ve 20d’ye yaptığı değişiklikler ile Topluluk zeytinyağı sektöründe 

1360/78/EEC sayılı Tüzüğün sağladığı yasal çerçeve terk edilerek üretici grubu ve 

bunların üst birliği olarak tanınmak için sıvı ve katı yağ piyasası Ortak Piyasa 

Organizasyonunda özel düzenlemeler hükme bağlanmıştır. Üretici grubu ve birliklerinin 

desteklenmesi için alınan önlemler ise tatbik edilmeye devam edilmiştir. Bu 

düzenlemeler ufak değişikliklerle günümüzde de mevcudiyetini sürdürmektedir. 

 



 70

136/66/EEC sayılı Tüzük’te üretici grubu teriminin kullanılmasına rağmen konuyla 

ilgili ayrıntılı hükümlere yer veren yasal belgeler olan zeytinyağı üretimine yardım ve 

zeytinyağı üreticisi örgütlerine yardım verilmesine dair genel kuralları ortaya koyan 17 

Temmuz 1984 tarih ve 2261/84/EEC sayılı Konsey Tüzüğü ve zeytinyağı üretimine 

yardım sisteminin 1998/1999, 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003 ve 

2003/2004 pazarlama yıllarında tatbik edilmesi için ayrıntılı kuralları ortaya koyan 30 

Ekim 1998 tarih ve 2366/98/EC sayılı Komisyon Tüzüğü üretici örgütü terimini 

kullanmaktadır. Bu durumdan sıvı ve katı yağlar Ortak Piyasa Organizasyonu 

çerçevesinde üretici grubu ve üretici örgütü terimlerinin aynı anlamda kullanıldığı 

anlaşılmaktadır. 

 

AB'nin zeytinyağı üretici örgütleri ve birliklerine yönelik ikinci bir desteği genişleme 

süreciyle bağlantılı olarak gerçekleşmiştir. Bilindiği üzere İspanya ve Portekiz o 

zamanki adıyla Avrupa Ekonomik Topluluğu'na 1986 yılında katılmışlardır. Bu üye 

devletler için sıvı ve katı yağlar ortak piyasası örgütlenmesinde bazı değişiklikler ve 

derogasyonlar yapılmıştır. En önemlisi İspanya' da ve özellikle Portekiz' de zeytinyağı 

üretici örgütleri ve birliklerinin kurulabilmesi için Topluluk kaynaklarından finansman 

sağlanmıştır. AB hali hazırda sürmekte olan genişleme süreci çerçevesinde Birliğe 1 

Mayıs 2004'te üye olan ve 2007'de üye olması beklenen orta ve doğu Avrupa 

ülkelerinde de üretici örgütleri ve birliklerinin geliştirilmesine yönelik önlemlere 

SAPARD üzerinden finansman temin etmiştir (Güldoğan ve Tan 2005).  

 

1413/82/EEC sayılı Konsey Tüzüğü’nün zeytinyağı sektörüne özgü üretici gruplarını 

oluşturmasına rağmen yine 136/66/EEC sayılı Tüzük’ü değiştiren daha ileri tarihli bir 

belge olan 2260/84/EEC sayılı Tüzük özel stoklama sözleşmelerinin sadece 

1360/78/EEC sayılı Tüzük altında tanınan üretici grupları ile akdedebileceğini hükme 

bağlamıştır. Bu hüküm çifte stoklama rejimi boyunca yürürlükte kalmış, ancak 

1360/78/EEC sayılı Tüzük yerini 952/97/EC sayılı Tüzük’e bırakmıştır. 

 

1562/78/EEC sayılı Tüzük tarafından getirilen özel stoklama sistemi 1978/79 ila 

1997/98 pazarlama yıllarından oluşan 20 yıllık süre boyunca 1987/88, 1991/92, 1992/93 

ve 1997/98’de olmak üzere toplam dört defa kullanılmıştır. 
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7.1.3 Zeytinyağı ortak piyasa düzeninde üretici örgütleri ve birliklerinin görevleri 

 

Zeytinyağı alt sektöründe üretici örgütleri ve üst birliklerinin mevzuat yapısı ana hatları 

itibariyle 7.1.2. bölümünde anlatılmıştır. Burada o bölümde yer alan ve örgütün özelliği 

olarak açıklanan konulardan OPD kapsamındaki görevlerle ilgili olanlar özetlenecek ve 

orada yer almayan görevlere de yer verilecektir. Bu görevler sırasıyla şu şekilde 

belirlenebilir: 

 

1. Zeytinyağı üreticilerinin örgütler ve üst birliklerinin öncelikle görevi, üyelerinin 

üretim beyannameleri ve yardım başvurularını kabul ederek incelemek ve bunları 

yardımları ödeyecek olan ödeme ajanslarına tek bir yardım başvurusu şeklinde arz 

etmektir. Birlikler örgütlerin gerekli incelemeyi yapıp yapmadığını denetlemekten de 

sorumludur.  

 

2. Yardımlar birliklere verilmekte, birlikler bunları örgütlere, örgütler de bağımsız 

üreticilere dağıtmaktadır. Bir üretici örgütünün mensubu bulunmayan ferdi üreticiler 

doğrudan yetkili makamlara başvurmak durumunda kalmaktadır.  

 

3. Üretici örgütleri ve birliklerinin bir başka sorumluluğu ise yardım başvurularında 

gösterilen üretim miktarlarını kontrol etmek için kullanılan homojen zeytinyağı üretim 

sahaları başına ortalama zeytin ve zeytinyağı rekoltelerinin tespit edilmesinde yetkili 

makamlara (zeytinyağı kontrol ajanslarına) yardımcı olmaktır. Örgüt ve birliklerin bu 

faaliyetlere katılması üyelerinin haklarını koruma amacını da gütmektedir.  

 

4. Üretici örgütleri ve birlikleri bu idari görevlerin yanı sıra sektörde belirli önlemlerin 

uygulanmasına da iştirak etmektedir. Bunların başında zeytinyağı ve sofralık zeytin 

üretiminin kalitesini ve çevreye olan etkisini geliştirmeye yönelik önlemler gelmektedir.  

5. Zeytinyağı üretim yardımlarından yapılan (ve 1998/99 ila 2003/04 pazarlama yılları 

için % 1.4 oranında olan) kesintilerle finanse edilen bu önlemler her yıl 1 Mayıs 'ta 

başlayan 12 aylık üretim döngüleri boyunca uygulanmak üzere planlanmaktadır. Üye 

devletlerin her yılın 31 Martına kadar bir sonraki üretim döngüsü için aşağıdakileri 

içeren bir faaliyet programı tespit etmesi gerekmektedir. Yani önlemlerin 
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uygulanmasının sorumluluğu üye devletlerin yetkili makamlarındadır. Ancak konuyla 

ilgili olan 528/1999/EC sayılı Tüzüğün giriş metninde bu sistem çerçevesinde üretici 

örgütlerine özel bir önem verilmesi gerektiği belirtilmektedir. Nitekim üye devletler 

önlemlerin uygulanması için zeytincilik alanında faaliyet gösteren merkez, ajans veya 

üretici örgütleri ile sözleşmeler akdetmektedir.  

 

6. Üretici örgütleri ve birliklerinin faaliyet gösterdiği bir başka alan ise zeytinyağı 

stoklanmasıdır. Bilindiği üzere 1998 yılında sıvı ve katı yağlar ortak piyasa 

örgütlenmesi kapsamında müdahale alımlarına son verilmiş ve özel stoklama rejimine 

geçilmiştir. Bu çerçevede koşullar piyasada bu yolla giderilebilecek bölgesel sorunların 

meydana gelmesi ya da piyasada iki haftalık bir süre boyunca kaydedilen ortalama 

fiyatların belirli seviyelerin altına inmesi durumlarında özel stoklama yardımı 

verilmektedir. Gerekli stoklama imkanlarına sahip olan üretici örgütleri ve birlikleri 

yardım verilmesi için düzenlenen ihalelere katılabilmektedir.  

 

7. Örgüt ve birliklerin faaliyet gösterebildiği bir başka alan ise bilgilendirme ve 

promosyon önlemleridir. Söz konusu önlemler, OTP hakkında bilgilendirme, Topluluk 

ürünleri hakkında iç piyasada bilgilendirme ve promosyon ve Topluluk ürünleri 

hakkında dış piyasada bilgilendirme ve promosyon şeklinde üçe ayrılmaktadır. Üretici 

örgütleri ve birliklerinin bu alanlarda hazırlayacağı projeler Komisyon tarafından 

finanse edilebilmektedir (Anonymous 2000d). Bu vesileyle AB’nde zeytinyağı 

sektörünün promosyon önlemleri açısından lider durumda olduğunun hatırlatılması 

yerinde olacaktır.  

 

8. Son olarak üretici örgütleri ve birlikleri AB'nin kırsal kalkınma politikası veya 

bölgesel politikası kapsamında projeler geliştirerek FEOGA Garanti Bölümü'nden 

(ilave) ve Yapısal Fonlar'dan kaynaklara ulaşabilirler.  

 
Görüldüğü üzere zeytinyağı üretici örgütleri ve birliklerinin sektörde birçok 

sorumluluğu ve işlevi bulunmaktadır. Üstelik bunlar sadece OTP çerçevesindeki 

faaliyetleridir. Örgüt ve birlikler klasik kooperatifçilik faaliyetleri de sürdürerek 

üyelerine ve zeytincilik sektörüne fayda sağlamaktadırlar.  
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7.2 Taze Meyve-Sebze 

 

7.2.1 Taze meyve-sebze ortak piyasa düzeni ve gelişmeler 

 

Pazarı istikrarlı hale getirmek, taze meyve ve sebze yetiştiricilerine adil bir gelir düzeyi 

sağlamak amacıyla taze meyve ve sebze OPD, ilk olarak 1962 yılında 23/62/EEC sayılı 

Konsey Tüzüğü ile oluşturulmuştur. Bu tüzük ile ortak piyasanın oluşturulması için 

gerekli kurallar ve önlemler belirlenmiştir. Buna göre, üye devletler arasında bu 

ürünlerin ticaretinde uygulanan her türlü gümrük vergisi ve eş etkili vergiler ile miktar 

kısıtlamaları ve eş etkili önlemlerin aşamalı olarak azaltılması ve 01 Ocak 1970 tarihine 

kadar tamamen kaldırılması kararlaştırılmıştır (Anonim 2001a). Ayrıca sözkonusu tüzük 

ile kalite standartlarına tabi ürünler belirlenmiş ve yaş meyve ve sebzeler için, 

Komisyon’a yardımcı olmak üzere, üye devletlerin temsilcilerinden oluşan ve 

Komisyon temsilcisinin başkanlık ettiği bir İdari Komite (Management Committee) 

kurulması da karara bağlanmıştır.  

 

Bu piyasa düzeni meyve ve sebzelerin çoğunu kapsamaktadır. Bu bağlamda, elma ve 

armut, kayısı, enginar, kuşkonmaz, patlıcan, fasulye, brüksel lahanası, lahana, havuç, 

karnabahar, kereviz, turunçgil meyveler, dolmalık kabak, hıyar, sarımsak, kivi, pırasa, 

marul, kıvırcık, hindiba, kavun, soğan, şeftali ve nektarin, bezelye, erik, ıspanak, çilek, 

tatlı biber, taze üzüm, domates, karpuz, badem, fındık, ve ceviz gibi kapsam 

dahilindedir. Buna karşılık patates, üzüm, muz, tatlı mısır, fasulye ve yemlik bezelye ve 

zeytin kapsam dışındadır (Anonim 2001a).  

 

Taze Meyve ve Sebzeler OPD’nde ikinci temel düzenleme, 1972 yılında, 1035/72/EEC 

sayılı Konsey Tüzüğü ile yapılmıştır. Bu tüzük ile kalite standartlarına ilişkin yeni 

düzenlemeler getirilmekte ve piyasanın işleyişinde kullanılacak dört tip fiyatla ilgili 

düzenlemeler belirlenmiştir. Bunlardan birincisi olan Temel Fiyat (Basic Price), tüketici 

çıkarlarını gözeterek üretici gelirlerinin desteklenmesini ve her bir ürün için fiyat 

istikrarını sağlamak üzere hesaplanmıştır. İkincisi Alım Fiyatıdır (Buying-in Price) ve 

belirli ürünler için müdahale fiyatlarının ve buna göre telafi miktarının düzeyini 

belirlemede kullanılan ve temel fiyatın % 30’u ila % 65’i arasında bir düzeyde 
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belirlenmiştir. Diğer iki fiyat, ürünün üretici örgütleri tarafından piyasadan geri çekilme 

fiyatı (withdrawal price) ve kamu alım fiyatı (public buying-in price)’dır (Gaignard 

2003). 

 

Topluluk narenciye üretiminin pazarlanması, portakal, mandalina, satsuma ve işlenmesi, 

limonların işlenmesi, sert kabuklu meyveler için özel önlemler, elma teşvik programları, 

narenciye teşvik programları, mandarin üretiminin yeniden düzenlenmesi, elma 

bahçelerinin yeniden düzenlenmesi ve narenciye ekiminin kaydedilmesi konularında 

1972 yılında düzenlenen bu temel tüzüğe istinaden bir takım düzenlemeler yapılmıştır. 

 

Kapsam dahilindeki ürünler belli standartlar çerçevesinde, tüketicinin talebi 

doğrultusunda ve tazelik kriterlerine göre sınıflandırılmaktadır. Bu standartlar, Avrupa 

Ekonomik Komisyonu’nun dayanıksız ürünler standart ve kalite çalışma grubu 

tarafından tavsiye edilen, UN/ECE olarak adlandırılan standartlardır. Daha önceleri 

kalite standartları olarak adlandırılan pazarlama standartları iç pazar ve üçüncü 

ülkelerde tüketicilere ulaşacak ürünler için uygulanmaktadır. Standartlar; ürün tanımı, 

kalite gerekleri, ölçü, tolerans, paketleme, sunum ve işaretlemeyi içermektedir (Sayın 

2005).  

 

Pazarlama yılı ürünler itibariyle değişmektedir. Pazarlama yılı başlangıcından önce, 

muhtemel yapısal dengesizliklerin önüne geçilmesi amacıyla müdahale eşikleri 

belirlenebilmektedir. Geri çekilmek zorunda kalınan toplam ürün miktarı için telafi 

primleri ödenmektedir. Geri çekilen ürünler, hastaneler, cezaevleri, çocuk bakımevleri 

ve huzurevleri gibi yardım kuruluşlarına gönderilmekte ya da alkole dönüştürülmekte 

kullanılamayacak durumda olanlar ise çevreye zarar vermeyecek şekilde imha 

edilmektedir.  

 

Yaş meyve ve sebze OPD’ne ilişkin en önemli ve 2006 yılı itibariyle halen yürürlükte 

olan düzenleme 28 Ekim 1996 tarih ve 2200/96/EC sayılı Konsey Tüzüğü ile 

yapılmıştır. 1035/72/EEC sayılı Konsey Tüzüğünü yürürlükten kaldıran ve 01 Ocak 

1997 tarihinde yürürlüğe giren Tüzük ile Topluluk telafi edici ödemeleri azaltmış ve 

üretici örgütlerinin sorumluluğunu artırmıştır. Sistem, genel olarak, ürünlerin 
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sınıflandırılması, üretici örgütleri, branşlararası örgütler, müdahale düzenlemeleri ve 

üçüncü ülkelerle ticaret şeklinde beş temel başlık altında düzenlenmiş olup, Tüzüğün I. 

Ek’inde sayılan ürünleri kapsamaktadır (Anonim 2006d). 

 

Bu yönetmeliğin temel başlıklarından olan dış ticaret düzenlemelerine ilişkin bir takım 

düzenlemeler bulunmaktadır. Taze meyve ve sebze düzenine tabi ürünlerin ithalat ve 

ihracatı lisansa tabidir. Bu arada sarımsak ithalatı özel lisansa tabidir. Ortak Gümrük 

Tarifesi’nde yer alan vergi düzeyleri uygulanmaktadır. Gümrük vergisi, ithal ürünün 

giriş fiyatına bağlı olarak Komisyon tarafından günlük olarak belirlenebilmekte ve 

standart ithal değeri giriş fiyatı tespit edilmektedir. 

 

Giriş fiyatı sistemine tabi ürünlerin ithalat hacmi, tespit edilmiş bir dönem boyunca belli 

bir tetik değeri aşarsa GATT Anlaşması’nda mutabık kalındığı takdirde, ek bir vergi 

tatbik edilebilmektedir. Tercihli rejimle de ithal edilen taze meyve ve sebzeler, bu 

çerçevede, tarife kotasına tabi miktar için indirilmiş gümrük vergilerinden 

faydalanmaktadır.  

 

Elma, limon, portakal, şeftali, nektarin, sofralık üzüm, domates ve bazı sert kabuklu 

meyveler için ihracat sübvansiyonları ödenmektedir. Sübvansiyon, üç değişik şekilde 

düzenlenen ihracat lisansı temel alınarak ödenmektedir; 1) avans tahsisine dayalı 

standart sistem (A1 sistemi), 2) avans tahsisine dayalı özel sistem (A2 sistemi), 3) avans 

tahsisi olmaksızın ödeme sistemi (B sistemi). İhracat sübvansiyonları varış ülkesi 

itibariyle değişebilmektedir. İhracat sübvansiyonuna harcanacak toplam bedel GATT 

Anlaşması ile sınırlanmıştır.  

 

Ana yönetmeliğin bir diğer temel başlığı ise, meyve ve sebze pazarlamasında aktif rol 

oynayan üretici örgütleri ve bunlara verilen desteklemelerdir. Demokratik kurallar 

içinde denetime ve gönüllü üyeliğe dayanan bu örgütler, çiftçilere pazarlama ve çevre 

dostu üretim metotları ile ilgili teknik yardım sağlamakla yükümlüdürler. Buna karşılık 

üyeler de bütün ürünlerini üretici örgütleri aracılığıyla pazarlamaktadırlar. Üye 

devletler, AB mevzuatı çerçevesinde üretici organizasyonlarını asgari üye sayısı ve 

asgari pazarlanabilir ürün miktarını göz önüne alarak resmen tanımaktadırlar.  
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Resmi olarak tanınmış üretici örgütlere ön tanıma sürecinde azami 5 yıl için 

organizasyonun oluşturulması ve idari işletmeciğinin kolaylaştırılması amacıyla üye 

devlet tarafından yardım verilebilmekte ayrıca bir işletme fonu oluşturmak üzere 

finansal yardımda bulunulabilmektedir. Bu fonun yarısı üretici örgütü üyesi çiftçi 

tarafından, yarısı da AB katkısı ile karşılanmaktadır. İşletme Fonu, pazardan geri 

çekmelerin (market withdrawals) finansmanında ve üye devlet tarafından onaylanmış 

işletme programının (operational program) finansmanında kullanılabilmektedir 

(Anonymous 1996).  

 

Bu programlar, ürün kalitesinin ve ürünün ticari değerinin artırılması, tüketiciyi 

hedefleyen ürünlerin promosyonun, organik ürün hatlarının oluşturulması, entegre 

üretim ve çevreye saygılı diğer üretim yöntemlerinin teşvikini veya geri çekme 

miktarını azaltmayı amaçlayan faaliyetleri içermektedir. Programlar ayrıca, çevre dostu 

tekniklerin kullanımının artırılması ve pazarlama standartları, bitki sağlığı standartları, 

izin verilen azami kalıntı düzeyine ilişkin kurallara uyumun temin edilmesi amaçlarına 

yönelik faaliyetleri de içermektedir.  

 

Üretici örgütlerinin piyasa düzeni kapsamındaki ürünlerden herhangi birini pazardan 

çekebilme imkanı bulunmaktadır. Ancak üretici örgütlerinin üyelerinin, pazarlanmakta 

olan miktarın belli bir oranına kadar AB’nin geri çekme primlerinden (telafi) 

faydalanabilirler. Pazarlanabilir kalitede olmaları şartıyla, geri çekme telafisi 

kapsamında olan ürünler karnabahar, domates, patlıcan, kayısı, şeftali, nektarin, limon, 

armut (pery armutları hariç) sofralık üzüm, elma, (likörlük -cider- elma hariç) satsuma, 

mandalin, klemantin, portakal, kavun, ve karpuzlardır. Üretici organizasyonlarına üye 

olmayan üreticiler de pazarladıkları ürün miktarının yine belli bir oran ile sınırlı olmak 

üzere, bir telafi ödemesinden faydalanabilmektedir.  

 

Üye devlet tarafından üretici örgütlerinin dışında, faaliyette bulundukları bölgedeki 

üretimin önemli bir payını temsil eden interbranş örgütler de tanınabilmektedir. Üretim 

ve pazarlamaya ilişkin olarak AB ve ulusal bazdaki kuralların ayrıntılı uygulamalarına 

ilişkin tespitlerde bulunmaktadırlar. Sektörler arası örgütler tarafından tespit edilen 

kurallar, belli bir ekonomik bölgede faaliyet gösteren tüm üreticilere 
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genişletilebilmektedir. Sektörler arası örgütler üye olmayan ancak faaliyetlerinden 

faydalanan üretici gruplarından bu faaliyetlerin finansmanına katkıda bulunmalarını 

talep edebilmektedir. Ancak bu, ilgili bölgede üretilen ürünler açısından geçerli olup, 

üçüncü ülkelerden ithal edilen ürünler açısından söz konusu değildir.  

 

1996 yılındaki değişiklikten sonra, Aralık 2000’de kabul edilen 2699/2000/EC sayılı 

Tüzük ile 2200/96/EC, 2201/96/EC ve 2202/96/EC sayılı Tüzüklerde değişiklik 

yapılmıştır. Buna göre, 2001/02 pazarlama yılından itibaren uygulanacak olan piyasa 

düzeninde değişiklikler yapmak açısından acilen ele alınması gereken eksikliklere 

çözüm getirmek amacıyla Avrupa Komisyonu’nun Temmuz 2000 tarihinde meyve ve 

sebze OPD’nde yeniden değişiklik yapılması ve klasik minimum fiyat sisteminin terk 

edilmesine ilişkin önerisi kabul edilmiştir (Lambrechts 2003). 

 

Avrupa Parlamentosu, Temmuz 2001 tarihinde, 1996 reformundan sonra AB meyve ve 

sebze sektörünün özellikle yetersiz arz organizasyonu ve giderek daha açık ve rekabetçi 

bir ortamda kaldığına ve üçüncü ülkelerle çoklu ve ikili anlaşmalar karşısında sektörün 

bazı zayıf yönlerinin bulunduğuna ilişkin Komisyon raporu ile ilgili kararı kabul 

etmiştir. Bu amaçla, Parlamento arz yoğunluğunu geliştirmek, işletme programlarının 

daha etkin kullanımını sağlamak ve sert kabuklu meyvelere özel sürekli bir yardım 

programı oluşturmak amacıyla, Komisyon’u mevcut düzenleyici çerçevede değişiklikler 

yapmaya davet etmiştir. Şubat 2002’de, Konseyin İspanyol Dönem Başkanı tarafından 

Komisyon tarafından ele alınması için daha fazla inceleme gerektiren belirli konuları 

tanımlayan bir taslak zabıt hazırlamıştır. Bu doküman önce Meyve ve Sebze Çalışma 

Grubu, sonra Tarım Özel Komitesi tarafından incelenmiş ve bu işlemlerin sonunda, 

karar taslağı olarak Konsey’e geri sunulmuştur. Bu doküman 27 Haziran 2002 tarihinde 

Konsey tarafından müzakere edilmiş ve Komisyon’a gönderilmiştir. Komisyon, Aralık 

2002 tarihinde Meyve ve Sebze İdari Komitesine bir Tartışma Belgesi sunmuştur. Bu 

belge, 1996 reformunun uygulandığı altı yıllık dönemde karşılaşılan ve özellikle üretici 

örgütleri, işletme fonları ve işletme programları ile ilgili sorunları değerlendirmekte ve 

aşağıda sunulan önerileri içermektedir. Bunlar sektörün geleceğine dair önemli bir 

gösterge niteliğinde olup aşağıda sıralanmıştır. 
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1-Mevcut kurallarda, özellikle Yeni üye devletlerin eski üye devletlerin tecrübelerinden 

faydalanmasına imkan verecek şekilde sadeleştirilme yapılmalıdır. 

2- Üretici örgütleri ve ulusal yönetimler için, mevcut hükümlerin daha da netleştirilmesi 

yoluyla yasal güvence artırılmalıdır. 

3- Gerekli olduğunda, yetki ikamesi ve esneklik artırılmalıdır. 

4-Esneklik sınırları dahilinde şeffaf, demokratik olması ve rekabet kurallarına uyması 

koşuluyla üretici örgütlerine daha fazla bağımsızlık verilmeli, işletme fonlarının 

oluşturulması ve işleyişine ilişkin kurallarda değişiklikler yapılmalıdır. 

5- Henüz dengeli bir örgütlenme düzeyine ulaşamamış üye devletlerin ekonomik 

örgütlenme bakımından zayıf olan bölgelerinde üretici örgütlerini geliştirmek amacıyla 

sınırlar ötesi üretici örgütleri faaliyetleri geliştirmeli, mevcut örgütlerin birleşmesi ve 

üretici örgütleri üst birliklerinin kurulması sağlanmalıdır. 

6- Üretici örgütlerinin tanınması açısından üye devletlere daha fazla imkan tanıyan 

yetkiler düzenlenmelidir. 

7- Kaynakların doğru kullanımı denetlendiği ve çifte finansman önlendiği sürece, üretici 

örgütlerinin yatırımlarının, işletme fonları tarafından veya kırsal kalkınma kapsamında 

finanse edilebilmesi için mevcut hükümleri üretici örgütleri için idari yaşamı 

kolaylaştıracak şekilde değiştirilmelidir.  

8- OPD ve Kırsal Kalkınma kuralları arasındaki ilişki geliştirilmeli ve her iki araç da 

etkin kullanılmalıdır; 

9- Bu sektörde risk yönetimini geliştirmek için çiftçileri teşvik etmek amacıyla işletme 

fonu kapsamındaki giderler arasına ürün sigortası poliçelerinin bedelleri dahil 

edilmelidir.  

10- Çevreyle dost koşullar altında elde edilmiş yüksek kaliteli ürünleri geliştirme 

politikası, mevcut mali çerçeve içinde izlenebilirlik, organik üretim veya entegre üretim 

veya sertifikalı programlar kapsamında yapılan üretim teşvik edilmelidir. 

11- Organik yetiştiricilik kriterleri konusunda tüketicilerin kaygıları dikkate alınmalı ve 

böyle kriterler ticari standartlara dahil edilmelidir. 

12- AB’nin belirli bölgelerinde yaban çileği, mantar ve vişnenin pazarlanması fındık ve 

keçi boynuzu’nun kalkınmanın yetersiz olduğu bölgelerde arzın gruplanmasını teşvik 

edilmesi için gerekli analizler yapılmalıdır. 
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İdari Komite çerçevesinde yapılan yapıcı bir tartışmadan sonra, geniş kapsamlı bir 

uzlaşma sağlanmış ve Komite’nin de olumlu oylarıyla, mevcut kuralları yeniden 

düzenleyen üç tüzük kabul edilmiştir. 1996 reformunun yerini bu tüzükler aldığından, 

özellikle yeni üye devletler için şeffaflığı ve yasal güvenceyi artırmak amacıyla 130’dan 

fazla açıklayıcı (yorumlayıcı) not taslağı hazırlanmıştır.  

 

Bunlardan birinci tüzük, Üretici Örgütlerinin Tanınmasına İlişkin 1432/2003/EC sayılı 

Tüzük’tür. Buna göre; üye devletlerce tanınmaya ilişkin minimum kriteri kendi 

özelliklerine göre adapte etme konusunda yetki ikamesi bakımından daha fazla imkan 

verilmiştir. Piyasadan çekilen ürünlerin ücretsiz dağıtımı teşvik edilmektedir. Dinamik 

üretici örgütlerinin birlikte çalışması teşvik edilmektedir ve işbirliği için daha fazla alan 

tanınmaktadır. Ayrıca üye devletlerin, üretici olmayan üyelerin üretici örgütü üyesi 

olabilmesine izin verebilmesi için, üye devletlere verilen yetki açıklığa 

kavuşturulmuştur. Uluslar ötesi üretici örgütleri ile ilgili olarak da farklı üye devletler 

arasındaki sorumlulukların ve kuralların netleştirilmesi yer almaktadır. Üye devletler, 

üretici olmayan bir tüzel ya da gerçek kişinin bir üretici örgütünün üyesi olarak kabul 

edilip edilmeyeceğini ve edilirse hangi koşullarla kabul edileceğini belirleyebilir. 

 

İkinci tüzük, İşletme Fonları ve İşletme Programlarına İlişkin 1433/2003/EC sayılı 

Tüzük’tür. Buna göre; üyelerin işletme fonlarına katkıları basitleştirilmektedir. Üye 

devletler, üretici örgütlerinin, üyelerinin meyve ve sebze ürünlerinin satışından elde 

ettikleri kendi kaynaklarını kullanarak ve üyeleri için farklı seviyelerde vergi koyarak 

işletme fonuna katkı sağlamalarına izin verebileceklerdir. Harcamaların sadeleştirilmesi 

ve yasal güvencenin sağlanması amacıyla üretici örgütlerinin kendilerine ait ticari 

markalarının teşvik edilmesi; üretici örgütleri üst birlikleri için olanaklar sağlanması ve 

belirli maliyetler için götürü siteminin getirilmesi konuları yer almaktadır. 

 

Üçüncü tüzük, Müdahale Programında Sadeleştirme Müdahale ile ilgili 103/2004/EC 

sayılı Tüzüktür. Buna göre; piyasadan çekilen yaş meyve ve sebzelerin üçüncü ülkelere 

gıda yardımı şeklinde değil sivil toplum örgütleri kanalıyla Topluluk içinde ücretsiz 

dağıtımının teşvik edilmesi, piyasadan çekilen ürünlerin imha edilmesi işleminden 

kaynaklanan riskler sebebiyle önceden (ex-ante) yapılan kontrollerin yeniden 
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uygulamaya konulması gerekmektedir. Üye devletlere, ödemelerin ve bildirimlerin 

gecikmesi, kontrollerin somut olarak içerikleri, piyasadan çekilen ürünlerin 

niteliklerinin alıcılara bildirilmesi ve geri çekmenin çevresel koşulları gibi birçok 

konuda daha fazla sorumluluk verilmektedir. 

 

Bu tüzüklere ilaveten, ihracat iadelerinin idaresinde sadeleştirme ve giderlerin 

azaltılması ile ilgili olarak, yaş meyve ve sebzeler için yeni bir ihale sistemi (A3) 

başlatılmıştır. Mart 2002 tarihinden sonra, A3 sistemi kapsamında verilen lisanslardaki 

ihracat iadesi oranları, bir sonraki ihracat dönemi için gösterge oran olarak kullanılmaya 

başlamış ve bu durum, ihracat iadesi oranlarını belirlemede rutin bir yönteme 

dönüşerek, bu oranlarda genel bir düşüş sağlamıştır.  

 

Sert kabuklu meyveler ile ilgili olarak da özel düzenlemeler yapılmıştır. Konsey, daha 

önce 1989 yılında sert kabuklu meyveler için özel önlemler tesis etmiştir. Buradaki 

başlıca önlem, üretici örgütleri tarafından sunulan 10 yıllık kalite ve pazarlama 

geliştirme planlarının finanse edilmesi olmuştur. Konsey, 2000 ve 2001 yıllarında 

süreleri dolan planlar için iki kez birer yıllık uzatma yapmıştır. İkinci uzatma ile ilgili 

tartışmalar sırasında, Konsey ve Komisyon, sonraki yıllarda planlar için artık uzatma 

tanınmayacağına ilişkin ortak bir deklarasyon yapmıştır. Bu kapsamda 2002 yılında, 

Komisyon birimleri Konsey’e bir çalışma belgesi sunmuştur. Bu belgede, sert kabuklu 

meyve sektörünün analizi yapılmakta ve geliştirme planlarının olumlu etkilerine 

rağmen, Topluluktaki üretimin kronik bir şekilde hala rekabetçi olamadığı sonucuna 

varılmaktadır. Bununla birlikte, sert kabuklu meyve üretimi, hala birçok bölgede 

çevresel, sosyal ve kırsal dengenin muhafaza edilmesinde temel birçok işleve sahip bir 

rol oynamaktadır.  

 

Komisyon, 2003 yılında, OTP reformunun genel çerçevesinde, alana bağlı doğrudan 

ödeme şeklinde yeni bir sisteme geçilmesini önermiştir (Lambrechts 2003). 

1782/2003/EEC sayılı Konsey Tüzüğü çerçevesinde kabul edilen ve 2004 yılı başından 

itibaren yürürlükte olan bu yeni programın başlıca özellikleri şunlardır: 
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Maksimum Garanti Edilmiş Alan (MGA), Ulusal Garanti Edilmiş Alanlara (NGA) 

bölünmüş olup, her yıl hektar başına 120,75 Euro Topluluk yardımı (badem, fındık, 

ceviz, antepfıstığı ve keçiboynuzu için) çiftçilere doğrudan ödenmektedir. Üye 

devletler, Ulusal Garanti Edilmiş Alanı (NGA) artırarak ya da azaltarak, Ulusal Garanti 

Edilmiş alan ile ortalama Topluluk yardımının çarpımı ile belirlenen bir tavanın limitleri 

dahilinde, ürünün işlevine göre verilen yardımı farklılaştırabilmektedir.  

 

Üye devletler Topluluk yardımına ek olarak, yıllık hektar başına 120,75 Euro’luk bir 

ulusal yardım verebilmektedirler. Özellikle minimum parsel büyüklüğü ve ağaç 

yoğunluğu ile ilgili olmak üzere, yardımdan yararlanmaya hak kazanma şartları, ilgili 

idari komite tarafından kabul edilmiştir.  

 

Son olarak, Avrupa Parlamentosu, 11 Mayıs 2005 tarih ve P6-TA-PROV (2005) 0174–

A6-0121/2005 sayılı raporu ile yaş meyve ve sebze OPD’de yapılacak değişikliklerin 

bekletilmemesi ve bir an önce ilgili mevzuatın hazırlanması yönünde görüş bildirmiştir.  

 

 

7.2.2 Taze meyve-sebze ortak piyasa düzeninde üretici örgütlenmesi 

 

Meyve ve sebze sektöründeki üretici örgütleri ile ilgili konular, 2200/96 sayılı temel 

tüzüğün II. Başlığı altında bulunan 11 ile 18. maddeler arasındaki hükümler ile 

düzenlenmektedir. Ayrıca 1432/2003 ve 1433/2003 sayılı tüzüklerle üretici örgütlerinin 

tanınması ve üretici örgütlerine verilen mali yardım, işletme fonu, işletme programı ile 

ilgili ayrıntılı düzenlemeler getirilmiştir (Gaignard 2003). Taze meyve ve sebze OPD 

kapsamında 3 tip örgütlenme karşımıza çıkmaktadır. Bunlar; üretici grupları, bunlar 

arasından seçilen üretici örgütleri ve üst birlikleri ve daha geniş bir katılımın sağlandığı 

branşlar arası örgütlerdir (Anonim 2006d). 

 

a) Üretici grupları: Oluşumunu henüz tamamlayamamış yeni üretici grupları, ön 

tanıma almak üzere, merkez ofisinin bulunduğu üye devlet’in yetkili makamlarınca 

onaylanmak üzere bir tanınma planı sunar. Üye devletler, üretici gruplarının bir tanınma 

planı sunabilmek için sağlaması gereken asgari kriterleri, tanınma planlarının taslağının 
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hazırlanması, içeriği ve uygulanması ile ilgili kuralları ve tanınma planlarının 

onaylanması, izlenmesi ve tamamlanması ile ilgili idari prosedürleri tanımlar. Bir 

tanınma planı, en azından, özellikle üretici üyelerin sayısı, üyelerle ilgili tüm detaylar, 

üretim, pazarlama ve altyapı bakımından başlangıçtaki durumun tanımı; beş yıldan çok 

olmamak üzere, planın ne kadar sürmesinin beklendiği ve tanıma alabilmek için 

uygulanacak önlemleri kapsamalıdır.  

 

Yetkili ulusal makam, tüm destekleyici belgelerle birlikte planın sunulmasından itibaren 

üç ay içinde taslak plan hakkında karar verir. Yetkili ulusal makam, uygun gördüğü 

şekilde; planı kabul eder ve ön tanıma verir; planda değişiklik yapılmasını talep eder ya 

da planı reddeder ve kararını üretici grubuna bildirir. Sözkonusu üye devlet, tanınma 

planının kabulünün üretici grubuna bildirilmesini izleyen ay içinde, ön tanıma tarihini 

ve detaylarıyla birlikte planın süresini Komisyon’a bildirir. Tanınma planı, yetkili ulusal 

makam tarafından kabulünden itibaren başlamak üzere yıllık bölümler halinde 

uygulanır.  

 

Bir tanınma planı uygulayan üretici grupları, herhangi bir zamanda, temel tüzük 

kapsamında tanınmak için başvuruda bulunabilirler. Bu başvurunun yapıldığı tarihten 

itibaren, sözkonusu grup, taslak bir işletme programı sunabilir. 

 

Üye devletler, tüm yeni üretici gruplarına tanıma ya da ön tanıma vermeden önce 

yerinde ziyaretler yapar. Üye devletler, tanıma ya da ön tanıma kriterlerine uyulup 

uyulmadığını izlemek üzere, her yıl üretici gruplarının büyük kısmını kontrol eder. 

Kontrol edilen kısım, tanınmış üretici örgütlerini ya da ön tanıma verilen üretici 

gruplarının en az % 30’una tekabül etmelidir. 

 

Tüm üretici örgütleri ya da grupları en az her beş yılda bir kontrol edilmelidir. Üye 

devletlerin yetkili makamları tarafından yapılan kontroller sonucunda, bir üretici 

örgütünün tanınması için gerekli olan koşulların sağlanmadığı ortaya çıkarsa, yetkili 

makam, bir ayı aşmayan bir süre içinde geçici bir karar alır. Bu karar, derhal ilgili 

üretici örgütüne bildirilir. İyi niyetle hareket eden tanınmış bir üretici örgütü, tanınma 

ile elde ettiği hakları, tanınmanın geri çekildiği ana kadar elinde tutar; ayrıca, 
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2201/96/EC sayılı tüzüğün 2 ve 6a maddelerinde ve 2202/96/EC sayılı tüzüğün 1. 

maddesinde belirtilen yardım programları bakımından, bu programlar ile ilgili haklarını 

mevcut pazarlama yılının sonuna dek muhafaza eder (Gaignard 2003). Bununla birlikte, 

bir üretici örgütünün kasten ya da yükümlülüklerini yerine getirmede ciddi bir ihmalin 

sonucu olarak tanımanın geri alınmasına karar verilmesi halinde, bu karar, tanıma 

koşullarının yerine getirilmediği tarihten itibaren geçerli olur.  

 

b) Üretici örgütleri ve üst birlikleri: Üretici örgütlerinin sayıları ve büyüklükleri üye 

devletler arasında farklılık göstermektedir. 5 üye devlette (Belçika, Danimarka, 

Avusturya, Finlandiya, İsveç) 10’dan az üretici örgütü mevcutken, 4 üye devlette 

(Yunanistan, İspanya, Fransa, İtalya) 100’den fazla üretici örgütü bulunmaktadır. Bu 

heterojen durum, sadece üretici örgütlerinin sayısında değil, üretici örgütlerinin üye 

sayıları ve her bir üretici örgütü tarafından pazarlanan üretim miktarında da 

görülmektedir. Tüm meyve ve sebze üretiminin yaklaşık % 40’ı (yaklaşık değeri 12,5 

milyar Euro), 1400 civarında üretici örgütü kanalıyla pazarlanmaktadır. Üye devletler 

arasındaki dağılıma bakıldığında, örneğin Belçika ve Hollanda’da tüm meyve ve sebze 

üretiminin yaklaşık % 70’i üretici örgütleri kanalıyla pazarlanmakta iken, en önemli üç 

üretici olan İtalya’da % 30, İspanya’da % 50 ve Fransa’da % 55 ile bu oran daha 

düşüktür (Anonim 2005c). 

 

Üretici örgütlerinin ekonomik boyutu açısından bakıldığında, üretici örgütleri 

aracılığıyla pazarlanan tüm üretimin önemli bir kısmının, küçük bir grup üretici 

örgütünde yoğunlaştığı görülmektedir. Ayrıca, ekonomik boyut her üye devlette üretici 

örgütleri aracılığıyla pazarlanan üretimin payı ile bağlantılı değildir. Sadece Belçika ve 

Hollanda’da üretici örgütleri 100 milyon Euro’ya yakın ya da daha fazla üretim hacmine 

ve meyve ve sebzede % 70’ten fazla pazar payına sahiptir. Küçük ya da orta ölçekli 

üretici örgütlerine (5-20 milyon Euro) sahip olan diğer üye devletlerin çoğunda, üretici 

örgütleri kanalıyla pazarlanan üretim, toplam üretimin % 55’inden azdır (Anonim 

2006d).  

 

Taze meyve ve sebze piyasasında niteliksel anlamda giderek yoğunlaşan bir talep 

sözkonusu olduğundan, arz gruplarını artırarak üreticilerin piyasadaki pozisyonlarını 
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güçlendirme gereği ortaya çıkmış ve bu hedef, 2200/96/EEC sayılı temel tüzükte açıkça 

dile getirilmiştir. Bu çerçevede, meyve ve sebze sektöründeki üretici örgütleri, 

2200/96/EEC sayılı temel tüzüğün II. Başlığı altında 11-18. maddeler arasında 

düzenlenmektedir. Buna göre, üretici örgütleri, üretim, hasat, depolama, paketleme ve 

ürünlerini pazarlama konularında birlikte hareket eden üreticilerin bir araya geldiği, 

gönüllülük esasına göre kurulmuş ve ilgili üye devlet tarafından tanınmış tüzel 

kişilerdir. Meyve ve sebze piyasa düzeninin pazarlama standartlarıyla birlikte yapı 

taşlarını oluşturan üretici örgütleri, arzın gruplandırılması, ürünlerin pazarlanması, 

sektörün çevresel performansının geliştirilmesi ve komisyonca bir bölümü üstlenilmiş 

sübvanse edilmiş pazardan geri çekmelerin ötesinde, üretici üyelerin tüm üretimlerini 

kendi üretici örgütleri vasıtasıyla pazarlama zorunluluğu getirerek daha rekabetçi, daha 

açık ve daha büyük bir piyasa ortaya koymaktadır. 

 

Bu çerçevede, her bir üye devlette yeni üretici örgütleri kurulmuş ya da eski rejim 

çerçevesinde kurulmuş olan üretici örgütlerinin belirli bir geçiş döneminden sonra yeni 

rejime dahil olmaları sağlanmıştır.  

 

OTP’nın amaçlarına aykırı olmayacak şekilde üretimin, kalite ve miktar açısından 

talebe göre ayarlanmasını ve planlanmasını sağlamak, arz yoğunluğunu teşvik etmek ve 

üyeleri tarafından üretilen ürünlerin (meyve ve sebze, işleme amacına yönelik ürünler, 

narenciye ürünleri, sert kabuklu meyveler, mantar) pazarda yer almasını sağlamak, 

üretim maliyetlerini azaltmak ve üretici fiyatlarında istikrarı sağlamak ve özellikle su, 

toprak ve peyzaj kalitesini koruyacak ve biyoçeşitliliği muhafaza edecek üretim 

uygulamalarının, üretim tekniklerinin ve çevreyle dost atık yönetimi uygulamalarının 

yaygınlaştırılmasını sağlamak şeklinde sayılabilir (Sayın 2005).  

 

Uzmanlaşmış üretici örgütleri ve genel üretici örgütleri olmak üzere iki tür üretici 

örgütü vardır. Uzmanlaşmış üretici örgütleri, sadece belirli ürünler bakımından tanıma 

almışlardır ve üyeleri tarafından üretilen ürünler içinde sadece tanıma aldıkları ürünleri 

pazarlayabilirler. Uzmanlaşmış bir üretici örgütü, tanınmanın verildiği ürünler 

listesindeki bir ürünü çıkarabilir, ancak listeye yeni bir ürün ekleyemez. Genel üretici 

örgütleri ise, ilk kez tanıma talep eden ya da uzmanlaşmış üretici örgütü olarak belirli 
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haklara sahip olabilmek genel üretici örgütü olarak tanınması gereken örgütlerdir. Genel 

üretici örgütleri, üyelerinin, tanınma sağlanan kategoriye giren tüm ürünlerini 

pazarlamak zorundadır. Uzmanlaşmış ya da genel bir üretici örgütüne üye olmak, 

üreticiler bakımından bazı yükümlülükler doğurmaktadır.  

 

Yedi kategoride üretici örgütleri kurulabilir. Bunlar meyve ve sebze, meyve-sebze, 

işleme amacına yönelik ürünler, narenciye ürünleri, sert kabuklu meyveler ve mantar ve 

genel ürünlerdir. Bu ürün kategorilerinden yalnızca biri için tanınma mümkündür. 

Tanıma ile ilgili prosedürleri, ilgili AB mevzuatına uygun olarak üye devletler belirler.  

 

Üretici örgütlerine üye olan üreticilerin üyeliklerinin tanınması için yerine getirmek 

zorunda oldukları kurallar vardır. Buna göre, üyeliğin sağladıklarından yararlanmak 

isteyen üyelerin yerine getirmesi gereken hususlar 2200/96/EEC sayılı temel tüzükte şu 

şekilde belirlenmiştir: 

 

1- Üretime ilişkin özellikle üretim alanları, ürün miktarları, verimler ve doğrudan 

satışlara ilişkin üretici örgütleri tarafından talep edilen istatistiki bilgileri sağlanmak. 

 

2- Üretici örgütü tarafından belirlenen üretim süreci, pazarlama ve çevrenin korunması 

ile ilgili kuralları uygulamak. 

 

3- Her ürün grubu ile ilgili sadece bir üretici örgütüne üye olmak.  

 

4- Tüzükler ile belirtilen belirli istisnalar dışında, üretimlerinin tamamını üretici 

örgütleri vasıtasıyla pazarlamak. 

 

5- Tüzükler ile düzenlenen "işletme fonlarının" ("operational funds") kurulması ve 

sürdürülmesi için gerekli mali katkıda bulunmak. 

 

Üretimin tamamının üretici örgütü kanalıyla pazarlanması yönündeki hükmün bazı 

istisnaları vardır. Genel meyve ve sebze üretici örgütlerinden birine üye olmaları 

halinde üretimlerinin % 25’inden fazlası ve uzmanlaşmış bir üretici örgütüne üye 
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olmaları halinde üretimlerinin % 20’sinden fazlası olmamak kaydıyla, kendi 

işletmelerinden, tüketim amaçlı olarak tüketiciye doğrudan satış yapabilirler; kendi 

üretici örgütleri tarafında pazarlanabilen miktara göre kalan ürünlerini kendi üretici 

örgütleri tarafından uygun görülen başka bir üretici örgütü kanalıyla ya da kendileri 

mahalli pazarda pazarlayabilirler. Özelliği gereği, normalde üretici örgütünün ticari 

faaliyetleri kapsamına girmeyen ürünlerini kendi üretici örgütleri tarafından uygun 

görülen diğer bir üretici örgütü vasıtasıyla pazarlayabilirler.  

 

Bir üreticinin asgari üyelik dönemi bir yıldan az olamaz. Bununla birlikte, bir işletme 

programı sunulması halinde, sözkonusu üretici örgütü kabul etmedikçe, hiçbir üye, 

program sürerken, bu program kapsamındaki yükümlülüklerini terk edemez. Üye 

devletler, belirtilen asgari üyelik süresinden daha uzun süreler belirleyebilirler. 

Üyelikten ayrılma örgüte yazılı olarak bildirilir. Üye devletler, bildirim sürelerini ve 

üyelikten ayrılmanın hangi tarihten itibaren geçerli olacağını belirler, bildirim süresi 6 

ayı aşamaz.  

 

Bir üretici örgütünün, OPD içinde yer alması AB ve kendi devletinin sağladığı 

imkanlardan yararlanması için ilgili üye devletten tanıma alması gereklidir.  

 

Üretici örgütlerinin tanınmasına ilişkin detaylı kurallar 412/97 sayılı Komisyon 

Tüzüğü’nde ve sözkonusu tüzüğün I ve II Sayılı Eklerinde belirlenmiştir. Bu çerçevede, 

üye devletler, tanıma için başvuran tüm üretici örgütlerini şu koşullarla tanımaktadır: 

 

1- Asgari üye sayısı ve pazarlanabilir üretim hacmine sahip olmak. 

 

2- Üretici örgütüne üye üreticilerin, yerine getirmesi gereken koşulları sağlamak.  

 

3- Faaliyetlerini zamanlama ve etkinlik açısından düzenli olarak sürdürebilecekleri 

konusunda yeterli kanıt sunmak.  

 

4- Çevreye duyarlı üretim tekniklerinin kullanımı için üyelerine etkin olarak teknik 

yardım almalarını sağlayabilmek.  



 87

5- Üyelerine, depolama, ambalajlama ve pazarlama konularında teknik destek temin 

edebilmek. 

 

6- Üretici örgütleri tarafından yapılan faaliyetlerin ticari ve mali yönetiminin (ticaret, 

defter tutma, bütçe tekniği gibi) düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak. 

 

7- Beş yıllık geçiş dönemi içinde yürütülecek bir faaliyet programı sunmak. 

 

Buradaki “pazarlanabilir üretim”, pazardan çekilen ürünün değerine üyelerin tüketiciye 

doğrudan yaptığı satışların eklenmesiyle hesaplanmakta ve bu hesaplamada tanıma 

başvurusundan önceki üç yılın ortalama rakamları baz alınmaktadır. “Pazarlanan 

üretim” kavramı ise, üretici örgütü üyelerinin sadece üretici örgütü kanalıyla 

pazarladıkları üretimi ifade etmekte olup, üretici örgütüne verilecek yardımın tavanının 

belirlenmesinde kullanılmaktadır.  

 

Üretici örgütlerinin asgari üye sayısı, her bir kategori için en az 5 ve asgari 

pazarlanabilir üretim miktarı 100.000 Euro olarak belirlenmiştir. Üye devletler bundan 

daha yüksek miktarlar belirleyebilir, ancak bunu Komisyon’a bildirmekle yükümlüdür. 

Burada, minimum üye sayısı ülkelere, bölgelere ve ürünlere bağlı olarak 5–100 arasında 

değişmektedir. 

 

Bir üretici örgütünün pazarlanan üretiminin değeri, örgütün diğer faaliyetlerinin 

değerinden daha az olamaz. Diğer faaliyetler tanıma alınan kategori ya da kategorilerde 

yer alan ve üyelerden gelmeyen ürünlerin satılması anlamına gelmektedir.  

 

Bir üretici örgütünün temel faaliyeti, tanıma aldığı ürünler bakımından, üyelerinin 

ürünlerinin pazarlanması ile ilgilidir.  

 

Üretici örgütü tanıma kararı ile ilgili tüm belgelerle birlikte, üye devlete başvuruda 

bulunur. Üye devletler; gerekli tüm belgelerle birlikte başvuru yapılmasını izleyen 3 ay 

içinde bir üretici örgütüne tanıma verip vermeyeceklerine karar vermek, düzenli 

aralıklarla üretici örgütlerinin tanımanın koşullarına uyup uymadığını kontrol etmek ve 
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koşullara uymamaları durumunda ceza uygulamak ve gerekli olduğu takdirde, tanımayı 

geri almakla yükümlüdür. Bu çerçevede alınan tanıma, tanımayı reddetme ya da 

verilmiş tanımayı geri almaya ilişkin her karar Komisyona bildirilmek zorundadır. 

Diğer taraftan, Komisyon, yürüttüğü denetimler ışığında, gerekli olduğu takdirde, üye 

devletleri verdikleri tanımayı geri almaya davet etme yetkisine sahiptir.  

 

Belirli bir ekonomik bölgedeki üretimi ve üreticileri temsil eden bir üretici örgütünün ya 

da üst birliğinin kabul ettiği bazı kuralların, bu örgüt ya da birliğin talebi üzerine, ilgili 

üye devlet tarafından, bu bölgede faaliyet gösteren ve yukarıda belirtilen örgütlerden 

birine bağlı olmayan üreticiler için de bağlayıcı kılınması mümkündür (Eraktan 1997). 

 

Bunlar; üretici örgütünün; üretim bildirimi, üretimin kendisi, pazarlama, çevrenin 

korunmasına ve piyasadan geri çekmelere ilişkin olarak kabul ettiği kurallar şeklindedir. 

Sözkonusu kuralların diğer üretici örgütleri bakımından da uygulanabilmesi için, bu 

kuralların, en az bir pazarlama yılı için yürürlükte olması, temel tüzüğün III sayılı 

Ekindeki listede yer alması ve 3 pazarlama yılından daha uzun bir süre için bağlayıcı 

olmaması gerekmektedir. Burada “ekonomik bölge” terimi, üretim ve pazarlama 

koşullarının homojen olduğu bitişik ya da komşu üretim bölgelerinden oluşan coğrafi 

bir alanı ifade etmektedir. Üretici örgütünün bölgedeki üreticileri temsil ediyor 

sayılabilmesi için, üyelerinin, sözkonusu bölgedeki üreticilerin en azından 2/3’sini 

oluşturması ve/veya bu bölgedeki üretimin en az 2/3’sini gerçekleştirmesi 

gerekmektedir.  

 

Diğer taraftan, sözkonusu kuralların belirli bir ekonomik bölgedeki tüm üreticiler 

açısından bağlayıcı olabilmesi için, üye devletteki ya da Topluluktaki diğer üreticilere 

herhangi bir zarar vermemesi, pazarlama yılının başlangıcından önce imzalanan bir 

sözleşme çerçevesinde işlenmek üzere teslim edilen ürünlere uygulanmaması ve 

yürürlükteki ulusal kurallar ve Topluluk kurallarıyla çatışmaması lazımdır. Üye 

devletler, belirli bir ekonomik bölgedeki tüm üreticileri bağlayıcı kurallar getirdiğinde, 

bunu derhal Komisyona bildirmek zorundadır. Bu kurallar Topluluk Resmi 

Gazetesi’nde C serisinde yayınlanmaktadır. 
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Temel tüzük (2200/96/EC) kapsamında tanınmış olan üretici örgütlerinin girişimiyle ve 

onların gözetiminde üretici örgütleri birlikleri kurulabilir. Üye devletler, ilgili AB 

mevzuatına uygun olarak, üretici örgütleri birliklerinin tanınmasına ilişkin prosedür ve 

kriterleri belirler. 

 

Üretici birlikleri; satılan ürün miktarı ve üye sayısına göre veya ciro ve üye sayısına 

göre oluşturulmaktadır. Üretici, belli şartlarla birden fazla üretici birliğine üye olabilir. 

Bu kuruluşlar, 3 Mart 1997 tarihinde yayınlanan (EC) 412/97 Tüzükte belirtilen formlar 

ile üye olan veya üyelikten çıkan üreticilerin listesini ve faaliyet raporunu yıllık olarak 

AB Komisyonuna sunmaktadır (Gaignard 2003).  

 

Bir üretici örgütü birliği, iki ya da daha fazla üretici örgütü adına hareket eden şemsiye 

bir yapıdır. Birlik, ayrı bir tüzel kişiliktir ve kendisi bizzat bir üretici örgütü olamaz. 

Birlik; üyesi olan üretici örgütleri adına bir işletme programı hazırlayabilir, sunabilir ve 

uygulayabilir. Bu durumda, Birlik, üyesi olan üretici örgütleri adına talepte bulunma ve 

ödenen yardımları alma hakkına sahiptir. Üyesi olan üretici örgütleri kendi adlarına 

işletme programı sunmak isterlerse, Birlik, koordinasyonu sağlama ve iki ya da daha 

fazla üretici örgütünün ortaklaşa aldığı önlemleri ve yaptığı yatırımları yürütme görevini 

üstlenebilir. Bu gibi durumlarda, üretici örgütleri kendi işletme fonlarını muhafaza 

etmek zorundadır. 

 

AB içinde sınır ötesi üretici örgütlerinin kurulması da mümkündür. Sınır ötesi bir üretici 

örgütünün merkez ofisi, örgütün en önemli işletmelerinin ya da en fazla sayıda üyesinin 

olduğu ve/veya pazarlanan üretim bakımından önemli bir seviyeye ulaştığı üye devlette 

kurulmalıdır. Merkez ofisinin bulunduğu üye devlet üretici örgütünün tanınması, sınır 

ötesi üretici örgütünün işletme planının kabul edilmesi/onaylanması ve üyelerin 

bulunduğu diğer üye devletler, tanıma koşullarına ve kontroller ve cezalar sistemine 

uygunluk bakımından gerekli idari işbirliğinin yapılmasından sorumludur.  
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c) Branşlararası Örgütler: Branşlararası örgütler konusu 2200/96/EC sayılı temel 

tüzüğün 19-22. maddelerinde düzenlenmektedir (Gaignard 2003). Branşlararası 

örgütler, meyve ve sebze üretimi, ticareti ve işlenmesinde faaliyet gösteren örgütler 

veya birlikler tarafından kurulurlar. Bu örgütlerin amacı, meyve ve sebze üretimi ve 

pazarlamasına üretici örgütlerinden daha genel bir yolla yardımcı olmaktır.  

 

Branşlararası örgütler, Topluluğun bir ya da birkaç bölgesinde, tüketicilerin çıkarlarını 

da dikkate alarak, aşağıdaki önlemleri yürütürler: 

 

1- Üretimi ve piyasanın şeffaflığını ve bilgiyi geliştirmek, 

 

2- Araştırma ve piyasa araştırmalarını kullanarak, piyasadaki meyve sebzenin daha iyi 

koordine edilmesine yardımcı olmak, 

 

3- Topluluk kurallarına uygun standart sözleşme biçimleri hazırlamak, 

 

4- Üretilen meyve ve sebze potansiyelinin tam olarak kullanılmasını sağlamak, 

 

5- Üretimi, özellikle ürün kalitesi ve çevrenin korunmasına ilişkin olarak piyasanın 

ihtiyaçlarına ve tüketici zevklerine daha uygun ürünlere yönelik olarak düzenlemek için 

gerekli araştırmaları yürütmek ve bilgi akışını sağlamak, 

 

6- Bitki sağlığı ürünleri ve diğer girdilerin kullanımının yasaklanması için yollar 

aranması ve ürün ve toprak kalitesi ile suyun korunmasını sağlamak, 

 

7- Potansiyelin kullanımı ve menşe, kalite etiketleri ve coğrafi işaretlerin 

belirlenmesinin yanı sıra organik tarımı korumak, 

 

8- Entegre üretim ve çevreyle dost diğer üretim metotlarını teşvik etmek, 
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9- Üretici örgütüne üye olmayan diğer üreticilere de genişletilebilecek üretim ve 

pazarlama kurallarına ilişkin olarak, Topluluk kurallarından veya ulusal kurallardan 

daha sıkı olan kuralları ortaya koymak. 

 

Branşlararası örgütler üye devletler tarafından biçimsel olarak tanınmalı ve AB veya 

ulusal kurallardan daha kesin-yaptırım gücü yüksek kurallar koymalarına izin 

verilmelidir. Tanıma almak için gereken koşullar şunlardır: 

 

1- kendi ülkelerinde bir veya birkaç bölgede faaliyet göstermeleri, 

 

2- sözkonusu bölge veya bölgelerdeki meyve ve sebze ile işlenmiş meyve ve sebzelerin 

üretimi ve/veya ticareti ve/veya işlenmesi açısından önemli bir paya sahip olmaları, 

 

3- yukarıda belirtilen önlemlerden birçoğunu almaları, 

 

4- meyve ve sebze veya işlenmiş meyve ve sebzelerin üretimi veya işlenmesi veya 

pazarlanması ile uğraşmaları. 

 

Üye devletler, tanıma almış branşlararası örgütler bakımından, tanıma alma sırasındaki 

koşulların varlığının geçerliliğini inceleyerek, gerekli koşulların artık mevcut 

olmadığının tespiti durumunda ceza uygulamakta ve gerekli hallerde tanımayı geri 

çekmek için düzenli aralıklarla kontroller gerçekleştirmektedir. Üye devletler, 

branşlararası örgütlerin faaliyetleri hakkında düzenli aralıklarla Komisyona rapor 

vermekle yükümlüdür. Buna ek olarak, Komisyon da, tanıma için gerekli şartlara 

uyulup uyulmadığını ve ilgili üye devletin gerekli kontrolleri yapıp yapmadığını 

denetleme ve bu denetimlerin sonucunda üye devletin tanımayı geri çekmesini isteme 

yetkisine sahiptir.  

 

Tanıma alan branşlararası örgütlerin ekonomik alanları veya faaliyet alanlarını içeren 

liste Avrupa Toplulukları Resmi Gazetesi’nin C serisinde yayınlanmaktadır. AB 

genelinde altı branşlararası örgüt tanınmıştır. Buna göre, Fransa’da iki adet örgüt 

“Interfel” yaş meyve ve sebzede ve “Anifelt” ise işlemeye yönelik meyve ve sebzede 
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faaliyet göstermektedir. İspanya’ da üç adet örgüt “Aipema” elma ve armutta; 

“Ailimpo” limon ve greyfurtta ve “Intercitrus” yaş ve işlenmiş turunçgilde (portakal, 

limon, celementine, satsuma) faaliyet göstermektedir. Yunanistan’da bir adet örgüt 

Edovra işlemeye yönelik şeftali ve armutta faaliyet göstermektedir (Anonymous 1996).  

 

Branşlararası örgütler, faaliyetlerini yürütmek için üyesi olmayan, fakat faaliyetlerinden 

yararlanan gruplardan finansal katkı isteyebilir (bu durum ancak ilgili bölgede 

yetiştirilen ve üçüncü ülkelerden ithal edilen ürünler için geçerlidir).  

 

7.2.3. Üretici örgütlerine verilen yardımlar, işletme programı ve işletme fonu  

 

Üye devletler, ön tanıma işleminden sonra, üretici örgütlerine idari kapasitelerini 

güçlendirmeleri için mali yardım yapabilir veya tanınma planında belirtilen yatırımları 

gerçekleştirmeleri için doğrudan ya da kredi kuruluşlarından sağlanan özel krediler 

yoluyla yardımda bulunabilir. Sözkonusu mali yardımlar, Topluluktan geri alınabilir 

 

İşletme fonları ve işletme programlarına ilişkin kuralların genel çerçevesi temel tüzük 

ile çizilmiş ve detaylı düzenlemeler 609/2001/EC sayılı Komisyon Tüzüğü ile 

getirilmiştir. Bir işletme fonu oluşturan üretici örgütlerine, temel tüzükte belirtilen 

kurallar çerçevesinde Topluluk mali yardımı verilmektedir. İşletme fonu, üretici 

örgütüne ait ayrı bir hesapta tutulan ve üretici örgütü kanalıyla pazarlanan üretimin 

miktarı ve değeri baz alınarak hesaplanan üye aidatları ile işletme programları, eylem 

planları ve üretici örgütleri tarafından yapılan geri çekmeler için verilen Topluluk 

yardımlarından oluşan bir fondur. İşletme fonları, onaylanmış işletme programlarındaki 

harcama kalemleri ya da üretici örgütü geri çekmeleri için kullanılır. İşletme fonlarının 

üretici örgütü tarafından sunulan geçiş döneminden yararlanmak üzere hazırlanan bir 

eylem planının tamamen ya da kısmen finansmanı için kullanılması da mümkündür.  

 

İşletme fonunun, geri çekmelerin finansmanında kullanılabilecek oranı, ilk işletme 

programının üretici örgütü tarafından yetkili ulusal makamlara sunulduğu ve onlar 

tarafından kabul edildiği tarih başlangıç alınarak, ilk yıl için % 60’ı, ikinci yıl için % 

55’i, üçüncü yıl için % 50’si, dördüncü yıl için % 45’i, beşinci yıl için % 40’ı ve altıncı 
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yıldan itibaren % 30’u aşamaz. Bir işletme fonu oluşturan üretici örgütlerine verilen 

mali yardım, pazardan geri çekmelerin ve işletme programının finansmanı 

kapsamındaki reel harcamaların % 50’si ile sınırlıdır. Bununla birlikte, eğer bir işletme 

programı, uluslararası programlar çerçevesinde değişik üye devletlerde faaliyet gösteren 

çeşitli üretici örgütleri tarafından ya da sektör içi programlara dahil olan bir ya da daha 

fazla üretici örgütü tarafından sunulmuşsa, bu oran % 60’a çıkmaktadır. Her halükarda, 

mali yardım miktarı, her bir üretici örgütünün pazarlanan üretiminin değerinin % 4,1’i 

ile sınırlıdır (Erkal 2004). 

 

Üye devletler, üretici örgütlerinin sayısının az olduğu Topluluk bölgelerinde, usulüne 

göre yapılmış talepler üzerine, üretici örgütlerine, üreticilerin yaptığı mali katkının 

yarısına eşit miktarda bir ulusal mali yardım yapmaya yetkili kılınabilirler. Bu yardım, 

işletme fonuna ek olarak verilmektedir. İşletme fonlarının yönetimi ile işletme 

programlarının oluşturulması, uygulanması ve onaylanmak üzere sunumu üye devlet 

tarafından tanınan "üretici örgütü üst birlikleri" tarafından da gerçekleştirilebilir.  

 

Üretici örgütleri, en geç her yılın sonunda, bir sonraki yıl için işletme fonunun 

miktarının tahminen ne kadar olacağını, işletme programında yer alan gerekçeleri, o yıl 

ve mümkünse önceki yıllarda yapılan harcamaları ve gerekli olduğu takdirde, gelecek 

yıl için tahmini üretim miktarına ilişkin değerleri üye devlete bildirmekle yükümlüdür. 

Buna karşılık, üye devlet, bir sonraki yılın 1 Ocak tarihinden önce, tahmini mali yardım 

miktarını üretici örgütüne bildirmektedir. Ayrıca, her yılın başında en geç 31 Ocak 

tarihine kadar, üretici örgütünün, bir önceki yılın nihai harcama miktarını üye devlete 

bildirmesi gereklidir. İşletme fonları için 1998 yılında ayrılan pay 270 milyon Euro, 

1999 yılında 261 milyon Euro, 2000 yılında ise 435 milyon Euro’dur (Anonim 2000g). 

 

İşletme programları, üretici örgütleri tarafından sunulan ve programın başında ortaya 

konulan belirli amaçları gerçekleştirmek için alınan bir dizi önlemi uygulayarak, üretici 

örgütünün ve üye üreticilerin performansını artırmayı amaçlayan 3 ila 5 yıllık bir 

çalışma planıdır. Üretim kalitesinin artırılması, ürünlerin ticari değerinin yükseltilmesi, 

organik ürün hatlarının oluşturulması, entegre ve çevreye saygılı üretimin teşvik 

edilmesi gibi amaçlara sahiptir. Programlar, işletme fonu tarafından finanse edilir ve 
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belirli tavanlara tabi olmak kaydıyla bu programlara Topluluk yardımı sağlanmaktadır. 

Topluluktan alınan bu yardım, üye devletin yetkili makamları (genellikle Tarım 

Bakanlığı) tarafından ya doğrudan üretici örgütüne verilmekte, ya da sonradan üretici 

örgütlerine dağıtılmak üzere taşra teşkilatlarına aktarılmaktadır. İşletme programları, 

ürün kalitesinin artırılması, ürünlerin ticari değerinin yükseltilmesi, tüketiciyi 

hedefleyen ürünlerin teşvik edilmesi, organik ürün hatlarının oluşturulması, entegre 

üretimin ya da çevreye saygılı diğer üretim metotlarının teşvik edilmesi ve geri 

çekmelerin azaltılmasını da içeren birçok amaca sahiptir. Ayrıca, hem üretim 

uygulamaları hem de atık madde yönetimi açısından, çevreyle dost tekniklerin üye 

üreticiler tarafından kullanımını geliştirecek faaliyetleri içerir. Ancak bu liste sınırsızdır. 

Bu nedenle Komisyon, finanse edilmeyecek faaliyetlerin listesini hazırlamıştır. Finanse 

edilmeyecek faaliyetler genel olarak; genel üretim masrafları, idare masrafları, toprak 

satın alınması, rekabete yol açan faaliyetler, ikinci el ekipman finansmanı, leasing, ticari 

markaların finansmanı ve vergi olarak belirlenmiştir (Anonim 2006d).  

 

Bu programların işlerliğe konulabilmesi için yetkili ulusal makamlara sunulması ve 

onlar tarafından kabul edilmesi gereklidir. Yetkili makamlar, programların sunuldukları 

yılın 15 Aralık tarihinde ya da daha önceki bir tarihte karar vermek durumundadır. 

Üretici örgütlerine bildirilmesi gereken bu karar, kabul, değişiklik isteme ya da red 

şeklinde olabilir. 

 

Bir üretici örgütü ya da bir üretici örgütleri birliği tarafından, bir üye devlete bir işletme 

programının sunulması; bu örgüt ya da birlik tarafından, özellikle kamu kaynaklarının 

düzgün bir şekilde idaresi açısından, ulusal ve Birlik kontrollerine razı olduğuna dair bir 

taahhüdü de içermektedir. Nitekim program kabul edilip uygulanmaya başlandıktan 

sonra, üye devletler tarafından, önceden bildirmeksizin ve yardım koşulları, işletme 

programında yer alan ve özellikle yatırımlara ilişkin önlemlerin uygulanması, bildirilen 

miktarlarla gerçek maliyetler ve yapılan harcamalara uygunluğun sağlanması ile ilgili 

olarak kontroller gerçekleştirilmektedir. İşletme programlarına uygunluğun 

denetlenmesi için, üretici örgütleri de, her yıl, programdaki her bir önlemi ne derecede 

gerçekleştirdiklerine dair kısa bir rapor hazırlamak zorundadır. Bu raporlar, bir önceki 

yılın verileriyle birlikte Ocak ayında sunulur. Bu veriler, öneriler ve yapılan çalışmalar 
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arasındaki farklara dair açıklamaları, amaçlara ne kadar ulaşıldığına dair bir raporu ve 

onaylanan maliyet ve reel maliyet arasındaki farkı içerir. Ayrıca, işletme programının 

son yılının ardından da bir nihai rapor sunulmalıdır. Bu rapor, tüm programın bir 

değerlendirmesi şeklindedir. Özel bir danışmanın yardımıyla da hazırlanabilecek olan 

bu değerlendirme, programda belirlenen hedeflere ne ölçüde ulaşıldığını göstermeli ve 

eğer mümkünse, sonraki programlar hazırlanırken değerlendirmeye alınması gereken 

eylemler ve metotlar hakkında öneriler getirmelidir. 

 

İşletme fonlarına ve işletme programlarına Topluluk desteklerinin uygulanmasına 

ilişkin kuralları belirleyen 1433/2003/EC sayılı Tüzük bu konu ile ilgili ayrıntıları 

ortaya koymaktadır. Yardımlar hesaplanırken pazarlanan üretim değeri esas 

alınmaktadır. Pazarlanan üretim değeri üretici örgütü üyeleri tarafından yapılan üretime 

göre hesaplanmaktadır. Yıllık yardım tavanı, üye devlet tarafından belirtilen 12 aylık bir 

referans dönem için pazarlanan üretim değeri esasına göre hesaplanmaktadır. Üye 

devletler farklı meyve ve sebze ürünleri için kurulmuş üretici örgütleri için farklı 

referans dönemleri kullanabilmektedirler. Üye devletler işletme programlarını 

düzenlemeyen üretici örgütlerinden pazarlanan üretim değerlerine ilişkin verileri elde 

etmek için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.  

 

Üye devletler üretici örgütleri tarafından hazırlanan işletme fonlarının yıllık olarak gelir 

ve giderlerinin tespiti, kontrolü ve onaylanmasını güvence altına almalıdır. İşletme 

fonlarının giderleri üretici örgütünün bir şubesi tarafından yürütülebilir. İşletme fonuna 

üyelerin mali katkısı pazarlanan üretim hacmine ve/veya değerine göre belirlenir. Tüm 

üreticiler işletme fonuna katkıda bulunmalıdır. Aynı şekilde tüm üreticiler işletme 

fonundan yararlanma fırsatına sahip olmalıdırlar. İşletme fonlarına mali katkılarla ve 

üretici örgütü fonlarının kullanımı ile ilgili karar alma mekanizmasına tüm üreticiler 

demokratik olarak katılma hakkına sahip olmalıdır. İşletme fonlarının tahmini miktarı, 

işletme programları, tahmini geri çekme giderleri ve pazarlanmış üretim değeri temel 

alınarak hesaplanmaktadır.  

 

İşletme programları, üretim, pazarlama ve ekipman ile ilgili mevcut durumun tarifini 

kapsamaktadır. Ayrıca program süresini ve programın amaçlarını ve bu amaçların 
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gerçekleştirilmesi için alınacak önlemlerin ayrıntılı biçimde tarifini içermektedir. 

Programın mali perspektifi, bu bağlamda mali katkı düzeyinin hesaplanmasına ilişkin 

metot, işletme fonunun finansman prosedürü, farklı katkı seviyelerinin gerekçeleri, her 

yıl programın uygulanmasında yapılacak faaliyetlerin bütçesi ve bütçe akış diyagramı 

belirtilmektedir. Üretici örgütleri işletme programı ile birlikte, bir işletme fonunun 

kurulduğuna ilişkin belge, üretici örgütünün ana tüzüğe uyum sağlayacağına ilişkin 

yazılı taahhüt ve üretici örgütünün veya üyelerinin doğrudan veya doğrudan olmadan bu 

tüzük dahilinde birden fazla destek almadığına ilişkin yazılı taahhüdü sunmalıdır.  

 

Üretici örgütleri işletme fonlarını üye devletin yetkili mercisince onaylanması için 15 

Eylülden önce sunmalıdırlar. Üretici gruplarının üretici örgütü olarak tanınması için 

yaptıkları başvurularıyla aynı zamanda onaylama alabilmeleri için işletme programlarını 

da sunmalıdırlar. Yetkili ulusal merci yerinde kontrol denetimlerini içeren araçlarla 

gönderilen bilgilerin doğruluğunu, programların amaçlara uygunluğunu, önerilen 

harcamaların ve faaliyetlerin yeterliliğini ve uygulama planının ekonomik tutarlılığını 

incelemelidirler. Bu incelemeler ışığında yetkili ulusal merci ya fon miktarlarını ve 

programı eğer gerekliyse bazı düzenlemeler yaparak onaylar ya da programı reddeder. 

Yetkili ulusal merci 15 Aralığa kadar kararını vermekle yükümlüdür. Üretici örgütleri 

işletme programlarında değişiklik yapılmasına ilişkin taleplerde bulunabilirler. Üye 

devletler işletme programlarında yıl içerisinde değişiklik yapabilme konusunda 

yetkilidirler.  

 

İşletme programları 1 Ocak-31 Aralık tarihleri arasında yıllık olarak uygulanmaktadır. 

İşletme programlarının en geç 15 Aralık tarihine kadar onaylanması gerekmektedir. 

İşletme programının onaylanmasında sonra üye devletler onaylanacak destek 

miktarlarını tespit ederler. Üretici örgütleri her işletme programı için yetkili makama 

yardım başvurusu sunmaktadır. Bu başvuru ile birlikte pazarlanan üretim değeri, 

üyelerin işletme fonuna olan mali katkısı, programın yürütülmesine ilişkin giderleri, 

pazardan geri çekmelere ilişkin harcamalar da iletilmelidir. 

 

Üretici örgütleri işletme programının yürütülmesine yönelik avans yardımı için üç aylık 

dönemler için başvuruda bulunabilirler. Yıl içinde ödenen toplam avans miktarı işletme 
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programı için onaylanmış yardım miktarının % 90’ını aşmamalıdır. Üretici örgütleri 

geçen üç aylık süreçler için işletme programının yürütülmesi için gerekli harcamalara 

yönelik ve pazardan geri çekmelere ilişkin yardımların bir bölümünü almak için 

başvuruda bulunabilirler.  

 

Üretici örgütleri, işletme fonu dahilinde geri çekme işlemlerine yönelik yardımları ve 

işletme programının uygulanmasına yönelik yardımları da içeren yıllık raporlar 

sunmalıdırlar. Bu raporun son halinde işletme programının değerlendirilmesi 

yapılmaktadır. İşletme programında amaçlananların ne ölçüde gerçekleştirildiği 

gösterilmektedir.  

 

Üye devletler üretici örgütlerini yardım alma şartlarını karşılayıp karşılamadığını 

belirlemek için yerinde kontrollerle denetlemektedirler. Kontroller örneklemeler 

şeklinde yapılmaktadır. Bu bağlamda üretici örgütlerinin en az %20’si ve toplam 

yardım miktarının %30’u denetlenmektedir. Ayrıca örneklemelerde risk analizine göre 

kontrol sıklığı artırılmaktadır. Usulsüz yardım başvuruları ve ödemeleri geri 

alınmaktadır ve ilgili başvuru sahiplerine cezai işlemler uygulanmaktadır. Usulsüz 

olarak alındığı tespit edilen yardımlar bir yanlışlık veya sahtekârlık sonucu oluşmuşsa 

ilave bir faizle diğer durumlarda ise  % 50 faizi ile birlikte geri alınmaktadır. Her üye 

devlet her yıl 15 Kasıma kadar üretici örgütleri, işletme fonları ve işletme programlarına 

ilişkin niteliksel ve mali veriler ile kontrol ve cezalara ilişkin raporlar hazırlamakla 

yükümlüdür.  

 

Satılmadığı belgelenen, ancak geçerli kalite normlarına uygun ürünler için yıllık satış 

değerini gösteren miktarın % 10'una kadar olmak üzere, müdahale alımı yapılarak ürün 

geri çekilebilir. Eğer bu geri çekme üretici örgütünün kararı ile olmuşsa, AB bu 

ürünlerin geri çekilmesi için gerekli paranın % 50'sine kadar olanını öder. Gerisi üretici 

örgütünce karşılanır. Eğer piyasadan geri çekme AB'nin kararı ile olmuşsa (ki bu çok az 

ürün çeşidi için yapılır), o zaman AB masrafların tamamını üstlenir. Eğer % 10'luk 

sınırın üzerinde bir geri çekme gerekiyorsa, o zaman da, yukarıda değinildiği gibi, 

masraflar örgütçe karşılanır ve sonuçta üreticilere aktarılır. Ürününü piyasaya satmak 

isteyen üreticileri bu örgütlere üye olmak zorundadırlar. 
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7.3 Şarapçılık-Bağçılık 

 

7.3.1 Şarapçılık-bağçılık ortak piyasa düzeni 

 

AB’nde şarap piyasasında uzun vadede bu sektörün rekabet edebilirliğini sağlamak ve 

arz ve talebi dengelemek amacıyla 1962 yılından itibaren kademeli olarak OPD 

oluşturulmaya başlamıştır. Şarap rejimi 1999 yılında. 1493/19997/EC sayı ve 17 Mayıs 

1999 tarihli şarapta OPD’nin kurulmasına dair Konsey Tüzüğü ile yenilenmiştir. 2000 

yılında 1227/2000/EC sayı ve 31 Mayıs 2000 tarihli Komisyon Tüzüğü ile 

1493/1999/EC sayılı üretim potansiyeli konusunda şarapta OPD’nin kurulmasına dair 

Konsey Tüzüğü’nün uygulanması ile ilgili detay kuralları ortaya koyan mevzuat 

yayınlanmıştır.  

 

Şarap için pazarlama yılı 1 Ağustos 31 Temmuz arasıdır. Şarap için OPD sofralık üzüm 

dışında diğer taze üzümleri, üzüm suyu ve şırasını, taze üzüm şarabını içermektedir 

(Anonim 2001a).  

 

Üretim potansiyelini düzenlemek için 31 Temmuz 2010’a kadar geçerli olacak geçiş 

sürecinde şarap üzümü olarak sınıflandırılan asma çeşitlerinin ekimine genel bir yasak 

getirilmiştir. Ancak bu yasak yeni ekim hakkı, tekrar ekim hakkı veya rezervden 

verilmiş bir ekim hakkından doğan ekimler için uygulanmamaktadır. Yeni ekim hakları 

özel durumlarda verilir ve katı kurallara tabidir. 31 Temmuz 2003 tarihinden önce 

68.000 hektar sınırına kadar ve belli kriterler (dikilecek asmanın talep edilenden daha az 

olması ve ilgili bölgenin üretim potansiyeli envanteri yürütülmesi) çerçevesinde yeni 

şarap üreticilerine öncelik verecek şekilde ek haklar tanınmıştır. Yeniden ekim hakları 

ise 31 Mart 2002 tarihinden önce üye devletler tarafından üreticilere mevcut asmalarını 

çıkartma ve en çok talep edilen asma çeşidini yeniden dikmeleri için verilen haklardır. 

Kullanılmayan yeniden ekim hakları en çok ihtiyaç duyan üreticilere transfer edilmiştir. 

Gelir kesintilerinden kaçınmak için yeniden ekim hakkını, bu hakka karşılık gelen 

yeniden ekim yapılmadan önce almak da mümkündür (Anonim 2006a). 
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Rezerve ekim hakları ise yine üye devletler tarafından oluşturulmuştur. Bu haklar genç 

yetiştiricilere ve ödeme karşılığı diğer üreticilere verilmektedir. Belli bir alanda şarap 

için üretim yapılmasından sürekli olarak vazgeçilmesi karşılığında, miktarı üye devletler 

tarafından belirlenen bir vazgeçme bedeli ödenmektedir. Bu durumda üretici, ödeme 

yapılan alan için yeniden ekim haklarından vazgeçmektedir. Söz konusu uygulamaya 

uygun olan alanları ve koşulları ise üye devletler belirlemektedir. 

 

Üretimin piyasa talebine uydurulması amacıyla üzüm bağlarının yeniden 

yapılandırılması ve başka üretim alanlarına dönüştürülmesine yönelik bir sistem 

oluşturulmuştur. Sistemden yalnızca üye devletlerde üretim potansiyeli envanteri 

(alanlar, çeşitler ve ekim hakları) çıkaran bölgeler yararlanabilmektedir. Bu sistem 

çerçevesinde ancak, bir plan yapılmış ve üye devletten onay alınmışsa destek 

sağlanabilmektedir. Destek, üreticinin gelir kaybını karşılayacak şekilde tazminat 

verilmesi ya da yeniden yapılanmaya ve başka ürün çeşidine dönüştürmeye yönelik 

giderlere katkıda bulunulması şeklinde olmaktadır (Olhan 2005b). 

 

Özel depolama yardımı ise sofra şarabı, üzüm şırası, konsantre üzüm şırası ve 

damıtılmış konsantre üzüm şırası için mümkündür. Yardım, 16 Aralık–15 Şubat 

arasında müdahale acenteleri ile yapılacak uzun dönemli (koşulları belirlenmiş) 

depolama anlaşmasına bağlıdır. 

 

Bu OPD’nde ayrıca damıtma işlemine de piyasa desteği sağlanmaktadır. Bu çerçevede, 

ikincil ürün yoluyla damıtma, ikili üzüm çeşidi sınıflandırılmasından üretilen şarabın 

damıtılması, alkol kısmı için özel damıtma ve kriz damıtma olarak adlandırılan çeşitli 

damıtma türleri bu tür destekten yararlanmaktadır. 

 

Bunun yanı sıra AB'de üretilen konsantre üzüm şırası ve damıtılmış konsantre üzüm 

şırasının, şarabın alkol derecesini artırmak amacıyla kullanılması gibi özel nedenlerle de 

yardım verilmektedir. Yine konsantre üzüm şırası ve damıtılmış konsantre üzüm 

şırasının, örneğin, üzüm suyu üretiminde kullanılması da yardım alabilir. Bu yardımın 

bir kısmı üzüm suyu üretimini özendirmek için ayrılmaktadır. 
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7.3.2 Şarapçılık-bağcılık ortak piyasa düzeninde üretici örgütlemesi 

 

Konsey’in Bağcılık ve Şarapçılık Pazarının Ortak Teşkilatlanmasına Dayanak 17 Mayıs 

1999 Tarih ve 1493/1999/EC Sayılı Yönetmeliği'nin IV. Kısmı Üretici Grupları ve İlgili 

Kuruluşlar başlığı altında üretici örgütleri ve bunların birlikleri ile ilgili durum 

açıklanmıştır (Anonim 2006a).  

 

IV. Kısım, Bölüm I 'de Üretici Grupları ile ilgili Madde 39'da, bu yönetmelik 

bağlamında "üretici grupları" olarak adlandırılan üretici örgütlerinden anlaşılan tüm 

tüzel kişiliklerin, bu yönetmelikle ilgili ürünlerin üreticilerinin girişimiyle kurulduğunu 

belirtmektedir. Bu maddede üyelerin amaçları: 

 

1) Üretimin programlanmasını, planlanmasını ve özellikle nitelik ve nicelik olarak 

talebe göre ayarlanmasını sağlamak, 

 

2) Arz yoğunluğunu ve ürünlerinin piyasaya sürülmesini teşvik etmek, 

 

3) Üretimin maliyetini düşürmek ve üretici fiyatlarını istikrarlı hale getirmek, 

 

4) Çevre dostu yetiştiricilik uygulamaları ve üretim tekniklerini teşvik etmek, özellikle 

suların, toprağın, doğanın kalitesini korumak için ve biyolojik çeşitliliği korumak 

ve/veya desteklemek için kültür uygulamaları, üretim teknikleri ve çevreye saygılı 

artıkların idare tekniklerini gerçekleştirmek şeklinde sıralanmıştır. 

 

Aynı maddenin devamında Tüzük bağlamında tanınan üretici birliklerinin, ortak 

düzenlemeler ile ilgili daha önce anlatılan zorunlu yapılarına ilişkin düzenleme dışı 

durumlar halinde, üyelerini özel bir tarzda cezalandırma olasılıklarını ellerinde 

bulundurmalarına imkan vermektedir. 

 

Madde 39'da son olarak, üye devletler, bu Tüzük bağlamında üretici üst birlikleri olarak 

tanınmak isteyenlerde bulunması gereken şartları belirtmektedir. Buna göre: 
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1) 1 ve 2. paragrafta istenilen şartları haiz olanlar ve bu amaçla, diğer belgeler 

arasında, asgari miktarda ve ticari üretim yaptıklarını, asgari üye sayısını topladıklarının 

kanıtını getirmeleri, 

 

2) gerçekleştirme, süre ve faaliyetlerinin etkinliğine ilişkin yeterli bir garanti 

sunmaları, 

 

3) üyelerinin çevreye saygılı kültür uygulamalarını yürürlüğe koymak için gerekli 

teknik yardımı alabilme yeteneğine somut olarak sahip olmaları gerekmektedir. 

 

Yani üye devletlerin, arz ile talep arasındaki uyumu sağlama, üretim masraflarını 

azaltma ve çevre dostu eylemlerin teşviki gibi konularla ilgilenen üretici kuruluşlarının 

tanınmaları mümkündür. 

 

Üye devletler tarafından tanınmış olan üretici grupları ortaklık kuralları çerçevesinde 

yukarıda belirtilen sorumlulukların ihlali neticesinde üyelerine uygun cezalar vermekte 

serbesttirler. Birlikler arası kuruluşların faaliyetleri söz konusu olduğunda ise, üye 

devletler, arzı düzenleyebilmek için belli koşullar çerçevesinde piyasa kurallarını 

belirleyebilmektedir. Birlikler arası kuruluşlar, tüketici haklarını korumaya özen 

gösterdikleri sürece çeşitli faaliyetlerde bulunabilmektedir. 

 

Tüzükte, madde 40'da, üye devletler, gerekli bütün belgelerle birlikte başvurunun 

yapılmasını müteakip 3 ay içinde üretici gruplarının tanınmasını kararlaştırmak ve 

üretici üst birliğinin tanınma şartlarına uyup uymadığını düzenli aralıklarla kontrol 

etmek, uymama durumunda bunları cezaya çarptırmak ve eğer gerekliyse tanınmalarını 

geri çekmek durumundadır. İki ay içinde bütün bu tanıma verme veya geri çekme 

kararlarını Komisyon'a bildirmesi gerekmektedir. Buna karşılık Komisyon, üye 

devletlerden verilmiş tanınmaları geri çekmeyi isteyebilir, kontrolleri yaparak bu 

maddede belirtilen cezaların verilmesini ve 39. maddeye uyulmasını sağlar. 

 

IV. Kısmın, II. Bölümü ilgili teşkilatlar başlığını taşımaktadır. Bu bölümde Madde 41'de 

işleyişini iyileştirmek amacıyla, üretici üye devletler, özellikle Komisyon tarafından 
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alınmış kararların yürürlüğe konmasında, pazara ilk sunum sırasında arzı dengelemeyi 

konu alan ticari kararları tanımlayabilir ve hedeflenen kuruluşlar ve üretici grupları ile 

birlikte, tüketici haklarını dikkate alarak, AB’nin bir veya birçok bölgesinde aşağıdaki 

faaliyetlerde bulunur: 

 

1- Pazarın şeffaflığının ve bilgilendirmenin iyileştirilmesi, 

2- Özellikle araştırmalar ve pazar çalışmaları yoluyla, ürünlerin pazara sunulmasının iyi 

koordinasyonuna katılım, 

3- Topluluk kararlarıyla uyumlu kontrat tiplerinin hazırlanması, 

4- Üretim potansiyelini tam olarak işletme, 

5- Pazarın ihtiyaçlarına daha uygun üretime yönlendirmeye ve tüketicinin istek ve 

zevklerine, özellikle çevre koruması ve ürünlerin kalitesi konusunda gerekli araştırmalar 

ve bilgilendirme, 

6- Bitkilerin bakımıyla ilgili (zirai ilaçların) ürünlerin ve diğer etkenlerin kullanımının 

sınırlandırılmasına izin veren, toprak ve suyun korunmasında olduğu gibi ürünlerin 

kalitesini garantileyen metot araştırmaları, 

7- Bütün üretim safhalarında, vinifikasyon-şaraplaştırma ve ticarileştirme ürünlerinin 

kalitesini arttırmak için araçların ve metotların ayarlanması, 

8- Coğrafik belirtiler ve kalite etiketleri, orijinal isimlendirmeleri-menşe ve biyolojik 

tarım potansiyelinin korunması ve değerlendirilmesi, 

9-Özellikle entegre üretimin promosyonu ve çevreye saygılı diğer üretim metotları. 

 

Toplulukta şarap rejimi çerçevesinde yer alan tüm ürünler ancak resmi olarak kontrol 

edilmiş dokümanlarla birlikte piyasada yer alabilir. Bu ürünleri ticari amaçla 

bulunduranların (özellikle de üreticiler ve şişeleyiciler, ürünleri çeşitli işlemlere tabi 

tutanlar ile tüccarlar) söz konusu ürünlerin, içeride ve dışarıdaki kayıtlarını tutması 

gerekmektedir. Üye devletler şarap sektöründe Topluluk kurallarının uygulanması 

sürecinden sorumlu bir veya daha fazla yetkili tayin etmiş ve sektörde resmi analizler 

yapmaya yetkili laboratuarlar belirlemiş durumdadırlar. Bu yetkili kuruluşlar üretici 

grupları ile birlikte çalışmaktadır. 
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7.4 Ham Tütün 

 

7.4.1 Ham tütün ortak piyasa düzeni 

 

2000 yılı verilerine göre, AB-15'de 348 bin ton tütün üretilmekte olup, bu üretim ile 

dünya üretiminde beşinci (%5,4) sırada yer almaktadır. Yunanistan ve İtalya'nın tütün 

üretimleri toplamı, AB-15'in toplam üretiminin %75'ini oluşturmaktadır. AB-15'de tütün 

ekim alanı son on yıllık dönemde yıllık ortalama %2,6 azalırken, yıllık ortalama verim artışı 

1990'lı yıllarda %2 iken son yıllarda %2,7'ye yükselmiştir. 2000 yılında 79.510 işletmede 

tütün üretilmiştir. Ortalama işletme genişliği 1,6 hektardır. Tütün sektöründe 212.960 kişi 

istihdam edilmektedir (Koç 2006). 

 

AB’nde tütün üretilen alanlardaki kırsal nüfusun korunması ve çölleşmenin önlenmesi 

amacıyla tütün OPD 1970 yılında tesis edilmiştir. Sınırlı makineleşmenin ve yüksek 

maliyetlerin olduğu küçük işletmelerde üretim yapmaya çalışan tütün üreticileri, 

toplam gelirlerinin yaklaşık %75'ini oluşturan sübvansiyon olarak verilen AB 

primleri-yardımları ile makul bir yaşam sürdürebilmektedir (Anonim 2001a). 

 

Ortak Tütün Piyasası 1970 yılında kurulduktan sonra, ilk olarak 1992 yılında, daha 

sonra 1998 ve 2004 yıllarında bütçe sınırları dahilinde düzenli gelir desteği sağlamak, 

piyasa ihtiyaçlarına karşılık vermek ve üretimin değerini artırmak için reforma 

uğramıştır. Yapılan reformlarla, üreticilerin gelir seviyeleri yükseltilerek 

sübvansiyonlar tedricen azaltılmış, ayrıca sektörden gönüllü ayrılmalar ve alternatif 

ürünlere geçişler de özendirilmiştir (Olhan 2006) 

 

İlk olarak 727/70/EEC No'lu Konsey Tüzüğü ile düzenlenen ham tütün OPD, Topluluk 

içinde fazla destek sağlanamayan bazı bölgeler için hayati önem taşımaktadır. Bu 

bölgelerdeki tütün üretiminin devamı tamamen Birlik desteğine bağlıdır. 2075/92/EEC 

No'lu Konsey Tüzüğü ile 727/70/EEC yürürlükten kaldırılmış ve yeniden 

düzenlenmiştir. Daha sonra 2848/98/EC No'lu Komisyon Tüzüğü ile bu tüzüğün 

uygulama kuralları ortaya konmuştur (Iniesto 2003). 
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2075/92/EEC No'lu Konsey Tüzüğü’nde 4 ana unsuru olup bunlar aşağıdadır (Anonim 

2006f): 

 

1. Prim sistemi 

 

2. Üretim sınırlama (ulusal eşik ve kota sistemi) ve üretim yönlendirme sistemi 

 

3. Topluluk Tütün Fonu vasıtasıyla üretimi dönüştürme önlemleri 

 

4. Üçüncü ülkelerle ticaret düzenlemeleri 

 

1. Prim sistemi: AB’nde ithal ve yerli üretim tütün arasındaki farkı telafi etmeyi 

amaçlayan prim ödemeleri bulunmaktadır. Primler, belirlenmiş üretim alanlarında ve 

kota çerçevesinde yetiştirilen, ilk işleyiciye üretim sözleşmesi bazında teslim edilen ve 

asgari bazı kalite kriterlerini karşılayan tütünlere ödenmektedir. Ödemeler doğrudan 

bireysel üreticilere yapılabileceği gibi dolaylı olarak tanınan üretici grupları kanalıyla da 

olabilmektedir. Primler, bir sabit unsur, bir değişken unsur ve özel yardımdan 

oluşmaktadır. Ham Tütün OPD kapsamında AB'nde üretimi yapılan 74 tütün menşei 8 

grupta sınıflandırılmıştır. Her tütün grubu için farklı bir prim tespit edilmiştir. Prim 

miktarı 2,15- 4,13 Euro/kg aralığında değişmektedir (Iniesto 2003). 

 

Ortalama 7800 Euro/hektara tekabül eden 2900 Euro/ton prim verilmektedir. 1999 

yılından beri, üreticilere ödenen prim, sabit kısım ile değişken kısımdan oluşmaktadır. 

Toplam primin %30’u ile %45’i arasında değişen “değişken unsur” çerçevesinde, 

yüksek oranlar yüksek kaliteli tütünlere ödenmekte ve üye devlet ve yetiştirilen çeşitlere 

bağlı olarak bu aralık içinde ayarlanabildiği gibi, ilk işleyiciye teslim edilen her balya 

için ayrıca hesaplanmaktadır (Anonymous 2005). Prim miktarından 1999'dan bu yana 

Üretici Gruplarına Yardım için kesintiler yapılmaktadır. Çevreye faydalı önlemler, 

ürün kalitesinin iyileştirilmesi, idarenin güçlendirilmesi Topluluk kurallarına uyumun 

artırılması faaliyetlerini finanse etmeleri için üretici gruplarına verilen özel yardım, bu 

primin % 2'si oranındadır. 
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2. Üretimi Yönlendirme (Garanti Eşiği ve Kota Sistemi) ve Sınırlama Önlemleri: Her üç 

yılda bir Tarım Konseyi tarafından üye devletlere takip eden üç yıl boyunca geçerli 

olacak tütün çeşitlerine bağlı sekiz gruba bölünen 350.000 tonluk yıllık azami garanti 

kotası tahsis edilmektedir. Bunu takiben, üye devlet tarafından her tütün çeşidine ilişkin 

kota, bireysel üreticilere veya gruplara kota beyanları yoluyla dağıtılmaktadır. Tahsis 

edilen üç yıl geçerli kotalar, son hasattan geriye doğru üç yıl boyunca tütün işlemesine 

teslim edilen ortalama tütün miktarı ile orantılıdır. Konsey, hasat başına genel bir 

garanti eşiği ve bu miktar içinde her bir ürün grubu ve her bir üretici üye devlet için 

ayrı ayrı garanti eşikleri tespit etmiştir. Garanti eşikleri, AB’ye yeni katılan 10 ülke 

içerisinde tütün üreticisi olan ülkeler de dahil edildiğinden 348.508 tondan (1999), 

402.953 tona (2005) çıkarılmıştır. Yeni katılan ülkelere, Polonya'ya 37.933 ton, 

Macaristan'a 12.355 ton, Slovakya'ya 1.715 ton ve Güney Kıbrıs'a 350 ton olmak üzere 

toplam 52.353 ton garanti eşiği verilmiştir (Anonim 2005a). 

 

Garanti eşiklerine uyulmasını sağlamak için Konsey “Üretim Kotaları Rejimi” 

getirmiştir. Üye devletlerde menşe kotaları, üretici grupları ve bireysel üreticiler 

arasında en son hasattan önceki üç yılda ilk işleme sanayine verdikleri ortalama tütün 

miktarıyla orantılı olarak dağıtılmaktadır. Esnekliğe olanak tanımak için, üreticiler 

üye devlet sınırları dahilinde kotaları alıp satabilmektedir. 

 

Toplam ulusal garanti eşiğinin % 0.5'i ile % 2'si arasında belirlenebilecek bir ulusal 

üretim kotası rezervi de üye devletler için bir seçenek olarak bulunmaktadır. Her üye 

devlet, eşik miktarları bütçeyi etkilemeyecek şekilde bir menşe grubundan diğerine 

aktarım yapabilir. Bu önlem, üretimin piyasada daha çok talep gören ve daha iyi 

fiyatlara satılan menşelere kaymasına olanak tanımaktadır.2848/98/EC No'lu 

Komisyon Tüzüğü ile üretim sözleşmeleri için tasarlanan "Açık Arttırma Usulü" 

uygulaması hayata geçirilememiştir. Çünkü üretici üye devletlerin çoğunda, ilk 

işlemecilerin bulunmaması gerçek bir rekabete olanak tanımamaktadır 

(Anonymous 2003b). Yeterli sayıda ilk işlemecinin bulunduğu ve rekabetin 

yapılabileceği üye devletlerde de, küçük işlemeciler büyük işlemecilerle rekabet 

edemeyeceklerinden programa itiraz etmişlerdir (Anonim 2006b). 
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G ö n ü l l ü  o l a r a k  s e k t ö r d e n  a y r ı l m a y a  k a r a r  v e r e n  ü r e t i c i l e r ,  

kotalarını “ K o t a  Geri Alım Programı” vasıtasıyla AB'ye satabilmekte, ulusal 

garanti eşikleri buna uygun olarak düşürülmektedir. Ancak üretimin azami %25’i 

hassas bölgelerde üretilen veya yüksek kaliteli hassas çeşit olan ürünler bu 

uygulamadan muaftır. Bir üretici Topluluğa kotasını satmaya karar verirse, bu miktar 

Topluluk tarafından tamamen geri çekilmeden diğer ilgilenen kesimlerin satın almasına 

imkân verecek şekilde dört aylık bir dönem boyunca bekletilmektedir.  

 

Tütüncülük bölgelerinin yeniden yapılandırılması için mali transfer yapılmaktadır. Buna 

göre, 2075/92/EC sayılı Tüzük'e uygun olarak 2000, 2001 ve 2002 yıllarındaki üç yıllık 

ortalama toplam yardım tutarının yüzde 50'sini temsil eden 484 milyon Euro'luk bir 

tutar, tütün üreticilerine 2000, 2001 ve 2002 yılları boyunca yardım aldığı üye 

devletlerde tütün üreticisi olan bölgelerde, 1257/1999/EC sayılı Tüzük'e uygun olarak 

FEOGA "Garanti" Bölümü altında finanse edilen kırsal kalkınma programlaması 

kapsamındaki önlemler için takvim yılı başına ilave bir Topluluk desteği olarak temin 

edilmektedir (Iniesto 2003). 

 

1999, 2000 ve 2001 mahsulü yaprak tütün için çeşit grubu ve üye devletler tarafından 

prim ve garanti eşiklerinin sabitlenmesine dair 660/1999/EC sayılı Konsey Tüzüğünde 

de olduğu gibi, prim ve ilave (tamamlayıcı) meblağlar Tarım Konseyi tarafından 

birbirini takip eden üç hasat dönemi için ödenmektedir.  

 

3. Topluluk Tütün Fonu ve Üretimi Dönüştürme Önlemleri: Ham tütün OPD 

çerçevesinde, üreticilere verilen primlerden yapılacak belli oranlardaki kesintilerle 

finanse edilecek bir "Topluluk Tütün Fonu" kurulması öngörülmüştür. 2002'den 

önce bu Fon, tütün çeşitleri ve üretim yöntemleri konularında tarımsal araştırmaları 

ve tütün tüketiminin zararlı etkileri hakkında kamusal bilinci yükseltme amaçlı 

bilgilendirme eylemlerini finanse etmek amacıyla kullanılmış, 2003 'ten itibaren ise, 

tarımsal araştırma bölümü 6. çerçeve programına aktarılmıştır. Ayrıca, Fon ile 

kotalarını geri alım programı dâhilinde satmış tütün üreticilerinin, başka alanlardaki 

istihdamlarının ve diğer ürün ve faaliyetlere geçiş olanaklarını araştıran çalışmalar 

finanse edilmektedir (Anonymous 2005). 
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2003'ten bu yana üye devletler, tütün üreticilerinin diğer ürün ve faaliyetlere 

yönlendirilmesi için ulusal programlar koyabilmektedir. Tütün sektörünü terk eden ve 

kotalarını geri alım programında satan bireysel üreticiler, dönüşüm için bireysel 

projeler (diğer ürünlere geçmek, çeşitlendirme eğitimi yapmak, kaliteli ürünlerin 

pazarlaması için altyapı kurmak gibi alanlarda) bireysel projeler sunabilmektedir. 

 

Tütün yardımının 2006 takvim yılı için % 4'üne ve 2007 takvim yılı için % 5'ine eşit 

olan bir tutar 2075/92/EC sayılı Tüzük Madde 13'te hükme bağlanan Topluluk Tütün 

Fonu altında bilgilendirme eylemlerini finanse etmesi gerekmektedir. 

 

Topluluk Tütün Fonu'nun, tütün ve tütün mamulleri kullanımının zararları konusunda 

kamuoyunu aydınlatmak ve tütün üreticilerinin alternatif ürünlere geçmesini sağlayacak 

tedbirler almak şeklinde iki amacı bulunmaktadır. Fon tütüncülük sektörüne yönelik 

yardımlardan yapılan kesintilerle bu amaçlara yönelik olarak gerçekleştirilen faaliyetleri 

finanse etmektedir. 2006 ve 2007 yıllarında yapılacak kesintiler sadece tütünün zararları 

konusunda kamuoyunu aydınlatmaya yönelik faaliyetler için kullanılacaktır 

(Anonymous 2005). 

 

4. Üçüncü Ülkelerle Ticaret Rejimi: Ticaret rejimi şu unsurları içerir: Çeşit ve türe 

bağlı olarak değişen oranda ortak gümrük vergisi: Bu vergi ithalat değerinin % 11.2'si 

(minimum 22 Euro ile maksimum 56 Euro/net kg) ile % 18.4'ü (minimum 22 Euro 

ile maksimum 56 Euro/100 net kg) arasında değişmektedir. 

 

İki taraflı veya tek taraflı tarife tercihleriyle ilgili olarak AB, Afrika, Karayip ve 

Pasifik ülkeleri ve Myanmar (Birmanya) ve Andean / Orta Amerika grubu hariç en 

az gelişmiş ülkelere ithalatta sıfır gümrük vergisi uygulamaktadır. Meksika, Güney 

Afrika ve diğer en az gelişmiş ülkelere indirimli gümrük vergisi uygulanmaktadır. 

Son olarak, Moldova, Bulgaristan ve Romanya tercihli ithalat kotası içinde 

indirimli gümrük vergisinden yararlanmaktadırlar. DTÖ düzeyinde tercihli ithalat 

kotaları ve ihracat destekleri bulunmamaktadır. 
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Birliğe son üye olan 10 ülkenin katılımı öncesinde 29 Nisan 2004 tarihli AB Resmi 

Gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe giren 864/2004/EC No'lu Konsey Tüzüğü ile 

OTP kapsamındaki doğrudan yardım programlarının kuralları değiştirilmiş, çiftçiler için 

bazı destek programları oluşturulmuştur. 1782/2003/EC No'lu Konsey Tüzüğü 

doğrultusunda hazırlanan bu tüzükle, OPD yardımları, doğrudan üretim yardımından 

"Tek Çiftlik Ödemesi" ne geçiş şeklinde değiştirilmiştir. Üretimden bağımsız olarak 

verilecek olan yardımlar 2010 yılından itibaren tamamen uygulanacak ve sektöre 

yapılan toplam yardımın yarısı (484 milyon Euro), kırsal kalkınmanın parçası olarak 

tütün yetiştirilen alanlarda yeniden yapılanma programları için tahsis edilecektir. Üye 

devletler 2006 yılından itibaren 4 yıllık bir geçiş süresi seçeneğini de 

seçebileceklerdir. Bu sürede, tütün için eski sistem kapsamındaki doğrudan yardımın en 

azından %40'ı tek çiftlik ödemesine tahsis edilecek, kalan %60'lık bölüm ise tütün 

yetiştiricileri için üretim yardımı olarak geçiş döneminde (2006-2009) devam 

edebilecektir. Üye devletler isterlerse 2006 yılından itibaren tütün üretim yardımlarının 

tamamını tek çiftlik ödemesi sistemi içerisinde yapabileceklerdir. 

 

Topluluk Tütün Fonu'na nakledilecek tutarlar dahil olmak üzere toplam yardımın azami 

tutarı Çizelge 7.1’deki şekildedir. Yunanistan ve İtalya yardım tutarı açısından başı 

çekmektedir. 
 

Çizelge 7.1 Tütün Fonu Azami Yardım Tutarı 
 

2006 – 2009 milyon Euro 

Belçika 2.374 
Almanya 21.287 
Yunanistan 227.331 
İspanya 70.599 

Fransa 48.217 
İtalya 200.821 

Avusturya 0.606 
Portekiz 10.161 

Kaynak: 864/2004/EC No'lu Konsey Tüzüğü 
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Tütün konusunda benimsenen bu son değişiklik ile 2006 yılından itibariyle, 

2075/92/EEC No'lu Konsey Tüzüğünün prim sistemi ve üretim kotası konularına işaret 

eden bazı başlıkları feshedilmiştir. 2000, 2001 ve 2002 takvim yıllarında 2075/92/EEC 

sayılı Tüzük'e uygun olarak tütün primi ödemesi alan, 1 Ocak 2002'den 31 Aralık 

2005'e kadar olan dönem için tütün üretim kotaları olan ve 2006, 2007, 2008 ve 2009 

hasat yılları için CN kodu 2401 kapsamına giren ham tütün üreten çiftçilere tütün 

yardımı verilebilir.  

 

864/2004/EC No'lu Konsey Tüzüğüne göre, Bir çiftçinin tütün prim ödemesi aldığı 

durumda referans tutarına dahil edilecek tutar, tüm tür gruplarından ham tütünlerin 

toplam miktarı dikkate alınıp hakkında böyle bir ödeme yapılan kilogramların üç yıllık 

ortalama sayısı kilogram başına verilen üç yıllık yardım tutarının ağırlıklı ortalaması ve 

0.4'lük bir katsayı ile çarpılarak hesaplanmalıdır. Üye devletler bu katsayıyı arttırmaya 

karar verebilir. 2010 yılından itibaren katsayı 0.5 olacaktır. Tek alan ödemesi 

hesaplanırken dahil edilecek hektar adedi hakkında sırasıyla referans döneminin her 

yılında ve Komisyon tarafından 2636/99/EC sayılı Komisyon Tüzüğü’ne uygun olarak 

Komisyon'a iletilen toplam arazi temel alınarak belirlenecek bir baz alanın sınırları 

dahilinde prim ödemesi verilmiş olan kayıtlı yetiştirme sözleşmelerinde gösterilen 

arazilere tekabül etmelidir. 

 

Referans dönemi boyunca yardım ödemelerinin 2848/98/EEC sayılı Tüzük Madde 50'de 

ortaya konulan önlemlerin tatbik edilmesinden dolayı etkilendiği durumda üçüncü 

bendde değinilen hesaplama şu şekilde ayarlanmalıdır. Primin kısmen veya tamamen 

azaltıldığı durumda ilgili yıl için hesaba katılacak ödeme tutarları azaltma olmaksızın 

verilmiş olacak tutarlara eşit olmalıdır. Ayrıca üretim kotasının tamamen veya kısmen 

azaltıldığı durumda ilgili yıl hesaba katılacak üretim kotası, son yetiştirme 

sözleşmesinde belirtilen üretim alanının ilgili yılda herhangi bir diğer doğrudan 

destekleme sistemi altında elverişli olan bir ürünün yetiştirilmesi için kullanılmamış 

olması kaydıyla, bir önceki yıl prim azaltılmaksızın verilecek olan prim tutarlarına eşit 

olmalıdır.  
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Yardımın ödenmesi 2848/98/EC sayılı Tüzük'te tanımlanan kalite gereklilikleri mutlaka 

karşılanmasına, tütün yapraklarının çiftçi tarafından ilk işlemecinin tesislerine mutlaka 

bir üretim sözleşmesi altında teslim edilmesine, çiftçilere eşit şekilde muamele 

edilmesini temin edecek bir şekilde tütün üreticilerin bir Hedef 1 (kalkınmada geri 

kalmış) bölgesinde mukim olması veya belirli bir kalitede türlerin üretilmesi gibi 

koşullara tabi olmalıdır. 

 

Yeni üye devletler, katılımdan sonra, müktesebatı (acquis communautaire) uygulamaya 

da tütün desteğini ve tüm diğer tarım ürünlerine yapılan destekleri basitleştirilmiş bir 

yöntemle (hektar başına sabit fiyatlı yardım) ödeme yollarından birini seçme olanağına 

sahip olmuşlardır. Polonya ve Kıbrıs bu basitleştirilmiş ödeme sistemini tercih etmiştir 

(Anonim 2005a) 

 

 

7.4.2 Ham tütün ortak piyasa düzeninde üretici örgütlenmesi 

 

Çeşitli tüzükler içinde adı gecen üretici grupları, üyelerin üretimlerinin pazar gereklerini 

karşılamak amacıyla kurulmuşlardır. Üreticiler sadece bir üretici grubuna üye 

olabilmekte ve üretimlerinin tamamını bu grup aracılığı ile pazarlayabilmektedirler. 

Üretici grupları OPD çerçevesinde belirtilen amaç doğrultusunda, üyelerinin özellikle 

ürün kalitesini arttırıcı üretim tekniklerinin kullanımına ilişkin ortak üretim ve 

pazarlama koşullarını sağlamaya çalışırlar. Bunun yanı sıra tohum, gübre ve diğer 

üretim girdilerini temin edebilirler. 

 

Grubun kurulduğu her üye devlet için ayrı oranlarda belirlenen garanti eşiklerine eşit 

olan veya bunlardan daha fazla miktarda olan kota beyanlarında bulunmaktadırlar. 

Yetkili kurumlar tarafından verilecek yardımın denetlenmesine olanak sağlayacak 

kayıtları tutmaktadırlar. Üye üreticilerinin üretiminin tamamını kendi adına ekim 

sözleşmeleri (cultivation contrat) yaparak ürünün işlenmek üzere ortak standartlara 

uygun olarak üretilmesini sağlarlar.  
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Bu arada üretici grupları, Topluluk Anlaşmasının 38. maddesinde belirtilen hedeflerin 

gerektirdiği koşullar dışında AB içinde hakim durumda olamazlar. Kuruluş şekilleri ve 

yürüttükleri faaliyetler ile OPD’nin işleyişine ve Topluluk Anlaşmasının genel 

hedeflerine aykırı bir ayırımcılık yapamazlar. Tütünün ilk işleme sürecinde yer 

alamazlar. Ulusal hukuk hükümleri çerçevesinde yasal hak ve sorumluluklara sahip 

olacak tüzel kişiliklere veya yeterli yasal kapasiteye sahip örgütler yukarıda belirtilen 

koşulların sağlanması durumunda, tanınma için Komisyon'a başvuruda bulunabilirler. 

Bu başvuruya 60 gün içinde cevap verilmesi gerekmektedir (Anonim 2006b).  

 

Sonuç olarak, tütüne alternatif olarak başka ürünlerin yetiştirilemediği bölgelerde 

tütün yetiştiriciliği hem ekolojik açıdan, hem de sosyal açıdan çok önemlidir. Buna 

karşılık desteklemelerin genel bütçe üzerinde çok fazla yük yarattığı ve son yıllarda 

tütün aleyhinde yapılan çalışmaların kamuoyu tarafından desteklenmesi tütüne 

verilen desteklerin azaltılmasını ve zamanla da kaldırılmasını gündeme getirmiştir. 

Fakat tütün yetiştiricilerinin çok iyi örgütlenmiş olması ve sigara endüstrisinin çok 

iyi lobi faaliyetleri nedeniyle desteklerin zaman içinde azaltılabileceği 

düşünülmektedir. Ayrıca, üretici lobileri politikalara da etki yapabilmektedir. Bu 

açıdan tütün üreticilerinin Birlik içinde de çok aktif olması desteklerin tamamen 

kaldırılamayacağının bir işareti olarak düşünülebilir (Olhan 2006). 

 

Tütün sektöründe branşlar arası (interbranş) örgütlerin tanınması ticari birliğin 

aktivitelerinin kapsamına bağlı olarak üye devlet veya Komisyon tarafından 

yapılmaktadır. Bu organizasyonların tütün üretiminin, işlemeciliği, pazarlaması ve 

düzenlenmesi ile bilginin geliştirilmesi için faaliyetlerde bulunmaları gerekmektedir. 

Bir kez tanındıktan sonra, bu organizasyonların üyeleri için uygulayacakları kurallar 

üye olmayan üretici ve grupları da bağlayabilmektedir.  

 

Tütün sektöründeki pazarlama, işleme ve üretim faaliyetlerini temsil eden ve üretici 

grupları veya bireysel üreticiler tarafından kurulan branşlar arası örgütleri ve 

bunların birlikleri, piyasaya olumlu katkılar yapmaktadırlar. Branşlar arası örgütleri 

pazarlama, işleme, üretim organizasyonu ve bilgilendirme faaliyetlerini geliştirme 

amacıyla ekonomik davranışlarda yapılacak olan değişiklikleri desteklemektedirler. 
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Tütün piyasa organizasyonunun mevcut kurallarının ışığı altında, branşlar arası 

örgütlerinin belli bazı faaliyetlerinin desteklenebilmesi ve sayılarının artırılabilmesi 

amacıyla bazı hazırlıkların yapılması gerekmekledir. 

 

AB'de branşlar arası örgütlerle ilgili olarak iki temel Tüzük mevcuttur. Bunlardan 

birincisi 30.06.1992 tarihli ve 2077/92/EEC sayılı Konsey Tüzüğü'dür. Bu Tüzük, 

tütün sektöründe yer alan branşlar arası örgütleri faaliyetlerinin ve bunların birliklerin 

tanınması için gerekli olan şartların ne olduğunu ortaya koymaktadır. 

 

AB'de branşlar arası örgütlerle ilgili olarak ikinci temel Tüzük ise 19.01.1193 tarihli 

ve 86/93/EEC sayılı Komisyon Tüzüğü'dür. Bu Tüzük ile 30.06.1992 tarihli ve 

2077/92/EEC sayılı Konsey Tüzüğü'nün uygulanma kuralları belirlenmiştir. 

 

Bu Tüzüklere göre bölgesel, bölgelerarası ve Topluluk genelinde faaliyet gösteren 

çeşitli branşlar arası örgütler mevcuttur. Bu branşlar arası örgütler 2077/92/EEC 

sayılı Konsey Tüzüğü'nün 2. maddesinde belirtilmiştir. Bunlar: 

 

1- Tütün üretimi, işlenmesi ve ticareti ile ilgili ekonomik faaliyetlerin temsilcilerini 

kapsayan branş birlikleri, 

 

2- Kendi bünyeleri içindeki kurucu teşkilatlar veya birliklerinin bazılarının veya 

tamamının girişimleriyle kurulan branş birlikleri, 

 

3- Gerektiğinde tüketici çıkarlarını göz önünde bulundurarak, Birliğin bir kaç 

bölgesinde veya Birliğin her yerinde, bölgesel düzeyde aşağıdaki faaliyetleri takip 

eden branş birlikleridir:  

 

 a) Yaprak veya balyalanmış tütün piyasasında koordinasyon kurulmasına 

katkıda bulunmak 

 

 b) Topluluk kurullarına uygun standart sözleşmeler hazırlamak 
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 c) Piyasa bilgisini ve şeffaflığını geliştirmek 

 

 d) Özellikle pazarlama ve halk sağlığını tehdit etmeyen yeni kullanımlara 

araştırma yoluyla ek katkı yapmak 

 

 e) Sektörü piyasa ve kamu sağlığı gerekleri dahil iyi karşılayan ürünlere tekrar 

yöneltmek 

 

 f) Toprağın korunmasını ve ürün kalitesini garanti eden ve bitki koruma 

ürünlerinin kullanımlarının azaltılmasına izin veren metot araştırmalarını 

gerçekleştirmek 

 

 g) Üretim ve işleme aşamalarında ürün kalitesini iyileştirmek için metot ve 

araçlar geliştirmek 

 

 h) Sertifikalı tohum kullanan ve ürün kalitesini takip etmek. 

 

Bu branşlar arası örgütlerin kuruluş amaçları şunlardır: 

 

1. Ürün ve pazar bilgisi ve şeffaflığını artırmak. 

 

2. Piyasa araştırmaları ve çalışmalarıyla ürün satışlarında işbirliğine katılmak. 

 

3. Topluluk hukuku ile uyumlu standart sözleşmeler hazırlamak. 

 

4. Ürünlerin pazarlamasını artırmak. 

 

5. Ürünleri piyasa gerekleri, tüketici damak zevki ve beklentilerine uygun olarak 

daha kaliteli ve çevre dostu olmaya yöneltecek bilgi sağlamak ve araştırma 

yapmak. 
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6. Ürünlerde kalite sağlamak, ayrıca toprak ve su kaynaklarını korumak için ilaç ve 

diğer girdileri daha az kullanan yöntemler geliştirmek. 

 

7. Ürün kalitesini iyileştirici yöntem ve araçlar geliştirmek. Ekolojik tarım, menşe 

bildirimi, kalite damgası ve coğrafi bildirimin piyasada teşvik etmek ve korunmak. 

 

8. Entegre tarım ve diğer çevre dostu üretim yöntemlerinin özendirilmek. 

 

9. Üretim ve pazarlama kuralları açısından Topluluğun veya üye devletin yasal 

hükümlerine göre daha katı hükümler belirleme gibi işlevleri üstlenmek. 

 

Branşlar arası örgütlerin çalışabilmesi için kendi ülkesi tarafından tanınması yani o 

branş birliğine ilgili otorite tarafından yetki verilmesi gerekmektedir. Üye devletler 

bir branşlar arası örgüte yetki vermeden önce bunu Komisyon'a bildirmekle 

yükümlüdürler.  

 

Üye devletler kendisine başvuran branşlar arası örgütünün isteğini bazı durumlarda 

geri çevirebilmektedir, örneğin; başvuru yapan branşlar arası örgütler tüzüklerde 

belirtilen gereklilikleri artık yerine getiremiyorsa veya belirli bazı yasakları ihlal 

etmişse, üye devletin yetkili otoritesi başvuruyu geri çekebilmektedir. Böyle bir 

durumda bu kararın üye devlet tarafından hemen ilgili Komisyon'a bildirilmesi 

gerekmekledir. 

 

Uygulamada Komisyon; faaliyetlerini birden fazla üye devletin sınırları içerisinde ya 

da bu ülkelerin bir bölümünde ya da Birlik alanının tamamında sürdüren branşlar 

arası örgütlerini bir üye devletin ulusal mevzuatı veya Topluluk kanunları altında 

kurulmuş olan ve üye devletlerin uygulamadaki şartlarını yerine getiren branşlar arası 

örgütleri tanımakla yükümlüdür. 
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7.5 Pamuk 

 

7.5.1 Pamukla ilgili piyasa düzeni 

 

AB kuruluş anlaşması eklerinde yer alan, OTP kapsamındaki ürünler içerisinde pamuk yer 

almamaktadır. Ancak, 1981 yılında Yunanistan'ın tam üyeliği ile önem kazanmış ve tam 

üyelik anlaşması ekinde yer alan 4 no’lu protokol ile pamuk destekleme sistemi 

uygulamaya geçirilmiştir. Daha sonra İspanyol üreticilerini de kapsayacak şekilde bu 

rejim genişletilmiştir (Anonim 2001a).  

 

AB için pamuk, hem arazi hem de üretici sayısı açısından önemlidir.  

 

Pamuk destekleme sistemi, pamuk iç üretiminin desteklenmesini, üretici gelirlerinin 

iyileştirilmesini, pamuk arzı ve piyasalarında istikrarın sağlanmasını hedefleyen pamuk 

üreticilerine yönelik yardım programıdır (Anonim 2001d).  

 

Pamuk destekleme sistemi, pamuk işleyicilerinin dünya piyasalarına uyumunu sağlamakta, 

üreticileri ise dünya fiyatındaki dalgalanmalardan korumaktadır. Sistemin esası, çırçır 

işletmeleri kanalıyla üreticilerin desteklenmesine dayanmaktadır. Yani çırçırcılar 

tarafından pamuk üreticisine çırçırlanmamış pamuk için ton başına ödenmesi gereken 

asgari fiyat sistemine dayanmaktadır. Kütlü pamuk için önceden belirlenen hedef fiyat 

(guide price), minimum fiyat (minimum price) ve yardım (aid) mekanizması ile pamuk 

sektörü desteklenmektedir. Hedef fiyat, çiftçi eline geçmesi istenen fiyat olup, her yıl 

ham pamuk için açıklanmaktadır. Çırçır işletmeleri minimum fiyatı üreticilere garanti 

etmektedirler. Yardım ödemesi, doğrudan çırçır işletmelerine yapılmaktadır. Kütlü pamuk 

için ödenecek yardım miktarı, Konsey tarafından belirlenen hedef fiyat ile dünya piyasa 

fiyatları arasındaki farka eşittir. Dünya piyasa fiyatları ise uluslararası lif pamuk 

piyasasından elde edilen veriler yardımıyla Komisyon tarafından saptanmaktadır. Topluluk 

için üretim sınırını belirten üretim eşiği aşıldığında ise hedef fiyat ve minimum fiyat 

azaltılmakta ve bu da yardım miktarını etkilemektedir. Hedef fiyat ve minimum fiyat 

belirli bir standart ve kalitedeki kütlü pamuk için saptanmaktadır. Çırçırcıya teslim edilen 
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pamuk kalitesi standart kaliteyi karşılamıyorsa, her iki tarafça mutabık kalınarak ilan 

edilen fiyat kalite farkı ile oransal olarak ayarlanmaktadır (Anonymous 2003b).  

 

Öte yandan çırçır işletmeleri esasen, yönlendirme fiyatı (guide price) ile pazar fiyatı 

arasındaki farka tekabül eden ton başına Topluluk yardımı almaktadırlar. Yardım 

çırçırlanmış pamuğun dünya fiyatlarından satılmasını temin etmek üzere, pazar rayicine 

göre farklılaştırılmaktadır. Ek olarak, çırçırcılar tarafından alınan yardımın geri 

ödenmesi karşılığında üretici gruplarının çırçırlanmış pamuk almalarına imkan 

tanınmıştır.  

 

Ödenecek yardım miktarı, yardım için başvuru yapıldığı günden itibaren geçerlidir. 

Çırçır girişimcileri tarafından yardım başvuruları, her ticari periyodun pazarlama yılı 1 

Eylül - 31 Ağustos arasında, fakat pamuğun kontrolü için başvurulan tarihten daha önce 

olmamak koşuluyla yapılacaktır (Anonymous 2003b).  

 

Üçüncü ülkelerle pamuk ticaretinde ise gümrük vergisi ya da ithalat kotası gibi bir 

kısıtlama bulunmamaktadır. Topluluk pazarına giriş tamamen serbesttir. Pamuk 

ihracatında ise ihracat iadesi gibi herhangi bir destek bulunmamaktadır. 

 

AB pamuk alt sektörü, 1992 yılında uygulamaya geçen tarla bitkileri üreticileri destekleme 

reform projesi ve gündem 2000 kapsamındaki projeye bağlı değişikliklerden 

etkilenmemiştir. Destekleme sisteminde bir azalma söz konusu olmamıştır (Anonim 

2001a). 

 

AB’nde 26 Temmuz 1983 tarihli Komisyon Kararı ile Yunanistan'ın tam üyelik ekinde yer 

alan pamuk ile ilgili protokol yürürlüğe girdiğinde başlayan pamuk destekleme sistemi, 

2006 yılı itibariyle kadar altı kez değişikliğe uğramıştır. Beşinci değişiklik 1995 yılında 

1553/95/EC sayılı Tüzük ile yapılmıştır. Son olarak altıncı değişiklik, 22 Mayıs 2001 

tarihinde 1050/2001/EC sayılı Konsey Tüzüğü ile yapılmıştır. 

 

Altıncı düzenlemeye paralel olarak, Komisyon pamuk yardım sistemi, yardım miktarı 

ve uygulamalarını basitleştirmek amacıyla pamuk üretim yardımını düzenleyen tüzüğü 
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ise son olarak, 1051/2001/EC sayılı Konsey Tüzüğü ile yeniden düzenlemiştir. AB 

pamuk destekleme sistemi detaylı kuralları ise 1591/2001/EC sayılı Komisyon Tüzüğü 

ile belirlenmiştir. 1486/2002/EC sayılı komisyon Tüzüğü ile de konsolide edilmiştir.  

 

Sistem Yunanistan için 782.000 ton ve İspanya için 249.000 ton olarak belirlenmiş 

ulusal azami garanti kotalarına tabidir. Dengeleme sistemi üretimin ulusal kotaları 

aşması halinde ilgili üye devlete yönelik olarak uygulanan yönlendirme fiyatı, yardım 

miktarı ve asgari fiyatta indirim yapmak üzere tasarlanmıştır. (Anonim 2004c) 

 

Üretim miktarı ile ilgili olarak da maksimum seviye tespit edilmiştir ve bu seviyenin 

aşılması önlenir. Bu seviye üye üretici ülkeler arasında (şu anda Yunanistan ile İspanya) 

“Ulusal Garanti Seviyeleri” olarak taksim edilmiştir. Yardımlar ulusal ve maksimum 

seviyeler üzerinden yapılır. Bu miktarın üzerindeki kısımlar için, hedef fiyatta, 

dolayısıyla da yardım miktarında indirim öngörülmektedir. Üretimin merkezi olan 

İspanya ve Yunanistan'da pamuk üretimi sosyal ve ekonomik bir role sahiptir 

(Anonymous 2004c).  

 

1,25 milyon tona ulaşan tüketim miktarına karşın AB'nin pamuk lifinde kendine 

yeterlilik düzeyi bölgesel olarak % 25-30'dur. AB, lif üretiminin önemli olduğu, geniş 

bir tekstil imal kapasitesine sahip olduğu için, özellikle ABD, Hindistan, Pakistan, 

Suriye, Türkiye, Özbekistan ve Cezayir'den önemli miktarda çırçırlanmış pamuk ithal 

etmektedir. AB’de Yunanistan, İspanya, Portekiz ve İtalya pamuk üreticisi ülkelerdir. 

Ancak son yıllarda İtalya’da pamuk üretim alanı kalmamış, Portekiz’de ise, üretim miktarı 

sınırlı kalmıştır (Anonim 2004c). 

 

Yunanistan'ın AB'ye üye olmadan önce 1980 yılında pamuk ekim alanları, 141.000 hektar, 

lif pamuk üretimi 115.000 ton iken, üyelikle birlikte, pamuk üretimi OPD kapsamında 

desteklenmeye başlamış ve pamuk üretimi hızla artmıştır. 2003/04 sezonunda ise pamuk 

ekim alanları 368 bin ha ve üretim 320 bin ton olarak gerçekleşmiştir. Çırçırlanmış pamuk 

verimi ise 2000–2002 yılları ortalamasına göre Yunanistan'da 3,2t/ha, İspanya'da 3,5 t/ha 

olmak üzere AB ortalaması 3,3 t/ha'dır. AB’de pamukta kendine yeterlilik durumu ise, 

1990–1992 yıllarında % 25 iken, 2000–2002 yılı itibariyle % 52'ye ulaşmıştır. 
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AB'de pamuk sektörünün ve destekleme sisteminin temel yapısı üretici grupları, çırçır 

işletmeleri ve üye devlette atanan yetkili birimler ve aralarındaki finansal ilişkilere 

dayalıdır. 

 

Üye devletler, her girişimciye getirilen çırçırlanmamış pamuk miktarını, çırçırlanmış 

pamuk miktarını ve ikisi arasındaki ilişkiyi ve üreticiye verilen asgari fiyatı belirlemek 

için bir kontrol sistemi uygular.  

 

Küçük pamuk üreticileri için 1989/90 döneminden itibaren uygulanan özel yardım 

sistemi geçen yıllar boyunca ve özellikle Yunanistan'da küçük üreticilerin çoğalmasına 

neden olmuş ve buna bağlı olarak da üretim yapısı hedeflere ulaşılmasını engelleyen bir 

şekilde değişmiştir (Anonymous 2004c).  

 

Bu sistemi 1 Eylül 1995 tarihinden itibaren kaldırmak ve sistemin maliyetini sektöre 

verilen toplam desteğe dahil etmek için bir karar alınmıştır. Buna göre, gerekirse 

sisteme ait son düzenlemeler, adı geçen sistemden ve ilkel tarım bölgelerindeki yardım 

sisteminden elde edilen deneyimler dikkate alınarak belirlenecektir (Anonim 2001a). 

 

Pamuk için ürüne özgü ödeme, CN kodu 5201 00 kapsamına giren pamuk üreten 

çiftçilere bu Tüzükle ortaya konulan koşullar altında yardım olarak verilmelidir 

(Anonim 2004c). Buna göre; 

 

1. Yardım elverişli pamuk arazisi hektarı başına verilmelidir. Elverişli olarak kabul 

edilebilmesi için arazilerin üye devlet tarafından pamuk üretimine izin verilmiş 

tarımsal araziler üyelerinde yer alması, izin verilmiş çeşitlere ait tohumların 

ekilmesi ve normal yetiştirme koşulları altında en azından tohum çimlenmesine 

kadar muhafaza edilmesi gerekmektedir. 

 

Ancak pamuklar üye devlet tarafından böyle olduğu kabul edilen istisnai hava 

koşullarının bir sonucu olarak tohum çimlenme aşamasına ulaşamazsa, söz konusu 

arazilerin çimlenmeye kadar pamuk üretiminden başka bir amaç için kullanılmamış 
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olması kaydıyla tamamen pamuk ekilmiş olan araziler yardıma elverişli kabul 

edilmektedir. 

 

2. Üye devletler arazi ve çeşitlere ayrıntılı kurallar ve koşullara uygun olarak 

yetki vermelidir. 

 

a. Bu vesile ile Yunanistan'da 370 000 ha, İspanya'da 70 000 ha, Portekiz'de 360 ha 

ulusal baz alan oluşturulmuştur. 

 

b. Elverişli hektar başına ödenebilir olan yardımın tutarı, Yunanistan'da 300,000 hektar 

için 594 Euro ve geriye kalan 70,000 hektar için 343,85 Euro, İspanya'da 1,039 Euro, 

Portekiz'de 556 Euro olmalıdır. 

 

 

7.5.2 Pamuk ile ilgili piyasa düzenleri kapsamındaki üretici örgütlenmesi 

 

AB'de 1982–1992 yılları arasında pamuk üretici gruplarının kurulması teşvik edilmiştir. 

Başlangıç yardımı (Start-up aid) ve yatırım yardımı (investment aid) uygulanmıştır. 

Yunanistan ve daha sonra da İspanya pamuk üretici grupları bu yardımlardan 

yararlanmıştır. 1993 yılından beri ise 389/82/EEC sayılı Tüzük çerçevesinde finansman 

sağlanmamaktadır. Bu ortak tedbirlerin süresi dolmuştur. Ancak bu düzenleme hala 

yürürlüktedir. Üretici grupları bu yasa ve uygulamadan yararlanabilirler. Aslında bu 

uygulamalar hasat makinelerinin satan alınmasına yönelik olmuştur. Günümüzde 

Yunanistan ve İspanya'da genelde hasat makineleri mevcuttur. Üretici grupları bu ekipman 

stokunun idare işini üstlenmiştir. 1992 den beri üretim yardımı projesi bu aktivitelerin 

özendirilmesi ve üretici gruplarının oluşturulmasını teşvik etmede yardımcı olmuştur 

(Anonymous 2004c). 

 

Diğer taraftan destekleme kapsamında üreticiler bir önceki üretim döneminde, sonraki 

dönem için pamuk üretecekleri alan konusunda yetkili birime başvuruda bulunur ve bu 

durum belgelendirilir. 31 Mayıs'a kadar bir sonraki pazarlama yılı için ekim yapılacak 

alanlar kesinleşir. Bu alanlar üretim döneminde sürekli denetime tabidir (Anonim 2004c). 
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Üretici gruplarına ve pamukla ilgili üst birliklere üye devletler tarafından garanti edilen 

yardımın ödenmesine yönelik talepler üzerine 26 Temmuz 1983 tarihli Komisyon kararı 

bundan önce ise, 15 Şubat 1982 tarihinde 389/82/EEC sayılı Konsey Tüzüğü ile pamuk 

sektöründe üretici grupları ve birliklerinin oluşturulması desteklenmiştir. 1983 yılında 

uygulamaya geçen yardımlar da 1982 yılındaki bu Konsey Tüzüğünde belirtildiği şekilde 

olmuştur. Bu Tüzük ile yardım projesinin genel kuralları ortaya konmuştur.  

 

Bu uygulamalarla AB’de pamuk sektöründe hem üretici örgütlenmesi teşvik edilmiş hem 

de makineli hasat yaygınlaştırılmıştır. 465/83/EEC sayılı üretici gruplarına ve pamukla 

ilgili üst birliklere üye devletler tarafından garanti edilen yardımın ödenmesine yönelik 

talepler üzerine 26 Temmuz 1983 tarihli Komisyon kararıyla pamuk üreten çiftçiler ve en 

azından bir çırçırcı tarafından oluşturulmuş, bilhassa çırçırcıya kalitatif açıdan uygun 

çırçırlanmamış pamuk arz edilmesini hedefleyen bir tüzel kişilik olarak "onaylanmış 

branş örgütleri" bulunmaktadır. Üye devlet kendi topraklarındaki Madde 144 (2)'de 

değinilen usule uygun olarak kabul edilecek kriterlere riayet etmesi gereken 

organizasyonları onaylama hakkına sahiptir. Onaylanmış branş örgütü kendi üyeleri 

tarafından finanse edilmektedir. Yardımın onaylanmış branş örgütleri tarafından 

kademelendirilmesi yapılabilmektedir (Anonim 2005a). 

 

Onaylanmış branş örgütü, çiftçi üyelerinin 1782/2003 sayılı Tüzüğün Madde 100b (l)'e 

göre elverişli araziler üzerinden hak ettiği yardımın toplam tutarının azami olarak 

yarısının kendisi tarafından belirlenecek bir ölçeğe göre kademelendirilmesine karar 

verebilmektedir. Bu ölçek, üye devlet tarafından onaylanmalı ve Madde 144 (2)'de 

değinilen usule uygun olarak kabul edilecek kriterlere riayet etmelidir. Bu kriterler 

bilhassa ilgili sahaların çevresel ve ekonomik koşullarına adapte edilmiş olarak, teslim 

edilecek çırçırlanmamış pamuğun kalitesini ilgilendirmelidir. 

 

Çiftçilere Madde 110e'ye göre elverişli hektar başına yardım verilmektedir. Onaylanmış 

bir branş örgütünün üyeleri olan çiftçilere Madde 1l0c'ye göre elverişli hektar başına 

yardımın 10 Euro arttırılmış tutarı verilmelidir. Ancak kademelendirme durumunda 
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yardım Madde 1l0c'ye göre elverişli hektar başına Madde 110e (l)'e göre ayarlanmış 

olarak verilmelidir. 

 

Pamuk bölgelerinde yeniden yapılandırma için mali transfer yapılmaktadır. Buna göre, 

2007 bütçe yılından itibaren pamuk için 2000, 2001 ve 2002 yıllarındaki ortalama 

harcamadan hasıl olan 22 milyon Euro'luk bir tutar pamuk üreticisi olan bölgelerde, 

1257/1999/EC sayılı Tüzük'e uygun olarak FEOGA "Garanti" Bölümü altında finanse 

edilen kırsal kalkınma programlaması kapsamındaki önlemler için takvim yılı başına 

ilave bir Topluluk desteği olarak temin edilmelidir (Anonymous 2005).  

 

Burada atıfta bulunulan 1257/1999/EC sayılı Tüzüğün içerdiği önlemler şu şekilde 

sıralanabilir. Genç çiftçilere bazı özel imkanlar verilmesi, tarım ve ormancılık 

faaliyetleriyle ilgilenen kimselere bilhassa işletmecilik, üretim ve pazarlamaya dair yeni 

yaklaşımlara ilişkin genel, teknik ve ekonomik mesleki eğitim verilmesi, çiftçilerin 

çevreyle dost tarımsal yöntemler konusunda bilgilendirilmesi, çiftçilerin erken yaşta 

emekli edilmesi aracılığıyla tarımsal işletmelerin sürdürülebilirliğinin geliştirilmesi, 

daha az avantajlı yani imkanları daha kısıtlı olan alanlarda tarımsal arazilerin 

değerlendirilmesine devam edilmesi, kırsal kesimin muhafaza edilmesi ve sürdürülebilir 

çiftçilik sistemlerinin muhafaza ve teşvik edilmesi şeklinde destekler, topografi, mikro-

klimatoloji veya bunların birleşimi gibi çevresel nedenlerden kısıtlanmış olan alanlarda 

çiftçilere bu kısıtlamaları aşmalarını sağlayacak destekler, çevrenin, doğal kaynakların, 

toprağın ve genetik çeşitliliğin korunması, kırsal kesimin muhafaza edilmesi ile ilgili 

agro-çevresel yardımlar, coğrafi işaretler dahil olmak üzere tarımsal ürünlerin işlenmesi 

ve pazarlanması konusunda gelişimler sağlanması için önlemler, tarımsal arazilerin 

ormanlaştırılması, belirli ormanlık alanlarda ekolojik stabilitenin iyileştirilmesi, diğer 

tarımsal dönüşüm çalışmaları, organik üretimin desteklenmesi, yeni üye olan devletlere 

yönelik önlemler şeklinde sıralanabilir. 
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7.6. Şerbetçiotu 

 

7.6.1 Şerbetçiotu ortak piyasa düzeni  

 

AB’ye 2004 yılında katılan 10 yeni üye devlet içerisinde başlıca şerbetçiotu üreticileri, 

Çek Cumhuriyeti, Polonya, Slovenya ve Slovakya’dır. Bu 4 ülkenin katılımıyla AB’nin 

toplam şerbetçiotu alanı yaklaşık % 50 (10.000 hektar); üretim ise % 29 (11.000 ton) 

artmıştır. Çizelge 7.2‘de görüldüğü üzere, 2004 yılında AB-25’te yaklaşık 30.000 

hektarda şerbetçiotu ekimi yapılmış ve bu alanlardan yaklaşık 46.000 ton şerbetçiotu 

elde edilmiştir (Anonim 2006c). 

 

Çizelge 7.2 AB’nde şerbetçiotu üretimi 

 Yıllar  Ekim Alanı(Ha.) Üretim Miktarı(Ton) 

1995 27.612 42.771 

2000 23.147 36.048 

2001 24.262 37.801 

2002 22.608 38.589 

2003 21.959 35.985 

2004 30.686 46.108 

Kaynak: Anonim 2006c 

 

Ürün kalitesini iyileştirmek ve şerbetçiotu üreticilerinin makul bir gelir seviyesine 

ulaşmasını sağlayarak yetiştiricilerinin yaşam standartlarını korumak için 1971 yılında 

şerbetçiotu OPD kurulmuştur. 1696/71/EEC sayılı Konsey Tüzüğünün 1. Maddesi 

uyarınca Şerbetçiotu OPD CN 1210 Kodlu şerbetçiotu kozalakları, yaş veya 

kurutulmuş, ezilmiş, un haline getirilmiş veya ufaltılmış, lupulin yer alan ürünlerden 

oluşmaktadır. Pazarlama yılı 1 Temmuz 30 Haziran arasındadır. Pazarlamaya ve üçüncü 

ülkelerle ticarete ilişkin kurallar CN 1302 13 00 Kodlu Şerbetçiotunun bitkisel özsuyu 

ve özü ürünlerini de içermektedir (Anonim 2001a). 

 

Dış ticaret ve müdahale için özel düzenlemeler yapılmamıştır. Üçüncü ülkelerden gelen 

ürünler kalite standartları, Topluluk içinde üretilen ürünler veya bunların türevleri için 
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kabul edilen minimum pazarlama limitlerine en azından eşdeğer olduğu durumlarda, 

ithal edilebilir. Bunlara, menşe ülke tarafından hazırlanan ve Topluluk organlarınca 

sertifikaya denk olarak tanınan bir şahadetname eşlik ettiği zaman, belli kalite 

standartlarına sahip olduğu kabul edilecektir.  

 

Üreticilere yardım ve üründe farklılaşmaya yönelik dönüşüm yardımı olmak üzere iki 

yolla hektar başına verilen geleneksel yardım, 1997 reformu ile 1996-2005 yılları 

arasındaki dönem için şerbetçiotu üreticilerine çeşitler arasında ayırım yapmadan geçici 

olarak hektar başına sabit oranlı yardıma dönüşmüştür. Buna göre, sadece ürünün hasat 

edildiği kayıtlı alanlar için, hektar başına 480 Euro’luk bir yardım verilmiştir. Bunun 

yanı sıra 2003 hasadına kadar üye devletler, bitkilerin sökülmesini veya geçici nadası 

teşvik etmek amacıyla, bu yardım miktarına denk bir yardım da vermişlerdir. Üye 

Devletler ve üretici grupları için bu programlara katılım, ihtiyari olmuştur. 

 

Şerbetçiotu üreticilerine verilen yardım sistemi, daha sonra 2003 yılında gerçekleştirilen 

OTP reformu ile değiştirilmiştir. Bu reform kapsamında, 2005 yılından itibaren 

şerbetçiotu için verilen destek biçim değiştirmiş ve üretimden bağımsız tek ödeme 

programı kapsamına dahil edilmiştir. Bununla birlikte üye devletler, üretim 

bölgelerindeki spesifik üretim koşulları veya spesifik durumları göz önünde 

bulundurmak amacıyla, ulusal tavanın azami % 25’ini üreticilere ve/veya üretici 

örgütlerine tahsis edebilecektir.  

 

Üye devletlere, 31 Aralık 2005 tarihine kadar bir geçiş döneminden faydalanma 

seçeneği tanınmıştır. Bu durumda, 2005 hasadı için, 2004 için belirlenen yardımlar ve 

mevcut özel geçici önlemler uygulanacaktır.  

 

Birliğe son üye olan 10 ülkenin katılımı ile ilgili olarak 29 Nisan 2004 tarihinde 

1782/2003/EC No'lu Konsey Tüzüğü doğrultusunda 864/2004/EC No'lu Konsey 

Tüzüğü yayınlanmıştır. Buna göre, OTP kapsamındaki doğrudan yardım 

programlarının kuralları değiştirilmiş, çiftçiler için bazı destek programları oluşturulmuş 

ve OPD yardımları, doğrudan üretim yardımından "Tek Çiftlik Ödemesi" ne geçiş 

şeklinde değiştirilmiştir. Üretimden bağımsız olarak verilecek olan yardımlar 2010 
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yılından itibaren tamamen uygulanacaktır. Fakat üye devletler 2006 yılından 

itibaren 4 yıllık bir geçiş süresi seçeneğini de seçebileceklerdir.  

 

Yeni uygulama ile şerbetçiotu arazi yardımının uygulama kapsamı, Komisyon 

tarafından 1784/77/EEC sayılı Konsey Tüzüğü Madde 6 (2)'ye göre yayınlanan 

şerbetçiotu dikilen ve hakikaten hasat edilen şerbetçiotu üretim alanlarında, CN kodu 

1210 kapsamında giren şerbetçiotlarını üreten çiftçiler olarak belirlenmiştir. 

 

Üye devletler, 1782/2003/EC sayılı Tüzüğe göre, ulusal tavanlar içinde şerbetçiotu 

arazi ödemeleri ve geçici boş bırakma(nadas) yardımına tekabül eden bileşeninin % 

25'e kadarını ellerinde tutabilir. Bu durumda tavanın sınırı dahilinde olmak üzere 

ilgili üye devlet çiftçilere ve/veya tanınan üretici gruplarına yıllık olarak ilave bir 

ödemede bulunmalıdır. Buna göre, ilave ödeme şerbetçiotu üreten çiftçilere 

verilecek olan hektar başına ödemelerin azami % 25'i seviyesinde hektar başına 

olarak verilmelidir. Tanınan üretici gruplarına ödemeler 1696/71/EEC sayılı Tüzük 

Madde 7 (1) (a) ila (d)'de değinilen faaliyetlerin finanse edilmesi için verilmelidir. 
 

Şerbetçiotu ancak sertifikanın olduğu hallerde piyasaya sunulabilmektedir. İthal 

şerbetçiotuna da uygulanan sertifika sistemi, üye devletler tarafından yalnızca belli 

minimum kalite özelliklerini karşılayabilen ürünler için verilmekte ve şerbetçiotunun 

üretildiği yeri, hasat yılını ve çeşidini belirtmektedir.  

 

Toplulukta üretilen ya da üçüncü ülkelerden ithal edilen şerbetçiotları, minimum kalite 

gerekliliklerine sahip olmak kaydıyla bir sertifikasyon prosedürüne tabi olduğu zaman 

pazarlanabilmekte veya ihraç edilebilmektedir. 1784/77/EEC sayılı Konsey Tüzüğü’ne 

göre, şerbetçiotunun nem içeriğiyle ilgili olarak minimum pazarlama gerekliliklerine 

uyması durumu, kullanılan kontrol metotlarının üye devlet tarafından Komisyon’a 

iletildiği bir kontrol organı tarafından onaylanmalıdır. Şerbetçiotunun nem içeriği 

haricindeki minimum pazarlama gerekliliklerine uyması ise, normal ticari uygulama 

çerçevesinde kontrol edilmektedir. İşlenmiş şerbetçiotu ürünleri için sertifika ise, sadece 

bu ürünlerdeki alfa asit içeriğinin, bunların hazırlandığı şerbetçiotlarında bulunandan 

daha düşük olmaması durumunda düzenlenecektir.  
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Sertifikasyon, pazarlamanın ilk aşamasında, yani ürün satışa sunulmadan önce üye 

devletlerce belirlenmiş yetkili makamlar ve resmi kurumlar tarafından yapılacaktır. 

Sertifikasyon işlemleri, sertifikasyon merkezleri veya depoları olarak bilinen ve üye 

devletler tarafından onaylanan kuruluşlar ve çiftliklerde yerine getirilebilir. 

 

Sertifika tanzim edilinceye kadar ve herhangi bir işlem ya da karıştırma işlemi boyunca 

şerbetçiotu sevkiyatına üreticinin adı ve adresi, hasat yılı, çeşit, üretim yeri, arazi kayıt 

referansı veya bunun resmi eşdeğerini belirten ve sevkiyattaki paket sayısını içeren 

üretici tarafından imzalanmış yazılı bir beyanname mutlaka eşlik etmelidir. 

 

Sertifikasyon işlemi, sertifikaların tanzimi, paketlerin işaretlenmesi ve mühürlenmesini 

içerir. İşaretleme, mühürlemeyi müteakip denetim altında ürünün işaretleneceği 

paketleme biriminde yerine getirilecektir.  

 

Şerbetçiotunda, sertifika üzerinde en azından ürünün tarifi, sertifikanın referans 

numarası, ağırlığı, üretim bölgesi, hasat yılı ve çeşidine ilişkin bilgiler yar almalıdır. 

Şerbetçiotundan hazırlanan ürünlerde ise, ayrıca, işleme yeri ve tarihi de sertifikada yer 

almalıdır. Üye devletin kendi dilinde şerbetçiotu kelimelerini ve “sertifikalı ürün” 

ibaresini taşıyacaktır. 

 

Şerbetçiotundan hazırlanan ürünlerin üretiminde sadece, Toplulukta sertifikalanan 

şerbetçiotu, Toplulukta hazırlanan sertifikalı şerbetçiotu ürünleri ile üçüncü ülkelerden 

ithal edilen şerbetçiotu kapalı bir işletim devresi dâhilinde kullanılabilir. Şerbetçiotu 

ürünlerinin üretimi durumunda, önceden bildirilmeksizin ve düzenli olarak şerbetçiotu 

işleme tesislerinde örnek kontrollerini gerçekleştirmek suretiyle resmi görevliler, 

işlemenin yer aldığı tüm süreçte bulunacak ve işlemenin her aşamasına nezaret 

edeceklerdir.  

 

Sertifikasyon sistemiyle uyumu sağlamaktan sorumlu resmi organların temsilcileri, 

önceden bildirilmeksizin ve düzenli olarak şerbetçiotu işleme tesislerinde örnek 

kontrollerini gerçekleştireceklerdir. Bir yıl süresince gerçekleştirilecek kontrollerin 

sayısı şerbetçiotu işleme tesisi başına beşten az olmayacaktır. 
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Üye devletler, 30 Haziran’dan önce yıl boyunca gerçekleştirilmiş olan denetleme 

sonuçlarını, tipini, sıklığını Komisyona rapor edecektir. Ayrıca üretim bölgeleri ve 

alanlarının bir listesini Komisyona ileteceklerdir. 

 

Şerbetçiotu ürünleri, dolaşımdayken sadece sertifikasyon merkezlerinde veya 

depolarında denetim altında harmanlanabilir. Harmanlama için şerbetçiotu, aynı hasat-

üretim bölgesinden gelmeli ve aynı çeşitten olmalıdır. 

 

Şerbetçiotu ürünlerinin hazırlanmasında izin verilmeyen unsurların kullanılması veya 

sertifikada yer alan bilgilerin doğru olmadığının anlaşılması ile ilgili kasıtlı hareket veya 

ciddi kusur bulunması durumunda, üye devlet bu işleme tesisinden sertifikasyon 

merkezi olarak onayı geri çekecektir. Onay, ancak bu tarihten sonra 1–3 yıl içinde tekrar 

geri verilir. 

 

Bazı şerbetçiotu ürünleri için, sertifikasyon işlemi yerine, bir kontrol işlemi 

uygulanmaktadır. Kontrol işlemine aşağıdaki ürünler tabi olacaktır:  

 

a. Bir bira fabrikasının kendi arazisi üzerinde hasat edilen ürünler ve o bira fabrikası 

tarafından işlenmiş; ya da doğal halde kullanılan ürünler, 

 

b. İzomerize şerbetçiotu özü, 

 

c. İzomerize şerbetçiotu tozu, 

 

d. Bira fabrikasının kendisi tarafından kullanılması şartıyla, şerbetçiotu türevleri ürünler 

ve bir bira fabrikasının adına sözleşme hükümlerine göre işlenmiş ürünler, 

 

e. Kendi kullanımları için özel şahıslara satışa yönelik küçük paketlere konan 

şerbetçiotları ve şerbetçiotu türevi ürünler. 
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Konsey, 1098/98 sayı ve 25 Mayıs 1998 tarihli şerbetçiotu için özel geçici önlemler 

alınmasına dair Konsey Tüzüğü ile şerbetçiotu için 2002 hasat yılı dönemine kadar 

geçerli olacak özel geçici önlemler kabul etmiştir. Bu önlemler ile ekim alanının 

daraltılarak şerbetçiotu üretiminin azaltılmasını amaçlamıştır. Bunun için üretimin 

piyasa gereklerine uydurulması için üretici düzeyinde alınan özel önlemler listesine 

“geçici dinlenme” ve “sökme” seçenekleri dahil edilmiş, nadasa bırakılan veya 

ekiminden vazgeçilen alanlara belli gereklerin göz önüne alınması koşuluyla hektar 

ödemesi yapılmış ve önlemlerin uygulanmasından doğan gerçek masrafların ve gelir 

kaybının kısmen ortadan kaldırılması için üretici gruplarına mali katkı sağlanmıştır.  

 

Bir üretici veya üretici birliği ile bir alıcı arasında Topluluk içinde üretilen 

şerbetçiotlarının arz edilmesine ilişkin olarak yapılan üretim sözleşmeleri (arz 

kontratları) ile üye devletlerin Topluluk içinde üretilen şerbetçiotu kayıtları 

tutulmaktadır. Herhangi bir sözleşmenin, üretici üye devlet tarafından bu amaçla 

oluşturulmuş olan kurumlar tarafından tescil edilmesi gereklidir.  

 

Şerbetçiotuyla ilgili sözleşmelerin kaydına ilişkin hususlar, 20 Mart 1973 tarih ve 

776/73/EEC sayılı Komisyon Tüzüğü ile belirlenmiştir. 

 

Buna göre, “önceden yapılmış sözleşmeler” adı altında yazılı olarak düzenlenmesi 

gereken sözleşmeler bulunmaktadır. Bunlar bir veya birden fazla hasat dönemi için ve 

birinci hasat yılının 1 Ağustos’undan evvel yapılan, fiyat ve arz miktarı açısından 

üzerinde önceden anlaşılmış olan sözleşmelerdir. 

 

Her bir üye devlet tarafından sözleşmeleri kaydetmek üzere bir kurum belirlenecektir. 

Bu sözleşmelerinin düzenlenmesinden sonra bir ay içerisinde bir kopyası, üretici veya 

tanınmış üretici grubu tarafından bu kuruma iletilecektir. Ayrıca makbuzlu faturaların 

bir kopyası da satıcı tarafından yine bu kuruma iletilecektir. Kurum, önceden imzalanan 

sözleşmeler ile bunun dışındaki sözleşmeler arasında ayrım yapılacak ve geçerli tüm 

teslimatları bu şekilde kaydedecektir. Üye devletler, kaydedilen sözleşmelerin tescili ile 

ilgili Komisyona periyodik olarak istatistiksel bilgileri göndermekle sorunludur.  
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7.6.2. Şerbetçiotu ortak piyasa düzeninde üretici örgütlenmesi 

 

Yardım, doğrudan veya dolaylı olarak üretici grubu yoluyla üreticiye ödenmektedir. 

Üretici grupları, 1671/76/EEC sayılı Konsey Tüzüğü kapsamında ulusal mevzuat 

çerçevesinde şerbetçiotu üreticilerinin belirli bazı amaçlara ulaşmak için oluşturduğu 

gruplardır. Üye devlet üretici gruplarını yardımın tek alıcısı olarak belirleyebilmektedir. 

 

Şerbetçiotu üreticilerince pazarlama, üretimi iyileştirmek ve yardım sistemini idare 

etmek için kurulmuş üretici grupları üye devlet tarafından tanınabilmektedir. Bu 

nedenle bir üretici grubu, üyelerinin bütün üretimlerinin pazarlanması, gerektiğinde 

yüksek bir fiyatla piyasaya müdahale edilmesi, üretimin planlanması ile tür dönüşümü, 

ürünün, üretim ve hasat faaliyetlerinin geliştirilmesi ve ayrıca üye devletler tarafından 

verilen yardımın tahsisi gibi konularda sorumluluklar üstlenmektedir. 

 

Bu yardım, üretici grubuna üye bir üreticiye, üye olduğu grubun bulunduğu üye devlet 

tarafından ya da farklı bir devlette yerleştiği durumlarda ise üreticinin yerleşmiş olduğu 

üye devletin yetkili otoriteleri tarafından doğrudan o üreticiye verilmektedir. Bu 

çerçevede üye devletler, şerbetçiotu ekilen alanların beyanı ve kaydına ilişkin bir sistem 

yürürlüğe sokmak ve her bir üreticiyi ve şerbetçiotu alanlarını kayıt altına almaya yetkili 

olan ve kaydın kontrolü ve muhafazasından sorumlu olan kurumlar tayin etmekle 

yükümlüdür. Ayrıca, bir üretici grubunun tüm ürününü satamadığı durumlarda, grup, 

üyelerinin diğer çeşitleri üretmesini teşvik etmek veya başka yapısal önlemler getirmek 

amacıyla, yardımın % 20’sini elinde tutma imkânına sahiptir (Anonim 2006c).  

Üretici gruplarının tanınmasına ilişkin ayrıntılı kurallar, 1351/72/EEC sayılı Komisyon 

Tüzüğü ile belirlenmiştir. Buna göre öncelikle, asgari grup için 60 hektarlık alan ve yedi 

üreticiden oluşma ve birlik için ise, en azından 500 hektarlık kayıtlı alanları kontrol 

etmesi şartlarına sahip üretici grupları ve bunların birlikleri, tanınma talebinde 

bulunmaları durumunda üye devletin yetkili otoritesi tarafından tanınabilmektedir. 

Burada üye devlette şerbetçiotu ekili tüm alan 1000 hektarın altında ise, 500 hektarlık 

bu asgari alan 250 hektar olarak kabul edilebilecektir. 

 



 129

Sözkonusu Tüzüğe göre, tanınma hakkı almak isteyen üretici grupları, şerbetçiotunun 

ilk pazarlama aşamasına ilişkin üretim ve pazarlamayla ilgili yazılı kurallardan oluşan 

ortak hükümleri uygulamakla yükümlüdür. Bunlar genel olarak, belirli türlerin 

kullanımını, ekim ve bitki koruma yöntemlerinin uygunluğunu, hasat, kurutma ve 

pazarlama hazırlıklarını, grup tarafından veya üreticilerin kendilerinin satış yapmasına 

izin verildiği miktarları ve bu satışlarla ilgili kuralları içermektedir.  

 

Tanınma hakkı almak isteyen üretici grupları ayrıca, ekonomik olarak uygulanabilir bir 

faaliyetin varlığını kanıtlamak durumundadır. 

 

Bunların yanı sıra, Topluluk üreticileri veya grupları arasında uyrukluk veya kuruluş 

yeri açısından herhangi bir ayrım gözetmeksizin içtüzüğe uyum sağlamayı üstlenen 

bütün üreticilere bir gruba dahil olma hakkını garanti etmek, yeterli tüzel kapasiteye 

sahip olmak, kendi içtüzüklerine üyelikten çıkmaya ilişkin hükümler dahil etmek, 

faaliyetler için ayrı hesap tutmak ve Birlikte piyasaya hakim bir konuma sahip olmamak 

zorundadır.  

 

Üretici grubu, tanınma başvurusu sırasında kendi iç tüzüğünü, grup adına hareket 

etmeye yetkili şahısların adlarını, tanınma talebini doğrulayan faaliyetlerin bir listesini 

ve asgari alan ve üretici sayısını gösteren belgeyi vermek zorundadır.  

 

Üye devletler, tanınma başvurusunun yapıldığı tarihten itibaren üç ay içerisinde bir 

karara vararak cevap vermek durumundadır. 

 

Eğer tanınma için ortaya konan koşullar artık yerine getirilmiyorsa, yanlış bilgiye 

dayanıyorsa veya sahtekârlıkla elde edilmişse, ya da amacı dışında kullanılmaktaysa 

geriye dönük olarak bir grubun tanınması geri alınır. 
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7.7 İpekböceği  

 

7.7.1. İpekböceği ile ilgili piyasa düzeni 

 

İpekböceği yetiştiricilerine adil bir yaşam standardı sağlamak amacıyla ipekböceği 

yetiştiricilerine yardım sistemi 1972 yılında oluşturulmuştur. 845/72/EEC sayı ve 24 

Nisan 1972 tarihli ipekböceği yetiştiriciliğini teşvik etmek için oluşturulan özel 

önlemlere dair Konsey Tüzüğüne göre, ipekböceği yumurtası içeren her kutu başına 

ipekböceği yetiştiricilerine yapılan yardım, kutuların minimum sayıda yumurta 

taşımaları ve ipekböceklerinin başarılı bir şekilde yetiştirilmelerine bağlıdır. Pazarlama 

yılı 1 Aralık ile 30 Kasım arasıdır. Bu tüzük aynı yıl 18 Nisan 1973 tarih ve 

1054/73/EEC sayılı ipekböceği yardımlarına dair Komisyon Tüzüğü ile yeniden 

düzenlenmiştir. Daha sonra 4 Temmuz 1977 tarih ve 1496/77/EEC sayılı Komisyon 

Tüzüğü ile üye devletler ile Komisyon arasında yardımların ödenmesi ile ilgili 

durumları yeniden belirlemiştir (Anonim 2001a).  

 

Buna göre, asgari üretim seviyesi 20 kg. olarak belirlenmiştir. Kuluçkaya uygun ipek 

böceği yumurtasını içeren asgari kutu miktarı, en az 20.000 adet olarak 

kararlaştırılmıştır. Başarılı bir yetiştiricilik sonunda her bir ipekböceği yumurtası kutusu 

başına 133,26 Euro yardım verilmektedir. 

 

AB’de ipekböceği yetiştiriciliği konusunda öncü ülke Yunanistan’dır. Ayrıca İtalya, 

İspanya ve Fransa’nın da üretimleri bulunmaktadır. Bu konuda 2007 yılında 

Bulgaristan’ın AB’ye tam üyeliği ile üretimin önemli ölçüde artması beklenmektedir. 

Yıllara ve ülkelere göre üretim miktarına ilişkin bilgiler çizelge 7. 3’de verilmektedir. 

 

Çizelge 7.3 AB’nde İpekböceği Üretimi 

Yıllar 2  0  0  3 2  0  0  4 

Koza (kg) 51.933 65.312

Kutu 2.543 3.043

Verim(kg/kutu) 20,42 21,46

  Kaynak: TKB 2006 
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7.7.2 İpekböceği ile ilgili piyasa düzenleri kapsamındaki üretici örgütlenmesi  

 

25 Mart 1976 tarih ve 707/76/EEC sayılı ipekböceği yetiştiricileri üretici gruplarının 

tanınmasına dair Komisyon Tüzüğü örgütlenmeye ilişkin temel şartların 

gerçekleştirilebilmesi amaçlanmıştır. 

 

Bu Tüzük ile ipekböceği yetiştiricileri tarafından, arzın merkezileştirilmesi, ipekböceği 

yetiştiricilerine ürünlerini hazırlama, depolama ve pazarlama konusunda uygun teknik 

kaynakların sağlanması amacıyla kurulmuş üretici grupları üye devletler tarafından 

tanınabilmektedir. Kozaların üretim ve pazarlaması ile ilgili ekonomik faaliyetlerin 

ispatına ilişkin yeterli ölçeklerin belirlenmesi gerektiği belirtilmektedir. Ayrıca 

üyelikten ayrılma şartlrına ilişkin açıklamalarda bulunulmaktadır. 

 

Daha sonra ipekböceği yetiştiricileri üretici gruplarının tanınmasına dair koşullar ve 

prosedürleri ortaya koyan 7 Nisan 1976 tarih ve 822/76/EEC sayılı Komisyon Tüzüğü 

yürürlüğe girmiştir. 

 

Bu Tüzüğe göre, bir üretici grubunun mevzuata uygun bir tanınma sağlayabilmesi için 

bir pazazarlama yılı süresince asgari 2.500 adet kutuyu garanti edebilen en az 500 

üreticiden oluşması gerekmektedir. Ayrıca Tanınma için yapılacak başvurularda, 

üreticinin ya da temsil eden üretici grubunun adını, faaliyetlerini gösteren bir listeyi, 

üretimde bulunulduğuna ilişkin kanıtları sunması gerekmektedir. Üye devlet tanınma 

şartları yerine getirildiğini tespit ederek 2 ay içinde başvuruyacevap vermek zorundadır.  
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8. TÜRKİYE’DE ÇİFTÇİ ÖRGÜTLERİ 

 

Tarım sektörü ticaret, sanayi ve ekonomi ile iç içe olan bir sektördür. Tarım kesimi 

ayrıca nüfusun önemli bir bölümünü bünyesinde barındırmaktadır. Tarımın yıllardır 

süregelen yapısal sorunlarının çözümünde ve tarımsal kalkınmanın 

gerçekleştirilmesinde tarımsal örgütlerden yararlanılmaktadır (Turan 2001a).  

 

Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planında kaynakların etkin kullanımı ilkesi çerçevesinde 

ekonomik, sosyal, çevresel ve uluslararası gelişmeler boyutunu bütün olarak ele alan 

örgütlü, rekabet gücü yüksek, sürdürülebilir bir tarım sektörünün oluşturulması temel 

amaç olarak belirtilmiştir. Bu amaçla üretici örgütlerinin güçlendirilmesi ve kamu 

tarafından yapılmakta olan bir kısım görevlerin üretici organizasyonlarına devredilmesi 

amaç, ilke ve politikalar kısmında özellikle belirtilmiştir (Anonim 2000b) 

 

Tarımdaki üretici örgütlerinin bir kısmı Tarım Bakanlığı bünyesinde ya da ona bağlı 

olarak faaliyet göstermektedir. Bakanlığın yurt çapında il ve ilçelerde teşkilatlanması 

örgütlerin kuruluşunu ve yayılışını kolaylaştırmaktadır. Ancak Türkiye’de çok sayıda 

tarım ve üretici örgütü bulunmasına rağmen tarımda örgütlenme henüz yeterli etkinlik 

düzeyine erişememiştir (Yıldırım 2001). 

 

Türkiye'de tarım kesiminin örgütlenmesinde, görev alan kuruluşları görev alanlarına 

göre sıraladığımızda 3 grup örgütlenme ortaya çıkmaktadır (Anonim 2000a).  

 

1. Tarıma Hizmet Sunan Kamu Kuruluşları: Bunların bir kısmı 2006 yılı itibariyle 

özelleştirilmiş ya da kapatılmış olsalar da ya da içlerinden bazıları yeniden 

yapılandırılmaya tabi tutulsalar da tarım kesimine yönelik kamu hizmetlerini dağınık ve 

birbirinden kopuk bir yapı içinde sürdürmektedirler. Bu kuruluşlardan bazıları, Tarım 

ve Köyişleri Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, DSİ, DPT, Orman Bakanlığı, 

Çevre Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, SPK, TSE, GAP Bölge Kalkınma İdaresi, bir kısmı 

2006 yılı itibariyle özelleştirildiği için artık bulunmayan KİT'ler ÇAYKUR, TEKEL, 

TİGEM, TŞF AŞ, TMO, TZDK, TÜGSAŞ, EBK şeklinde sıralanabilir. 
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2. Baskı ve Yönlendirme Grupları: Tarım alanında politika oluşturmak üzere meslek, 

eğitim araştırma, dayanışma gibi çeşitli alanlarda 3 ayrı baskı grubu bulunmaktadır. 

 

a. Mesleki ve sosyal amaçlı kuruluşlar: Tarım politikalarının belirlenmesi ve tarım 

teknik hizmet sınıfının eğitim, araştırma ve mesleki dayanışma örgütleri olarak Türk 

Ziraat Müh. Birliği, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, Türk Veteriner Hekimleri 

Birliği, Veteriner Hekimler Odası, Gıda Mühendisleri Odası, Ziraatçılar Birliği, 

Ziraatçılar Derneği, Veteriner Sağlık Teknisyenleri Derneği gibi bir takım örgütler 

vardır. 

 

b. Üretici kuruluşu: Tarımda çiftçilere yönelik meslek örgütü olarak Türkiye Ziraat 

Odaları ve Birliği bulunmaktadır. 

 

c. Gönüllü kuruluşlar: Tarım kesiminde üreticilere yönelik kurulmuş bulunan vakıflar 

ve derneklerden oluşmaktadır. 

 

3. Ekonomik Amaçlı Kuruluşlar: Üreticinin gerçek anlamda örgütlenmeye çalıştığı 

tarım kooperatifleri, yetiştirici birlikleri ve bunların yapılarına yakın ihracatçı birlikleri 

ve şirketler bu grubun içinde değerlendirilebilir. 

 

AB’nde özerk ve bağımsız üretici örgütleri grupları tarım politikalarının oluşumunda ve 

piyasa mekanizmasının işleyişinde etkili olmaktadırlar (Ekmen 2003). Örgütler daha da 

ileri giderek yatay bütünleşmelerini tamamlamışlar, bir çok ülkede federasyon ve 

konfederasyon (bölge ve merkez birlikleri) şeklinde üst örgütlerini oluşturmuşlar, dikey 

bütünleşme yoluyla da faaliyetlerini çeşitlendirerek ekonomik açıdan güçlenmişlerdir. 

Türkiye’de yaklaşık dört milyon tarım işletmesi genelde birbirinden habersiz ve yeterli 

örgütlenme yapısına sahip olmadan faaliyetlerini sürdürmektedirler (Çıkın 1990).  

 

Tarım kesiminde görülen bütün bu örgütlenmenin yeterli bir seviyede olduğu 

söylenemez (İnan 1998b). Özellikle çok sayıda ve birbiriyle çelişen mevzuattan 

kaynaklanan sorunlar, yapılanmadaki çok başlılık ve dağınıklık, mali sorunlar, 

örgütlenme bilincinin tam olarak yerleşmemesi ve eğitim düzeyinin düşük oluşu tarım 
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kesiminde örgütlerin gelişimini engellemekte ve özellikle üretici örgütlerini bir anlamda 

kamuya bağımlı kılmaktadır(İnan ve vd. 1999).  

 

Çiftçi menfaatlerinin korunması amacını güden çiftçi örgütlerini birbirlerinden ayırmak 

kolay değildir. AB'ndeki durumu incelerken olduğu gibi Türkiye’deki çiftçi 

örgütlenmesini de Mesleki Amaçlı Çiftçi Örgütleri ve Ekonomik ve Sosyal Amaçlı 

Örgütler olmak üzere iki ana grup altında toplamak mümkündür (Eraktan 2004d). Bu 

gruplanmaya ilişkin Türkiye’de mevcut örgütlerin bazıları bir örgütlenme şeması altında 

Ek 8’de gösterilmektedir. 

 

Çiftçilerin mesleki örgütü olarak faaliyet gösteren ve belirli kamusal görevleri yerine 

getiren ziraat odalarının sayısı, il ve ilçelerde 700’ü geçmektedir. Bir başka tarımsal 

örgütlenme türü ise, Mahalli İdare Birlikleridir. Anayasanın 127 nci maddesi ile 1580 

sayılı Belediye Kanununun 133-148 inci maddelerine istinaden Bakanlığımızın teklifi 

ve Bakanlar Kurulu izni ile kurulan kamu tüzel kişiliğine haiz kamu kuruluşlarıdır 

(Anonim 1930). İçişleri Bakanlığı’na bağlı çalışan ve sayısı 780’ten fazla Köylere 

Hizmet Götürme Birlikleri ile Devlet Su İşleri’nin inşa ettiği birçok sulama tesislerini 

idare eden 275 adet Sulama Birlikleridir. Bunların yanı sıra yaklaşık 600 kadar mahalli 

idare birliği daha bulunmakta, bunlar tarımsal amaçlı birlikler, hayvancılığı ıslah ve 

geliştirme birlikleri ve bir adet süt üreticileri birliğini de içermektedir. İçişleri 

Bakanlığı’na bağlı mahalli idare birliklerinin toplam sayısı Mayıs 2006 tarihi itibariyle 

1650’ye ulaşmıştır (içişleri bakanlığı www.içişleri.gov.tr). 

 

Çizelge 8.1  Türkiye’de Örgütlerin Birim ve Üye Sayısı  

Örgüt Tipi Örgüt Sayısı Üye Sayısı 
Kooperatifler 12.103 4.817.995 
Köylere Hizmet Götürme Birliği 784 - 
Sulama Birlikleri 275 - 
Diğer Mahalli İdare Birlikleri 300 - 
Toplam Mahalli İdare Birlikleri 1650 - 
Üretici Birlikleri 237 13.900 
Ziraat Odaları 707 4.000.000 
Çiftçi Dernekleri 539 230.000 
Vakıflar 10 - 

Kaynak: Tedgem 2006, İçişleri Bakanlığı 2006 
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Kendi kanunu bulunan Çiftçi Mallarını Koruma Teşkilatı da bu gruba eklenebilir. 

Ayrıca Türkiye’de tarımsal örgütlenme türü olarak sayılabilecek birçok tarımsal dernek 

de vardır. Bunların bir kısmı birlik adı altında faaliyet göstermektedir. Hayvan yetiştirici 

birlikleri, makine kullanım birlikleri ve zirai mücadele birlikleri gibi ekonomik özelliği 

olan daha yaygın örneklerin yanı sıra Adana Çiftçiler Birliği, Ege Çiftçiler Derneği ve 

Türk-Alman Teknik İşbirliği Anlaşması çerçevesinde kurulan Önder Çiftçi Derneği gibi 

belirli bölgelere özgün mesleki örgütler de bulunmaktadır. Ülkemizdeki çiftçi 

derneklerinin sayısı 540 civarındadır (Anonim 2005c).  

 

Türkiye’deki tarımsal örgütlenmede çok sayıda ve türde örgüt bulunmaktadır. 

Türkiye’de tarım kredi kooperatifleri ve birlikleri, tarımsal kalkınma kooperatifleri ve 

birlikleri, sulama kooperatifleri, pancar ekicileri kooperatifleri, su ürünleri 

kooperatifleri, yaş meyve ve sebze kooperatifleri, tarım satış kooperatifleri ve birlikleri 

ve tütün tarım satış kooperatifleri ve birlikleri bulunmaktadır. Bunların toplam sayısı ise 

12.100’ü bulmaktadır (Anonim 2005c). 

 

Tabandan gelen harekete dayanarak kooperatifçilik ilkelerine uygun, üreticilerin girdi 

ihtiyaçlarının sağlanması, ürünlerin değerlendirilip pazarlanması, çeşitli konularda 

tesisler kurarak tarımsal sanayinin gelişmesine ve istihdam imkanlarının artırılmasına 

katkı sağlanması gibi amaçlarla kurulmuş olan tarımsal kooperatifler, Cumhuriyet’in 

kuruluşundan bu yana sayı olarak giderek artmalarına rağmen ekonomi içerisinde AB 

ülkelerinde olan benzerlerine göre daha az etkindirler (Birinci 2004).  

 

Türkiye’de Cumhuriyet’in ilanından sonra, 1935 yılında çıkarılan yasalarla devlet 

güdümünde kurulan ve geliştirilen Tarım Satış ve Tarım Kredi Kooperatifleri süratli bir 

gelişme kaydetmiştir. Tabandan gelen harekete dayanan, kooperatifçilik ilkelerine 

uygun olarak, kendi kendine yardım ve idare esasına göre faaliyet gösteren, gönüllü 

kooperatifçilik ise, ilk defa 1964 yılında çok amaçlı köy kalkınma kooperatiflerinin 

kurulmasıyla başlamıştır (İnan 1997).  

 

Türkiye’de üreticilerin kooperatifler bünyesinde örgütlenmesi, genel kooperatifler 

kanunu ve özel kanunlar çerçevesinde gerçekleşmektedir. 1969 tarih ve 1163 sayılı 
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kooperatifler kanununa tabi olarak Tarımsal Kalkınma, Su Ürünleri, Sulama, Pancar 

Ekicileri kooperatifleri, 1972 tarih ve 1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve 

Birlikleri kanununa tabi Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri (ki bunlar OPD içinde 

yer almazlar), 1985 tarih ve 3186 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri 

Kanununa tabi Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri ile 1969 tarih ve 1196 sayılı 

Tütün Tarım Satış Kooperatifleri Genel Birliği Kanununa tabi Tütün Tarım Satış 

Kooperatifleri ve Birlikleri bulunmaktadır (Anonim1969, Anonim 1972, Anonim 1985, 

Anonim 2000d). Bu kooperatiflerden Tarım Satış Kooperatifleri, Tütün Tarım Satış 

Kooperatifleri Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın, diğer tarımsal kooperatiflerde Tarım ve 

Köyişleri Bakanlığının yetki ve sorumluluğu altında bulunmaktadırlar.  

 

Sayısal açıdan mevcut kooperatiflerin yarıya yakını tarımsal kalkınma 

kooperatiflerinden oluşmaktadır. Daha sonra tarım kredi kooperatifleri ve sulama 

kooperatifleri ağırlıklı bir yer almaktadır. Geriye kalan nispeten daha küçük kısım ise, 

su ürünleri, tarım satış, tütün tarım satış ve pancar ekicileri kooperatifleridir. 

Kooperatifler, ortak sayısı bakımından incelendiğinde ilk sırayı pancar ekicileri 

kooperatifleri almakta, bunu tarım kredi, tarım satış ve tarımsal kalkınma kooperatifleri 

takip etmekte, sulama, tütün tarım satış ve su ürünleri kooperatifleri son sıralarda 

gelmektedir.  

 

Tarım kredi ve ormancılık konusunda çalışan tarımsal kalkınma kooperatifleri üst 

örgütlenmesini tamamlayan, merkez birliği düzeyinde örgütlenebilmiş kooperatiflerdir. 

Pancar ekicileri kooperatifleri, sulama, tarım satış ve su ürünleri kooperatifleri ise, 

ancak birlik düzeyinde üst örgütlenmeye gitmişlerdir.  

 

Türkiye’de çok sayıda kooperatif bulunmasına rağmen yasalar ve uygulamalarında 

yapılan hatalar nedeniyle etkin çalışamadıkları bilinen bir gerçektir. Bu itibarla; 

06.10.1988 gün ve 3476 sayılı Kanun ile 1163 sayılı Kooperatifler Kanununda 

değişiklik yapılmıştır. Buna göre, kooperatifçilik hizmetlerinin günün ihtiyaçları 

yönünden yeterli bir duruma getirilmesine çalışılmış ve yapılan değişikler ile kooperatif 

birliklerinin piyasa koşulları içerisinde daha güçlü bir yapıya kavuşarak iç ve dış 

piyasalarda rekabet gücüne erişmeleri hedef alınmıştır. Kanun değişikliğinden sonra 



 137

tarımsal amaçlı kooperatiflerde dağınıklığı önlemek amacıyla Tarım, Hayvancılık, 

Ormancılık, El sanatları, Sulama, Su Ürünleri ve Pancar ekici1eri gibi çeşitli 

kooperatiflerin ana sözleşmesi yeniden gözden geçirilmiştir (Anonim1969, Anonim 

1972, Anonim 1985, Anonim 1998, Anonim 2000d, Kumlu 2000). 
 

Türkiye'de bulunan tarım kooperatiflerinin sayısı, ortak sayısı, birlik ve merkez birliği 

sayısı gibi bilgiler toplu olarak Çizelge 8.2'de gösterilmiştir. Görüldüğü gibi, değişik 

konularda çalışan Mayıs 2006 tarihi itibariyle 12.000’den fazla tarımsal amaçlı 

kooperatif ve bu kooperatiflerin 5 milyona yaklaşan ortağına karşın, Türkiye’de 

kooperatifçilik hareketi henüz istenilen düzeye gelmiş değildir. Tarım kooperatiflerinin 

sayısı ve ortak sayıları konusunda istatistiklerde farklı rakamlar verilmektedir. 

 

Çizelge 8.2 Türkiye'de Tarımsal Amaçlı Kooperatifler ve Ortak Sayıları (Mayıs 2006) 

Kaynak: İnan 2004, Anonim 2005 d, Tedgem 2006. 

 

Kooperatif Türü 
Tabii 

Olduğu 
Yasa 

Kooperatif 
Sayısı 

Ortak 
Sayısı 

Birlik 
Sayısı 

Merkez 
Birliği 
Sayısı 

1-Pancar Ekicileri  

2-Su Ürünleri  

3-Sulama  

4-Tarımsal Kalkınma 

  a-Köy Kalkınma 

  b-Ormancılık 

  c-Hayvancılık 

  d-Çay 

  e-Tarım 

5-Tarım Satış  

6-Tütün Tarım Satış 

7-Tarım Kredi  

 

1163/3476

1163/3476

1163/3476

1163 

1163 

1163 

1163 

1163/3186 

1163/3476

4572 

4572 
1581/3223/

553KHK 

31 

485 

2.354 

6.874 

1.678 

2.108 

1.050 

52 

303 

350 

68 

1.941 

 

1.636.615 

24.654 

277.918 

749.411 

221.910 

263.287 

120.153 

82.600 

61.461 

671.928 

33.000 

1.424.469 

 

1 

13 

10 

78  

15 

17 

30 

7 

9 

17 

- 

16 

 

- 

1 

1 

- 

1 

1 

1 

1 

- 

- 

- 

1 

 

TOPLAM - 12.103  4.817.995 135 7 
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En fazla ortak sayısına kooperatif sayısı sadece 31 olan pancar kooperatifleri sahiptir. 

Bunun nedeni her şeker fabrikasında bir kooperatif oluşu ve bu kooperatife o fabrikaya 

pancar teslim eden tüm şeker pancarı üreticilerinin ortak olmasıdır. Buna karşılık, sayısı 

3.031 olan tarımsal kalkınma kooperatiflerinin ortak sayısı 728.588’dir. 

 

Kırsal alanda köy düzeyinde en geniş şekilde örgütlenmiş olan kooperatif türü tarım 

kredi kooperatifleridir. Mevzuatlarında yapılan düzenleneler ile daha özerk bir yapıya 

kavuşmuşlardır (Anonim 1995a). Türkiye’de 2.281 tarım kredi kooperatifinin 1.5 

milyona yakın ortağı vardır. Sulama kooperatiflerinin sayısı da 2000’in üzerinde ise de, 

ekonomik açıdan güçlü değildirler. Öte yandan, sayıları 331 olan tarım satış 

kooperatifleri ve birlikleri iş hacmi açısından oldukça güçlü kooperatiflerdir. Bunların 

sanayi tesisleri Türkiye’de en büyük 500 sanayi kuruluşu arasında yer almaktadırlar. 

 

Kuruluş faaliyetlerini tamamladığı halde faaliyete geçememiş veya faaliyetini çeşitli 

nedenlerle yarıda kesmiş, çok sayıda tarım kooperatifi vardır. Bunların çoğu ön 

çalışmalar yapılmadan ve ekonomik bir ihtiyaç duyulmadan kurulmuş kooperatiflerdir. 

 

Tarım kooperatiflerinde ortak sayısının 5 milyonun üzerinde olması da tartışmalıdır. 

Ayrıca, faal olmayan ortak sayısı oldukça fazladır. Öte yandan, tarımı gelişmiş 

yörelerdeki çiftçilerin çoğu birden fazla kooperatife ortaktır. Bu nedenlerle, kooperatif 

ve ortak sayıları Türkiye’de kooperatifçiliğin gelişmesini sağlıklı biçimde 

yansıtmamaktadır. Faal olmayan kooperatiflerin çoğu gerçek bir ihtiyaç duyulmadan 

kurulan kooperatiflerdir. Öte yandan, başarılı olan ve faaliyetini genişleterek sürdüren 

kooperatifler, ihtiyaç sonucu  kurulduğu ve ortaklarca desteklendiği için, gittikçe daha 

etkin olmaktadırlar. Bu nedenle, başarısız kooperatiflere bakarak bu hareketten 

vazgeçme yerine, başarılı olanları destekleyerek kooperatifçilik hareketini geliştirmek 

gerekir (İnan 2005). 

 

Ekonomik ve sosyal amaçlı organizasyonlar kapsamında tarımsal amaçlı kooperatifler 

ve hizmet, ıslah ve ihtisas birlikleri yer almaktadır. Türkiye’de tarımsal amaçlı 

kooperatifler 3 farklı yasa altında, 7 konuda hizmet vermektedir. Bunlar; 1581 sayılı 

yasaya tabi Tarım Kredi Kooperatifleri, 4572 sayılı yasaya tabi Tarım Satış ve Tütün 
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Tarım Satış Kooperatifleri ve 1163 Sayılı yasaya tabi tarımsal amaçlı kooperatifler olup 

bunlar, Pancar Ekicileri Kooperatifleri, Sulama Kooperatifleri ve Tarımsal Kalkınma 

Kooperatifleridir. Ayrıca 3476 Sayılı yasaya tabi Su Ürünleri Kooperatifleri 

bulunmaktadır. Belirlenen konularda yatay ve dikey örgütlenme çalışmaları devam 

etmekte olup Bölge ve Merkez Birlikleri oluşturulmuştur. Merkez Birliklerinin bir araya 

gelmesiyle de Türkiye Tarımsal Amaçlı Kooperatifler Milli Birliği oluşturulmuştur. Bu 

oluşuma paralel olarak kooperatifler haricinde 5200 sayılı yasaya tabi Üretici Birlikleri 

bulunmaktadır.  

 

8.1 5200 Sayılı Kanun Kapsamında Üretici Birlikleri  

 

Her türlü bitkisel, hayvansal ürünler ile su ürünleri konusunda üyelerinin ürünlerine 

pazar bulmak, ürünlerin pazara arzını düzenlemek, iç pazara ve ihracata uygun çeşitlerin 

geliştirilmesini sağlamak, üretim teknikleri, hasat, depolama ve paketleme gibi 

konularda üyelerine teknik destek sağlamak amacıyla Tarımsal Üretici Birlikleri 

kurulmuştur.  

 

Türkiye’de ürün ve ürün grubunda ihtisas birliklerinin kurulmasına yönelik olarak 

çıkarılan 5200 sayılı Üretici Birlikleri Kanunu, Resmi Gazete’de 6 Temmuz 2004 

tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir (Anonim 2004d). 

 

Bu kanuna göre, ürün veya ürün grubu bazında asgari ilçe düzeyinde en az 16 tarım 

üreticisinin bir araya gelmesi ile aynı ürün veya ürün grubunda sadece 1 tane birlik 

kurulabilmektedir. Birliğin gelirleri; üyelik aidatları, yurt içi ve yurt dışından sağlanan 

bağış-fon ve yardımlar ile birlik aracılığı ile pazarlanan ürünlerin satış bedeli üzerinden 

alınacak hizmet paylarından oluşmaktadır. Birlik gelirlerinden üyelere pay 

dağıtılmamaktadır. Birlikler aynı ürün veya ürün grubu bazında Merkez Birliği şeklinde 

örgütlenebilmektedirler. Birlik ve merkez birliklerinin denetimi özerk denetim 

kuruluşlarının denetimine tabidir.  

 

Daha sonra, Tarımsal Üretici Birliklerinin Kuruluş Usul ve Esaslarına İlişkin 

Yönetmelik 16.01.2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
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girmiştir. Sözkonusu mevzuata dayanılarak 2006 yılı itibariyle 237 adet Tarımsal 

Üretici Birliği kurulmuştur. Bu birliklerin ağırlıklı olarak Antalya, Mersin, Bursa ve 

Balıkesir olmak üzere toplam 49 ilde yaklaşık 13.900 üyesi bulunmaktadır. Tarımsal 

Üretici Birlikleri Kanunu’na dayalı olarak çıkarılan yönetmelik çerçevesinde, ürün ve 

ürün grubu bazında kurulan üretici birliklerinin listesi Çizelge 8.3.’de sunulmaktadır. 

 
Çizelge 8.3. Türkiye’de 5200 Sayılı Kanun İle Kurulan Üretici Birlikleri  

 
Meyve 
Üreticileri 

 
Adet

Sebze  
Üreticileri 

 
Adet

Süs  
Bitkileri 

Üreticileri 
Birliği 

 
Adet

Hayvansal  
Üretimle 
İlgili  

Üreticiler 

 
Adet 

Tahıl ve 
Çay 

Üreticileri 
Adet

Meyve 34 Sebze 18 Kesme Çiçek
 

1 Kırmızı Et     5 Tahıl 
Organik Tahıl

3 
1 

Elma 3 Mantar 2 Süs Bitkileri 5 Kanatlı Hay.Et 1 Çeltik 5 
Şeftali 2 Organik Sebze 2   Süt     37 Çay 2 

Yumuşak Çek 1 Patates 1   Bal 7 Tarla Bitkileri 13 
Turunçgil 5 Örtü Altı Sebze 3   Alabalık   2   

Üzüm Üreten 4     Su Ürünleri 2   
Üzümsü 1 Domates 1   Yumurta 2   

Organik Fındık 1         
Fındık 2         

Meyve Fidanı 1         
Meyve ve 
Asma Fidanı 

 
1      55   

Sert 
Çekirdekli 
Böğürtlen 
Kivi 
Ceviz 
Çilek 
Zeytin 
Organik Muz 

 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 

        

TOPLAM 64  27  6  111  24 
YÜZDE %28  %12  %3  %43  %8 

237 ÜRETİCİ BİRLİĞİ 
Kaynak : TEDGEM. 2006 
 
Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu ile ilgili çalışmalar, FAO (Birleşmiş Milletler Gıda 

ve Tarım Örgütü)’nün desteğiyle Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından Tarımsal 

Üretici Birliklerine Yardım Projesi kapsamında 1999 yılında başlamıştır (Anonim 

1999a). Aradan geçen 5 yıl sonunda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, DPT gibi bazı kamu 

kuruluşları, bazı sivil toplum örgütleri temsilcileri ve uluslararası kuruluş temsilcilerinin 

görüşleri alınarak bir kanun metni oluşturulmuştur (Anonim 2000c, Anonim 2000e). 

Buna karşılık, sözkonusu metinden farklı olarak yayınlanan kanun ile ilgili olarak 
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kooperatif örgütleri, ziraat odaları ve bu konuda çalışan bazı akademisyenlerin bu 

örgütlenmeye ilişkin bir takım çekinceleri olmuştur. 

 

Çıkan kanun üretici birliklerine ar-ge, pazarlama geliştirme gibi birçok önemli görevleri 

yüklemesine karşılık, birliklerin gelirler kısmında bu görevleri yerine getirecek gerekli 

gelir modeli yaratılmamıştır. AB’den yapılacak desteklerin bu birlikler üzerinden 

üreticilere ulaştırılması öngörülmekte, fakat birlikler bu fonksiyonları yerine getirecek 

teknik donanımdan yoksun bulunmaktadır (Demirci 2004). 

 

Kanun’un amaç ve kapsam bölümünü oluşturan 1. maddesinde amaç “Üretimi talebe 

göre planlamak, ürün kalitesini iyileştirmek, kendi mülkiyetine almamak kaydıyla 

pazara geçerli norm ve standartlara uygun ürün sevk etmek ve ürünlerin ulusal ve 

uluslararası ölçekte pazarlama gücünü artırıcı tedbirler almak üzere tarım üreticilerinin 

ürün veya ürün grubu bazında bir araya gelerek, tüzel kişiliği haiz tarımsal üretici 

birlikleri kurmalarını sağlamaktır.” ifadesiyle açıklanmaktadır. Kanuna göre, üretici 

birliklerinin amaçları çok kapsamlı tutulmuştur. Öyle ki kooperatifler ve çeşitli çiftçi 

örgütlerinin neredeyse tüm faaliyetlerini içine alan bu amaçlar bir başka çiftçi örgütüne 

ihtiyaç duyulmayacak şekilde düzenlenmiştir. Kanun incelendiğinde, tarım 

kooperatiflerinin yaptığı faaliyetlerin üretici birlikleri tarafından da üstlenildiği 

anlaşılabilmektedir. Eğer kooperatiflere alternatif örgütler yaratılmak istendiği gibi bir 

düşünce ile konu ele alınırsa, Kanun’un tarım sektöründeki mevcut örgütlenmeyi 

zayıflatma ihtimali de bulunmaktadır (İnan 200).  

 

Aslında üreticilerin ekonomik örgütlenmesiyle ilgili yasaların gözden geçirilerek esnek 

ve uygulanabilir tek bir çerçeve yasası haline getirilmesi gerekirken, yeni yasaların 

çıkarılması örgütlenmeyi giderek zorlaştıran ve karmaşık hale getiren bir mevzuat 

yaratmaktadır (Sayın ve Sayın 2004). Bu durum, üreticiler arasında çıkar çatışmasına 

yol açmamalıdır. Yeni sorunlara yol açabilecek yeni örgütlenmeler yerine, var olan 

örgütlerin daha etkili ve etkin hale getirilmesi yöntem olarak dikkate alınmalıdır. 

 

Kaldı ki AB’de üretici örgütleri/grupları hukuki statü itibariyle kooperatif, anonim 

şirket veya ihtiyaca göre bir başka kuruluş olabilmektedir. OPD’lerinin gereklerini 
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yerine getirebilecek örgütlenme, bu farklı isimler altındaki oluşum tarafından 

karşılanmakta, bu iş için kendine özgü bir kuruluş arayışı içine girilmemektedir. 

OPD’nin üretici kuruluşlarına getirdiği yükümlülüklerin üstlenilmesi için bilgi ve 

deneyim alt yapısının olması ve bu yükümlülüklerin yerine getirileceği kanaatiyle bu 

kuruluşların yetkili otorite tarafından tanınıp, komisyona bildirilmesi gerekmektedir. 

Burada esas sorun yeni bir örgüt oluşturmak değil, mevcut örgütleri OPD çerçevesinde 

görevlerini yerine getirebilecek konuma getirmektir (Sayın ve vd. 2005). Bu görüş 

çerçevesinde; OPD’nin yürütülmesini sağlamada mevcut üretici örgütlerinin görev 

alabilecek dikkate alınmalıdır. 

 

8.2 1163 Sayılı Kooperatifler Kanun Kapsamındaki Kooperatifler 

 

Türkiye’de kooperatifçilik hareketini genel olarak kapsayan bu çerçeve kanun altında, 

Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri önemli bir yer tutmaktadır. Bununla birlikte Pancar 

Ekicileri Kooperatifleri de oldukça yaygındır. Bu iki kooperatif Türkiye’de ticari 

anlamda örgütlenme bakımından ortak ve örgüt sayısı önde gelen organizasyonlardır. 

Bu Kanun kapsamında yaygın olarak görülen diğer kooperatifler ise, Sulama 

Kooperatifleri ile Su Ürünleri Kooperatifleridir. Bu örgütlerin 6 binden fazla birim 

kooperatifinde 2,5 milyonu aşkın ortağı bulunmaktadır. Tarımın hemen her alanında 

yatırım faaliyetlerinde bulunmaktadırlar.  

 

1969 tarih ve 1163 sayılı kanuna göre kurulan kooperatifler, yalnızca kendi öz 

kaynakları ile ortakların yararına olan yatırımları gerçekleştirmekte zorluk çekmektedir. 

Bu nedenle bu kooperatiflerin tarımsal üretimi artırıcı, değerlendirici ve pazarlamayla 

ilgili projeli yatırımlarını desteklemek amacıyla, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 

Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü bünyesinde "Tarımsal Kooperatiflerin 

Yatırım Faaliyetlerine Yapılacak Devlet Yardımı Yönetmeliği" dahilinde bir fon 

kurulmuştur (Anonim 2005b).  

 

Bu fon ile soğuk hava depoları, meyve-sebze tasnif ambalajlama tesisleri, su ürünleri 

üretim ve değerlendirme tesisleri, mahsul muhafaza tesisleri, gıda sektöründe; süt 

toplama ve değerlendirme tesisleri, zeytinyağı zeytin salamura tesisleri, un ve bulgur 
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fabrikaları, meyve- sebze değerlendirme tesisleri, dokuma giyim sektöründe; halı üretim 

ve pazarlama tesisleri, orman ürünleri sektöründe ise orman ürünleri değerlendirme ve 

pazarlama tesisleri kurulmuştur. 

 

Bu Kanun kapsamındaki kooperatiflerin, bu desteklere ve bu yaygın örgütlenmeye 

rağmen piyasaya yeterince hakim oldukları pek söylenemez. Konumuzla ilgili olarak 

bunlardan sadece ikisi kısaca ele alınacaktır. 

 

8.2.1 Su ürünleri kooperatifleri  

 

Türkiye’de 2006 yılı verilerine göre 485 su ürünleri kooperatifine ortak 24.654 

üretici/balıkçı bulunmaktadır. Merkez Birliği şeklinde örgütlenmesini tamamlayan su 

ürünleri kooperatiflerinin 13 bölge birliği bulunmaktadır. Faaliyetleri konusunda yeterli 

veri bulunmayan bu tip kooperatifçiliğin geliştirilmesi, deniz ve akarsu kaynakları 

açısından son derece elverişli bir coğrafi konumda bulunan Türkiye açısından büyük 

faydalar sağlayabilecektir. 

 

Balıkçılık OPD içinde değil de OBP içinde olmakla beraber, bu alanda üretici örgütleri 

ciddi görevler üstlenmekte ve balıkçılık politikasının yürütülmesinde temel unsurların 

başında gelmektedir. Bu nedenle Türkiye’nin tam üyeliği öncesi geliştirilmeleri büyük 

önem taşır.  

 

8.2.2 Pancar ekicileri kooperatifleri 

 

Bu grupta yer alan kooperatiflerin başında 1951 yılında kurulmaya başlanılan Pancar 

Ekicileri Kooperatifleri gelmektedir. Kooperatif sayısı 31, ancak kayıtlı ortak sayısı 

1.636.000 civarında olan bu kooperatiflerin gerçekte faal ortak sayısının 500 bin 

civarında olduğu tahmin edilmektedir. Devletten herhangi bir yardım almadan çalışan 

bu kooperatiflerin hem bölge hem de merkez birliği olarak kabul edilebilecek olan üst 

örgütü Pankobirlik’tir. Şeker OPD içinde üretici örgütlerine özel bir görev 

verilmektedir. Bu bakımdan sadece üreticinin güçlenmesi yönüyle bu kooperatiflerin 

önemi büyüktür. 
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8.3 4572 Sayılı Kanun Kapsamındaki Tarım Satış Kooperatifleri 

 

Türkiye’de ilk TSK hareketi 1915 yılında Aydın’da başlamış, günümüz anlamında ise 

1937 yılında 2834 sayılı yasaya göre kurularak faaliyetine başlamıştır. Günümüzde 16 

TSKB çatısı altında 680 bin ortak üretici bulunmaktadır. 

 

2834 Sayılı kanuna göre kurulmuş bulunan tarım satış kooperatiflerinin işleyiş biçimi 

günümüzde olması gereken demokratik kooperatifçilik ilkelerine aykırı yönetim 

anlayışı ile sürmektedir. Tarım Satış kooperatifleri, 2006 yılı itibariyle 2000 yılında 

yürürlüğe giren 4572 Sayılı Kanun’a göre faaliyetlerini sürdürmektedir(Anonim 2000d).  

 

Tarım ürünlerinin pazarlanmasında Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri (TSKB)nin 

önemli katkılar sağladığını söylemek mümkündür. Özellikle kooperatiflerin gıda 

sanayinde önemli roller oynadığı alan olarak TSKB’ler öne çıkmaktadır (İnan 1986). 

Yıllara göre değişmekle birlikte pamuğun %20,9'unu, fındığın %36,4'ünü, çekirdeksiz 

kuru üzümün %21,3'ünü, kuru incir %29,1'ini, ayçiçeğinin %38.0'ini, soya fasulyesinin 

%35,9'unu, gülçiçeği ve gülyağının %24.3'ünü, kırmızıbiberin %12,0'sini, tiftiğin 

%26.0'sını tarım satış kooperatifleri birlikleri pazarlamaktadır (Anonim 2005c).  

 

TSKB yeni yasa ve yeniden yapılandırma çalışmaları sonucu büyük ölçüde 

özerkliklerine kavuşmuşlardır. Ancak ekonomik anlamda tam verimli çalışma düzenine 

henüz kavuşamamışlardır. Bu nedenle TSKB’nin profesyonel bir yönetim anlayışı 

içerisinde ortaklarının ürünlerine ham olarak satma yerine işleyip katma değerini 

arttırarak satabilmesi için daha fazla oranda sanayileşmesi teşvik edilmelidir. 

Profesyonel pazarlama birimleri oluşturulmalı özellikle dış satışlarda koordinasyon 

sağlayarak hem kendi ürünlerini değerlendirmeli hem de ülke ekonomisine olan 

katkılarını arttırmalıdırlar. 

 

Küçük çiftçiler için en önemli ekonomik sorunlardan birisi de ürünlerini değer fiyatına 

satabilmektir. Bu satış esnasında çiftçi karşısında çoğunlukla aracı tüccar veya 

komisyoncuları bulmaktadır. Genellikle ürünlerin fiyatları, üreticiden tüketiciye kadar 

ulaşana kadar geçirdiği el değiştirmeler doğrultusunda çok yüksek olmaktadır. Bu 
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alışverişten en düşük payı ise üretici almaktadır. İç ve dış pazarlar için de bu durum söz 

konusudur. Özellikle dış satımda spekülasyon oldukça etkili olmaktadır. İhracatçı 

tüccarlar, dış piyasadan haberi olmayan üreticilerin ürünlerini düşük fiyatlardan satın 

almakta, aradaki farkı kar etmektedirler (Schmitz ve vd.1999). 

 

Tarım satış kooperatifleri; küçük çiftçilerin pazar karşısındaki durumlarını iyileştirmek 

ve çiftçileri tüccarların spekülasyonlarından korumaktadır. Bunun yanı sıra tarım satış 

kooperatifleri satışta daha elverişli olan geniş pazar hacmine ulaşılmasını sağlamaktadır. 

Tarım satış kooperatifleri tarafından satılan ürünlerin kalitesi garanti edilmekte olup, bu 

ise iç ve dış piyasalarda iyi bir isim ve güvenilirlik sağlamaktadır. Son ve en önemli 

olarak tarım satış kooperatifleri ortaklarına piyasada talep edilen ve ürünün daha kolay 

alıcı bulmasını sağlayan kalitede üretimin sağlanması için gerekli olan teknik konularda 

yardım sağlamaktadır (Mülayim 1999). 

 

Kooperatiflerin gelişmesi Türkiye’nin tarım üyeliği ile beraber gündeme gelecek olan 

OPD’lere uyum sağlama ve bu çerçevede üretici teşkilatlarından yararlanma konusunda 

Türkiye’nin elini güçlendirecektir. 

 

 

8.3.1 Tütün tarım satış kooperatifleri  

 

Türkiye'de tütün yaklaşık 500 bin aile tarafından 300 bin hektarlık bir alanda üretimi 

yapılan bir bitki olup ülke ekonomisine İstihdam ve gelir katkısının yanı sıra önemli 

döviz katkısı bulunmaktadır.  

 

Türkiye'de uzun yıllar tütün tarımı ile uğraşan üreticiler, sosyal ve ekonomik 

menfaatlerini koruyarak dayanışmayı temin etmek, ürünlerini değer fiyatına satabilmek 

ve ihtiyaç duydukları bilgi ve üretim girdilerini ucuz elde edebilmek amacıyla 

örgütlenmeye 1938 yılında Hasankeyf Tütün Tarım Satış Kooperatiflerini kurarak 

gitmişlerdir. Daha sonra sektörde kanuni bir düzenlemeye gidilerek 25.12.1969 tarih ve 

1196 sayılı "Tütün Tarım Satış Kooperatifleri ve Bölge Birlikleriyle Türkiye Tütün 

Tarım Satış Kooperatifleri Genel Birliği Kanunu çıkarılmıştır. Bu kanuna tabi olarak 
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1974 yılında Muş İl Merkezinde ve daha sonra Bursa'nın Mustafa Kemalpaşa ilçesinde 

ve diğer illerde bu kooperatifler gelişmeye başlamıştır. 2006 yılı itibariyle sayıları 1999 

yılı itibariyle 51 adet olup 22482 kooperatif ortağı bulunmaktadır. Tütün TSK’leri sayı 

olarak 68 adet olup 2000 yılına kadar bunların sadece 30’unun faal olduğu ve ortak 

sayısının da 33.000 olduğu tespit edilmiştir. Tütün Tarım Satış Kooperatifleri 1196 

sayılı yasanın 3186 sayılı diğer TSK’leri yasası ile birlikte 2000 yılında lağvedilerek 

kaldırılması sonucu 4572 sayılı kanun kapsamına dahil edilmiştir. 

 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teşkilatlandırma ve Destekleme Genel Müdürlüğünün 

kayıtlarına göre, 2004 tarihi itibariyle Tütün Tarım Satış Kooperatiflerinin toplam sayısı 

76, ortak sayısı da 33.727 kişidir. Bu kooperatiflerin 35 tanesi 31.180 ortak sayısı ile 

4572 sayılı Kanuna intibaklarını yaptırmış ve faal durumdadır. üç kooperatif intibak 

için müracaatta bulunmuş fakat örnek ana sözleşmesini Resmi Gazete'de 

yayımlatmamış, 2642 ortağa sahip 32 kooperatif ise intibak yaptırmamış ve faal 

durumda değildir. Bu kooperatifler anılan kanun hükmüne göre dağılmış 

sayılmaktadır. 4572 sayılı Kanunun yayımlanmasından sonra 180 ortakla 6 kooperatif 

daha kurulmuştur. 

 
1196 sayılı Tütün Tarım Satış Kooperatifleri kanununda kooperatiflerin birlikler 

bünyesinde örgütlenmeleri öngörülse de 2006 yılı itibariyle kadar üst örgütlenmelerini 

gerçekleştirememişlerdir. Kooperatifin amacı ve çalışma konuları ortakların ürünlerine 

sürekli alıcılar bulmak, satın alınan tütünleri işlemek, üreticilerin ürünlerini değer 

fiyatına pazarlamak ve piyasada denge oluşturmak, dünya piyasalarındaki gelişmeleri 

izlemek, ortakların üretimde ihtiyaç duyduğu tüm girdileri ucuz kaliteli ve yeterli 

miktarda sağlamak, tütün tarımı konusunda ortaklara teknik yardımda bulunmak, 

ortakların kredi ihtiyacını karşılamak, ortakların refah düzeylerini artırmak ve ortakların 

ihtiyaç maddelerinin toptan alımını sağlamak, tütünleri tekel idaresine devretmek 

şeklinde özetlenebilir.  

 

Ancak 2006 yılı itibariyle kadar kurulan 51 kooperatiften yarısına yakını gayri faal 

durumda bulunmakta, faal olanlarında kayda değer bir faaliyetin olmamasına rağmen, 

son zamanlarda Ege Bölgesinde ümitlendirici bazı gelişmelerin olması da sevindiricidir 

(Anonim 2005c).  
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Tütün Tarım Satış Kooperatiflerinin kuruluş amacı, tütün üreticisi ortaklarının 

ürününü alıp pazarlamaktır. Ancak tütün pazarlama faaliyetinden çok birer tarım kredi 

kooperatifi gibi faaliyet göstermektedirler. Oysa tütün OPD içinde bu kooperatiflerin 

işlevi kredi verme değil, tütün piyasasının talebine ve tüzüklerine göre arzı 

yönlendirmektir.  

 

 

8.3.2. Pamuk tarım satış kooperatifleri  

 

Türkiye’de pamuk ile ilgili bölgelere göre faaliyet gösteren 3 adet tarım satış kooperatifi 

bulunmaktadır. Bunlar Antalya bölgesinde Antbirlik, Çukurova bölgesinde Çukobirlik 

ve Ege Bölgesi’nde Tariş’tir. 

 

 

8.3.2.1 Antbirlik-Antalya Pamuk Tarım Satış Kooperatifleri Birliği 

 

Antbirlik, Antalya bölgesinde yaklaşık 50 yıldır faaliyette bulunmaktadır. 1968 yılında 

Alanya Kooperatitinin Birlik bünyesinden aynlması ile Antbirlik uzun yıllar sadece 

pamuk üreticilerinin birliği olarak faaliyetlerini sürdürmüştür. 1993 yılında Sanayi ve 

Ticaret Bakanlığı’nın kararı ile Antbirlik Antalya Birlik ile birleşmiş ve böylece 

Antbirlik Narenciye ürünlerini tekrar bünyesine almıştır. Halen 16.06.2000, tarihinde 

yürürlüğe giren 4572 Sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri Hakkında Kanun ile 

Özerkleştirme kapsamında yeniden yapılandırma süreci içindedir (Antbirlik 2006).  

 

Birliğin önemli çalışma konuları, ortak üreticilerinin ürünlerini daha iyi 

değerlendirilmesini sağlamak, bu konuda gerekli her türlü tedbiri almak, ortakların ve 

ortak olmayan üreticilerin tarımsal üretim faaliyetleri ile ilgili ihtiyaçlarını 

karşılamaktır. Teknolojinin, ekonomi ve pazarlamaya getirdiği imkanları kullanmaya 

başlamakta ve çok daha verimli bir şekilde çalışmanın temellerini atmaktadır. 

 

Antbirlik'e bağlı olan 6 koopartifte (Antalya, Serik, Manavgat, Yeniköy, Kınık ve 

Alanya kooperatifleri) toplam 22.635 ortak bulunmaktadır. Bölgedeki pamuk 
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üreticilerinin hemen hemen tamamı birliğin ortağıdır. Kooperatifler ortaklarının pamuk 

ekiminden hasadına kadar ihtiyaç duydukları bütün üretim girdilerini, zamanında ve 

yeteri kadar teminin ve bunların uygun şekilde kullandırılmasına özen göstermektedir. 

Örnrğin, zirai mücadele ilaçlarının seçiminde etkililiği en fazla olan ilaçların en 

ekonomik şekilde teminine yönelik çalışmalar yapılar yapılmaktadır. Bu amaçla, ziraat 

mühendislerimizce köylerde ve kooperatif merkezlerinde ortaklar için eğitim çalışmaları 

ve tarla kontrolleri yapılmaktadır. Ayrıca Birlik, ortaklara pamuk tohumluğu ve gübre 

tedariği konularında da yardımcı olmaktadır. Antbirlik, pamuk yağından elde ettiği bio-

dizel yakıtı kooperatifleri aracılığı ile ortaklarına dağıtmaktadır (Antbirlik 2006).  

 

 

8.3.2.2 Çukobirlik-Çukurova Pamuk,Yerfıstığı Ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış 

Kooperatifleri Birliği 

 

Çukobirlik,Çukurova bölgesinde pamuk üreticilerinin ürünlerini değerlendirmek ve 

üreticiye destek sağlamak amacı ile 15.10.1940 yılında 2834 sayılı Tarım Satış 

Kooperatifleri Yasası’na göre; Adana, Ceyhan ve Tarsus Tarım Satış Kooperatifleri’nin 

bir araya gelerek, 275 ortakla oluşturdukları bir Kooperatifler Birliğidir. Çukobirlik 

halen İçel’den Şırnak’a, Elazığ’dan Hatay’a kadar uzanan ve 12 ili kapsayan bir alanda 

38 kooperatifi ile yaklaşık 64 bin üretici ortağına hizmet vermektedir (Çukobirlik 2006).  

 

Kuruluşundan sonra büyümesini sürdüren Çukobirlik, 30.04.1985 tarihinde yürürlüğe 

giren 3186 sayılı yasaya göre yeniden yapılanmıştır. Buna gore, Merkezi Mersin’de 

bulunan ve kısa adı “Yerfiskobirlik” olan Yerfıstığı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği, 

1989 tarihinde Çukobirlik ile birleştirilmiştir. Kurum; faaliyet alanına kütlü pamuğun 

yanı sıra yerfıstığı ve soya fasulyesinin de dahil edilmesiyle “Çukurova 

Pamuk,Yerfıstığı ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği” ünvanını 

almıştır. 2001 tarihinde 4572 Sayılı Kanun çerçevesinde hazırlanan yeni 

Anasözleşme’ye intibak edilmesi kabul edilmiştir. 

 

Bağlı kooperatifleri aracılığı ile aldığı pamuğu kendi tesislerinde işleyen Çukobirlik’in 

8 sawgın, 2 rollergin prese işletmesi, ayrıca Çukobirlik Merkez Entegre Tesisi (M.E.T) 
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adı altında tarıma dayalı entegre tesisi vardır. Kendi alanında, Ortadoğu ve Balkanlar 

ölçeğinde de önemli bir yere sahip bu tesiste, iplik fabrikası, dokuma fabrikası, boyama-

basma fabrikası, yağ fabrikası, bulunmaktadır. 

 

Çukobirlik’in amacı; ekimden satıma kadar her aşamada ortaklarına hizmet vermektir. 

Birlik; ortaklarının pamuğunu, soyasını ve yerfıstığını satın alarak onları serbest piyasa 

koşullarında haksız rekabetten korumaktadır. Aynı zamanda zirai ilaç, zirai gübre ve 

tohumluk gibi ayni destek sağlamaktadır. Ayrıca, bağlı işletmelerin bazı yedek parça 

ihtiyacını karşılayan Bakım-Onarım atölyesi faaliyetini sürdürmektedir (Çukobirlik 

2006). 

 

 

8.3.2.3 TARİŞ Pamuk Tarım Satış Kooperatifleri Birliği 

 

Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu'dan sonra ikinci büyük pamuk üretim merkezi olan 

Ege Bölgesi'nde, gerek ekilen alan gerekse sağlanan verim açısından önemli bir 

gelişmenin gerçekleşmesi, kooperatifçiliğin benimsenmesinde, kooperatif ortak 

ilişkilerinin uyum içinde sürmesi, verimlilik ve ekonomik gelişme açısından büyük 

önem taşır. Ortak, kooperatif Ana Sözleşmesi gereğince belli miktarda ürün teslim 

etmeyi taahhüt etmektedir. Kooperatifler satın aldıkları ürünü, ilk işleme (çırçırlama) 

ameliyesinden geçirirler. Birlik ürünü iç ve dış piyasalarda pazarlayarak 

değerlendirilmesini sağlar. Üretimde verimliliğin sağlanması ve üreticinin sıkıntıya 

düşmemesi açısından (Birlik tarafından sağlanan imkanlar dahilinde) kooperatifler 

üreticilere gübre, ilaç, tohum gibi ayni yardımlar yanında nakit krediler vermekle ve 

ödemeleri düzenli, hale getirmekle sorumludurlar.  

 

2. Dünya Savaşı yıllarında, pamuklu sanayi alanında yapılan yatırımlara karşın, pamuk 

üretiminde düşüşlerin başlaması, hükümetin bir yandan ithalatçılar birliğinin 

kurulmasını desteklemesine, öte yandan ticaret odası aracılığı ile ithalatı üstlenmesine 

yol açmıştır. Bu arada 1937 yılında Nazillide kurulan ilk kooperatiften bu yana TARİŞ 

Pamuk Tarım Satış Kooperatifleri Birliğine bağlı kooperatif sayısı 44'e ulaşmış, 
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50.000'e yakın ortağı ve bağlı işletmeleri ile bölge ve yurt ekonomisine son derece 

olumlu katkılar sağlayan boyutlara gelmiştir. 

 

TARİŞ'i oluşturan 4 birlikten, 2006 yılı itibariyle için iş hacmine göre %66'sını teşkil 

eden Pamuk Birliği İzmir' de kurulu İplik Fabrikası, Pamukyağı Kombinası, Bakım ve 

Yenileme Fabrikası ile Pamuk Depolama İşletmesi'nin yanısıra Söke'de kurulu 

delintasyon tesisi ve Ege Bölgesi'nde 7 ilde kurulu 44 pamuk tarım satış kooperatifi ve 

bu kooperatiflere ait 29 çırçır işletmesi ile faaliyetini sürdürmektedir. Ayrıca Birliğin 

tekstil, dış ticaret, yem ve sigorta konularında kendi kurduğu şirketleri bulunmaktadır. 

 

1999/2000 İş yılında, Türkiye kütlü pamuk rekoltesi 2.025.867 ton olup, 750.106 ton 

olan Ege Bölgesi kütlü pamuk rekoltesine göre pamuk birliğince 247.903 ton kütlü 

pamuk alımı yapılarak, bölge rekoltesine göre %33, Türkiye rekoltesine göre %12 

oranında alım gerçekleştirilmiştir. Bu miktarlar AB tanınma kriterleri için yeterli 

seviyededir. 

 

Tesellüm edilen kütlü pamukların, kooperatiflere ait çırçır işletmelerinde işlenmesi 

sonucu elde edilen mahlıç pamuklar, İzmir, Çiğli ve Menemen depolarında stoklanarak 

yıllık ortalama 15.000 tonu iplik fabrikasının ihtiyacı için ayrıldıktan sonra bakiyesi 

peyderpey borsada satışı yapılarak değerlendirilmektedir.  

 

1955 yılında dünya ortalamasının gerisinde olan Türkiye lif verimi, 1990/91' de dünya 

ortalamasının iki katına çıkmıştır. Lif verimi açısından özellikle Ege Bölgesi'nde 3 kata 

yakın bir artış sağlanmıştır. Bu olumlu gelişmenin sağlanmasında Pamuk Tarım Satış 

Kooperatifleri Birliklerinin büyük katkıları olmuştur.  

 

Bunun yanı sıra; Pamuk Birliği, geniş bir faaliyet sahası, önemli bir güç ve hizmet arz 

eden bir teşekkül olarak zirai metotların ıslah edilmesinde, ürünlerin seçiminde ve gerek 

iç ve gerekse dış piyasalarda pazarlama imkanlarının geliştirilmesinde etkin bir rol 

oynamaktadır.  
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8.3.3 Zeytin ve zeytinyağı tarım satış kooperatifleri  

 

Türkiye’de zeytin ve zeytinyağı örgütlenmesi ile ilgili 3 adet örgüt bulunmaktadır. 

Bunlar; Güneydoğubirlik, Marmarabirlik ve Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış 

Kooperatifleri Birliği'dir. 

 

8.3.3.1 Marmarabirlik 

 

Marmarabirlik, Türkiye’de ve özellikle de Marmara Bölgesinde kaliteli sofralık zeytinin 

yetiştirilmesi ile bölge zeytin üreticilerinin karşılıklı yardım, dayanışma ve ürünlerini 

daha iyi koşullarda yetiştirilip pazarlanması amacıyla 1954 yılında kurulmuştur.  

 

Marmarabirlik'in kuruluşu, ülkedeki diğer Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri gibi 

16.06.2000 tarih ve 4572 sayılı "Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri Hakkında 

Kanun" hükümlerine ve buna istinaden hazırlanan ana sözleşmesine tabidir. 

 

Başlangıçta Gemlik, Mudanya ve Erdek Kooperatiflerinin bir araya gelmesiyle kurulan 

ve süreç içerisinde sürekli büyüyen ve gelişen Marmarabirlik'in 2006 yılı itibariyle; 

Bursa (Gemlik, Mudanya, Orhangazi ve İznik Kooperatifleri), Balıkesir (Erdek, Edincik 

ve Marmara adası kooperatifleri) ve Tekirdağ (Mürefte Kooperatifi) illerinde 

kooperatifi ve Bursa ilinde faaliyet gösteren bir Zeytin İşleme Ambalajlama Entegre 

Tesisleri bulunmaktadır. 

 

Marmarabirlik'in idari merkezi Bursa, uğraş konusu ise; Marmara bölgesinde zeytin 

üreticilerinin ürettikleri zeytinleri sofralık zeytin, zeytin ezmesi ve zeytinyağı olarak 

işlemek, yurtiçi ve yurtdışı piyasalara pazarlamaktır. 

 

Bağlı kooperatif ve işletme tesisleri ile Marmarabirlik; 8 üye kooperatifi ve yaklaşık 

50.000 zeytin üreticisi ortağı ile yurtiçi ve yurtdışı tüketiciye hizmet vermektedir. 

Marmarabirlik aile fertleriyle beraber toplam 250 - 300 bin kişiye hitap eden, hizmet 

veren üretici bir kuruluştur. En önemli fonksiyonu da üretici ortaklarına ait zeytinleri 

değerlendirmektir. 
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Ayrıca Marmarabirlik, Türkiye sofralık siyah zeytin piyasasına ve Türk zeytinciliğine 

yön veren büyük bir zeytin üretici kuruluştur. Kampanya dönemlerinde tespit edilen 

ürün alım fiyatları ile satış fiyatları arasında uyum sağlayarak, mamullerini en uygun 

fiyatlarla tüketicilere sunmaktadır.  

 

Depolama ve olgunlaştırma kapasitesi 79 bin ton olan Marmarabirlik, bölgesinde 

yetiştirilen sofralık zeytinin yaklaşık %40-45'ini satın alıp, işlemekte ve 

pazarlamaktadır. Marmarabirlik bayilik sistemi ile satış yapmaktadır. (Marmarabirlik. 

2006) 

 

Türkiye’deki en güçlü 500 sanayi kuruluşları arasında yer alan en büyük zeytin üreticisi 

kuruluşlardan biridir.  

 

 

8.3.3.2 Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği 

 

Ege Bölgesi’nde 20. yüzyılın başlarında bazı ürünlerde dışa bağımlılığın dış ticarette 

dalgalanmalara yol açması nedeni ile çiftçinin bin bir güçlükle yetiştirdiği ürününü 

satamaması, çoğu kez de ürün teslim etmek koşuluyla borçlandığı tefecilerin oyuncağı 

olması üzerine, İzmir Yemiş Çarşısı’nda kurulan tekelin kırılması ve incir üzerinde 

oynanan olumsuzlukların giderilmesi amacıyla örgütlenmeye gidilmiştir. Ege 

Bölgesi’nde Tarım Satış Kooperatifleri’nin kuruluşuna gidilecek ilk adım 1912 

tarihinde Germencik’te ve Aydın’da Egeli incir üreticilerinin gerçekleştirdiği üretici 

kongreleri ile atılmıştır. 1913 yılı sonlarına doğru Nazmi Topçuoğlu, Kazım Nuri 

Çörüş, Ahmet Sarı ve arkadaşları, üreticilerin yaşamakta olduğu olumsuzluklardan 

kurtulabilmesinin tek yolunun, üreticiler arasında oluşturulacak kooperatif çatısı 

olduğunu görmüşlerdir (Anonim 2003b). 

 

Ege Bölgesi üreticilerinin kooperatifçilik ilkeleri doğrultusunda öngörülen ilk kuruluşu, 

Milli Aydın Bankası’nın bir kolu olarak, “Kooperatif Aydın İncir Müstahsilleri A.Ş.” 

ismiyle 21 Ağustos 1915 tarihinde kurulmuş olup, bu tarih 2006 yılı itibariyle Tariş’in 

kuruluş günü olarak kabul edilmektedir (Mülayim 1999). 
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9 Ekim 1935 tarihinde çıkartılan 2834 sayılı yasa ile “Tarım Satış Kooperatifleri” ve 

bunların birlikleri kurulmuştur. 1949 yılında, 2834 sayılı yasaya ve İncir ve Üzüm 

Tarım Satış Kooperatifleri Ana Sözleşmesi’ne bağlı olarak, İzmir Pamuk ve ayrıca 

Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri kurulmuş, yönetimi kolaylaştırmak 

amacıyla ortak çalışma esasları kabul edilerek, İzmir; İncir, Üzüm, Pamuk ve 

Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri  oluşturulmuştur.  

 

Her biri ayrı tüzel kişiliğe sahip olan birlikler, kuruluş yıllarında birliğe destek olan 

bankalardan Tarım Bankası’nın ilk hecesi ile İş Bankası’nın ilk hecelerinin 

birleşmelerinden oluşan “TARİŞ” sözcüğünü ortak isim olarak kabul etmişlerdir. 1987 

yılında Zeytin ürünü, Zeytinyağı Birliği çalışma alanına alınmış, aynı yıl Birliklerin 

unvanlarında bulunan “İzmir” kelimesi yerine “Tariş” kelimesi konularak, “ Tariş, İncir, 

Üzüm, Pamuk, Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri” unvanı 

alınmıştır. 

 

Tariş incir, üzüm, pamuk, zeytin ve zeytinyağı tarım satış kooperatifleri birlikleri; Ege 

Bölgesinde 65 yerde 106 Tarım Satış Kooperatifi, 127.900’ü aşkın üretici ortağı ile 

Türkiye’nin ilk kooperatif kuruluşudur. 

 

Birliğin Genel Tanıtımı: Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği, 

1949 yılında kurulmuş, bu gün itibariyle 33 Zeytin ve Zeytinyağı T.S. Kooperatifi 

vardır. Bu Kooperatiflerin 27 bin düzeyinde üretici ortağı bulunmakta, 28 kooperatifte 

kurulu modern kontinü tesislere ve 14 Kooperatifte salamura tesisine sahip, İzmir 

merkezde Zeytinyağı Kombinası bulunan, sektörün yetiştiricilikten yan ürünlerin 

değerlendirilmesine kadar her kademede örgütlenmiş olan bu alandaki en büyük 

kuruluşudur. 

 

Zeytin ve Zeytinyağı Birliği, Ege Bölgesinde 7 ile yayılmış 33 kooperatifte faaliyet 

gösteren Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifinin iştirak sermayesi değişken 

ortaklık yapısında, ana faaliyet konusu olarak zeytin ve zeytinyağı alım ve işleme 

faaliyetlerini kapsayan, bir Tarım Satış Kooperatifleri Birliğidir. 
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Ege bölgesinin tarımsal üretiminde son derece önemli bir yeri olan zeytincilikte 1940' a 

kadar, üreticinin alın terini değerlendirebilecek nitelikte bir örgütlenmeye 

gidilememiştir. Ancak 1941 yılında İzmir İncir ve Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri 

Birliği içinde zeytinyağının tali ürün olarak değerlendirilmesi uygun görülmüş ve 1943 

yılında ilk Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifleri kurulmuştur.  

 

1949 yılında ise "İzmir İncir, Üzüm, Pamuk ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifleri 

Birlikleri" oluşturulmuştur. 1987 yılından itibaren sofralık zeytini de çalışma konuları 

içine alan birliğin unvanı Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği 

olarak yeniden düzenlenmiştir.  

 

Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği 2005 yılı itibariyle; Aydın, 

Balıkesir, Çanakkale, İzmir, Manisa ve Muğla il ve ilçelerinde yayılmış 33 kooperatifte 

29.000 üretici ortağa sahiptir. Birlik, 28 adet modern kontinü sistem zeytin sıkma tesisi, 

salamura işletmeleri, İzmir' de kurulu Zeytin ve Zeytinyağı Kombinası ve Gömeç'te 

kurulu Pirina Entegre Tesisi ile sektörde, yetiştiricilikten yan ürünlerin 

değerlendirilmesine kadar her kademede örgütlenmiş olan en büyük kuruluş olarak 

faaliyetini sürdürmektedir (Anonim 2003a). 

 

2002/2003 iş yılında, Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliğine bağlı 28 Kooperatifte kurulu, 

2.300 ton/gün kapasiteli modern kontinü sistem zeytin sıkma tesislerinde 106.003 ton/ 

yıl tane zeytin işlenmiştir. 2002/2003 sezonunda cari tarih itibariyle ortak içi ve ortak 

dışı olmak üzere toplam 24.776 ton zeytinyağı alımı gerçekleştirilmiştir. Ürün alım 

miktarı ise 142.243 ton olan Ege bölgesi rekoltesi içindeki payı %17,42 olarak 

gerçekleşmiştir. 2002/2003 sezonunda 01.11.2002 - 31.07.2003 tarihleri arasında 

Türkiye ve Birliğin ihracat miktarları arasında bir karşılaştırma yapıldığında, toplam 

Türkiye ihracatının 54.854 ton, Tariş ihracatının 11.086 ton olarak gerçekleştiği ve 

Birliğin Türkiye geneli ihracatında %20 oranında paya sahip olduğu (dökme ambalajda 

%19, varilli ambalajda %39 ve kutulu ihracatta %10 ) görülmektedir.  

 

Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği'nin yönetim kurulu ile bu örgütün bağlı olduğu 

Tariş'in İncir, Üzüm, Pamuk, Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifleri 
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Birlikleri'nin yönetim kurulu 2005 yılı içinde, yönetim, mali ve personel gibi konularda 

anlaşmazlıklar yaşamışlardır. Bu sıkıntıların sonucunda Tariş Zeytin ve Zeytinyağı 

Birliği, Tariş'in İncir, Üzüm, Pamuk, Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifleri 

Birliğin'den ayrılma kararı almıştır. 

 

Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği’nin ortaklarına sağladığı hizmetler aşağıdaki gibidir: 

 
1. Bölgesel şartlara uygun sağlıklı fidan sağlanması, 
 
2. Uygun zirai gübre verilmesi, 
 
3. Zeytin bahçelerinde hastalıklara karşı zirai mücadelede öncülük edilmesi, 
 
4. Üreticilerin ihtiyaç duyduğu her türlü "analiz raporlarının" hazırlanması, 
 
5. Zeytin bahçelerinde; üretimi arttırıcı, modern yöntemlerle fidan dikiminin 

sağlanması, 
 
6. Yaşlı zeytin ağaçlarının doğru budanarak gençleştirilmesinin temini, mücadelede   

öncülük edilmesi, 
 
7. Üreticilerin ihtiyaç duyduğu her türlü "analiz raporlarının" hazırlanması, 
 
8. Zeytin bahçelerinde; üretimi arttırıcı, modern yöntemlerle fidan dikiminin 

sağlanması, 
 
9. Yaşlı zeytin ağaçlarının doğru budanarak gençleştirilmesinin temini, 
 
10. Örnek zeytinlikler kurulması ve mevcut zeytinliklerin bakımının yapılarak örnek 

hale getirilmesi, 
 
11. Ortaklara budama eğitimi verilerek, zeytin ve zeytinyağında kaliteyi yükselten 

mekanik toplamaya geçilmesinin sağlanması, 
 
12. Toplama makinesi temin edilerek, ortaklara kredi olarak verilmesi, 
 
13. Ayni ve nakdi olarak ürün karşılığı finansman temin edilmesi, 
 
14. Ortak ürünlerinin kontinü tesislerde sıkılması, analizi ve satın alınması, 
 
15. Yeni ürünler geliştirilerek ortak ürünlerinin değerinin arttırılması, 
 
16. Faaliyet karlarından ortaklara pay verilmesi.  
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8.3.4 Türkiye’de ipekböceği üreticilerinin örgütlenmesi  

 
Üreticiler merkezi Bursa'da bulunan Bursa Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliği 

(Kozabirlik) çatısı altında örgütlenmişlerdir. Kozabirlik 1940 yılından bu yana 

Bursa, Bilecik, Mihalgazi, Adapazarı ve Alanya Koza Tarım Satış 

Kooperatiflerini bünyesinde bulundurmaktadır. Bu 5 kooperatifte toplam 10.880 

üretici üye bulunmaktadır. Bütün üreticiler Kozabirlik’e kayıtlıdır ve üretimin her 

aşamasında birlik tarafından denetlenmektedirler. Kozabirlik İpekböceği tohumu 

üretimi ve yaş koza alımı gibi faaliyetlerini sürdürmektedir. Yaş koza destekleme 

alımları da Kozabirlik tarafından yapılmaktadır (Kozabirlik 2006). 

 

İpekböceği tohumu üreticileri, polihibrit ipekböceği tohumu üretimi yapan 

kuruluşlardır. Bursa'da kurulu bulunan İpekböcekçiliği Araştırma Enstitüsünün 

Bakanlar Kurulu kararı ile 31.12.2004 tarihinde kapatılması ile Kozabirlik 

Türkiye’de tohum üretimi sektöründe faaliyet gösteren tek kuruluş olarak kalmıştır. 

Kozabirlik yurt içi talebe göre ipekböceği tohumu üretmektedir. 

 

Türkiye’de üretilen kozaların tamamı Kozabirlik tarafından üreticiden satın 

alınmaktadır. Üreticilerden köylerinde satın alman yaş kozalar, Kozabirlik 

depolarında kurutulma işlemine tabi tutularak, satışa hazır hale getirilmektedir. 

 

Bursa Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliği'ne (Kozabirlik) ait Türkiye'nin en 

büyük kapasiteli modern filatür tesisi, yeterince işleyecek yaş koza üretimi 

olmamasından, koza ve ipek üretim maliyetlerinin çok yüksek olmasından dolayı atıl 

durumda kalmış ve makineleri Türkmenistan'a satılmıştır.  

 

İpekli sanayinin ihtiyaç duyduğu ipek elyafı son yıllarda ham ipek ve ipekli kumaş 

şeklinde yurt dışından ithal edilmekte olup, boya, büküm, dokuma, empirme, apre 

gibi ipekli sanayi çoğunlukla Bursa'dadır. İpek halı dokumacılığı ise Bursa, 

Bilecik, İzmir, Hatay, Kayseri ve Kocaeli illerinde el tezgâhı şeklinde devam 

etmektedir. Mancınıkta ipek çeken işletmeler küçük aile işletmeleri şeklinde olup 

genellikle Bilecik ilinde bulunmaktadır (Anonim 2006e). 
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Halen beslemeye alınan ipekböceği tohumunun tamamı yurt içinden 

karşılanmaktadır. İpekböceği tohumu üretimi kapasitesi 40.000 kutuya, yaş koza 

üretimi ise 1.200 tona ulaşabilmektedir. Fakat Türkiye’de bu alanda kapasite 

kullanım oranı %28’ler civarındadır. Gerektiğinde ipekböceği tohumu ve dut 

fidanı üretim kapasitesi istenen talebi karşılayacak şekilde kısa sürede arttırılabilir. 

Halen Türkiye’de çeşitli şekillerde tesis edilmiş bahçelerde tahminen 850.000 dut 

ağacı bulunmaktadır. Dut ağacı yetiştiriciliği yapılması durumunda bu sayının 

1.800.000’e kadar çıkartılabileceği kapasite mevcutdur. Ancak söz konusu dut 

ağaçlarının bakımlarının yapılmaması nedeniyle yaprak verimlilikleri kaybolduğu 

için gerektiği kadar üretime katkı sağlanamamaktadır. İpek halı dokumacığında 

kapasitenin daha da arttırılması mümkündür (TKB 2006). 

 

 

8.4 Tarımsal Kooperatiflerinin Gelişmesini Engelleyen Sorunlar Ve Çözüm 

Önerileri 

 

Mevcut uygulamalar içinde örgütlenme açısından tarım kooperatiflerinin geliştirilmesi 

oldukça önem taşımaktadır. 

 

Tarımsal amaçlı kooperatiflerin sorunları yıllardır tartışılmakta, ne yazık ki bu 

sorunların çözümünde önemli bir aşama kaydedilememektedir. Sorunlar; finansman, üst 

örgütlenme, mevzuat, denetim, eğitim ve araştırma eksikliği olarak özetlenebilir. Bu 

sorunlar çözümlenmediği takdirde AB mekanizmalarına uyum süreci sekteye 

uğrayacaktır. Açıklanan bu sorunlara ilişkin çözüm önerilerini şu şekilde sıralayabiliriz:  

 

1. Kooperatifleri yönlendirecek, demokratik, ulusal bir kooperatif politikasının Devlet 

tarafından uygulamaya konması ve desteklenip, teşvik edilmesi gerekmektedir 

(Mülayim 1993, Anonim 2004b).  

 

2. Türkiye’de kooperatif mevzuatı 3 farklı kanundan oluşmaktadır. Birçok karışıklığa 

neden olan ve gelişmeyi engelleyen bu durum karşısında kooperatifler mevzuat 

açısından tek bir çerçeve kanun altında birleştirilmelidir (Anonim 2004b). 
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Bu arada devlet güdümünü ortadan kaldıracak yasal düzenlemelerin yapılması 

gereklidir. 

 

3. Türkiye'nin uluslararası kooperatif ilkelerindeki yeni değişikliklere uyum sağlaması 

gerekmektedir. Bu nedenle kooperatifçilik ile ilgili mevzuatta bir takım değişikliklerin 

yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır (Anonim 1989). Fakat mevzuatdaki dağınıklık bu 

düzenlemeleri zorlaştırmaktadır. 

 

Bu durum karşısında, Türkiye bazı ülkelerde geçmişte yaptığı gibi, kooperatifler ile 

ilgili mevcut yasalarını birleştirilmesi ve tek bir çerçeve yasa altında toplanması 

gerekmektedir (Işıklı 2005). Bu şekilde hem mevzuat sorunları çözümlenebilecek, hem 

de yeni ilkelere uyum sağlanabilecektir. Sözkonusu mevzuat çalışması için, Türkiye 

Milli Kooperatifler Birliği, Türk Kooperatifçilik Kurumu ve Türk-Koop, Kent-Koop, 

Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri, Pankobirlik gibi bir çok kooperatif üst örgütünün 

ilgili Bakanlıklar ile birlikte işbirliği içerisinde çalışmalar yapmaları gerekmektedir 

(Anonim 2004a). 

 

4. Finansman kaynaklarının kısıtlılığı nedeniyle kooperatifler yatırımlarını ve 

faaliyetlerini gerçekleştirememektedirler. Kooperatiflerin yetersiz finansman 

kaynaklarının güçlendirilmesi için kooperatiflere ucuz ve uygun koşullarda kredi temin 

edecek bankaların kurulması (Kooperatifler Bankası) veya mevcutların bu konuda 

görevlendirilmesi gerekmektedir. Burada dış finansman imkanlarından faydalanılması 

da düşünülmelidir. Bu arada kooperatiflerin finansmanı bakımından işletmelere teslim 

edilen ürünler üzerinden belirli oranlarda prim kesilmesi uygun bir yöntem olacaktır 

(Koçtürk ve Artukoğlu 2005).  

 

Üst örgütlerin toplayacağı bu primler aşağıda belirtilecek eğitim, denetim ve 

danışmanlık gibi konularda yapılacak çalışmaların finansmanında kullanılmalıdır.  

 

5. Tabela kooperatifi durumunda kalmış finansman bakımından güçsüz ve cılız 

kooperatiflerin envanteri çıkarılmalı, bunlar ya tasfiye edilmeli ya da diğer 

kooperatiflerle birleşmeleri sağlanmalıdır. Kooperatiflere ait sınai tesisler mevcut 
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yapıları gözden geçirilerek yönetim kurullarının kendi kararları dahilinde daha verimli 

şekilde işleyebileceği bir yapıya kavuşturulmalıdır (İnan ve vd. 2003).  

 

6. Teknolojik yenilikler ve kurumsal reformlar sonucu meydana gelen üretim artışını 

demokratik tarım kooperatifleri kanalıyla değerlendirmek ve üreticilerin pazarlama 

sorunlarını çözmek mümkündür. 

 

7. Kooperatifler tarımsal ürün borsalarında aktif rol almalıdır (Anonim 1997b). 

 

8. Bir kooperatifin başarısında ekonomik etkenler önemli rol oynamaktadır. En azından 

bir kooperatif kurmadan önce “Yörede kooperatife ekonomik yönden gerçekten ihtiyaç 

var mıdır?”, “Kooperatifin kuracağı tesis için yeterli miktarda ürün yetiştirilmekte 

midir?”, “Kooperatife ilgi duyan ve onu finanse edecek yeterli sayıda üretici var mıdır?” 

şeklindeki sorular yanıtlanmalıdır (İnan 1984). Bir ihtiyaç duyulmadan kurulan 

kooperatifler verimli çalışamamakta veya faaliyetini durdurmak zorunda kalmaktadır. 

Öte yandan, başarılı olan ve faaliyetini genişleterek sürdüren kooperatifler, ihtiyaç 

sonucu kurulduğu ve ortaklarca desteklendiği için, gittikçe daha etkin olmaktadırlar . 

 

9. Kooperatiflerin üst örgütlenme (yatay bütünleşme) ile bölge birlikleri ve merkez 

birliği kurmaları ve birbirine benzer iş ünitelerini bir genel yönetim altında 

birleştirmeleri bir çok sorunun çözümünü kolaylaştıracaktır. Küresel ekonominin 

giderek artan zorluklarına karşı kooperatifler için bütünleşme ve birleşmeler oldukça 

önemlidir (İnan 1999). Bu nedenle kooperatiflerde uygulanan projelerde üst örgütlenme 

zorunluluğu aranmalıdır (Anonim 2003d). 

 

Kooperatiflerin ekonomik açıdan başarılı olabilmeleri için üst örgütlenme (yatay 

bütünleşme)’nin yanı sıra dikey alanda da bütünleşmeleri ve bu şekilde güçlenmeleri 

gerekir. Bu bütünleşme biçimi, kooperatiflerin faaliyet konularının çeşitlendirilmesi ve 

içerik olarak genişletilmesidir. Örneğin, belirli bir malın üretiminden o malın son 

tüketiciye kadar uzanan aşamalarındaki imalat, toptancılık perakendecilik gibi 

faaliyetlerin bir tek kooperatif tarafından yapılmasıdır (İnan 2001). 
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10. Ortak kooperatif ilişkilerinin daha düzenli ve istikrarlı olabilmesi için 

kooperatiflerde faal ortaklar envanteri yapılmalıdır. Ortaklarına yönelik faaliyetlere 

ağırlık vermeleri ve böylece ortakların kooperatiflerine bağlılıklarının sağlaması 

gerekmektedir (Gün 2005). 

 

11. Kooperatifçilik eğitiminin ve araştırmaların yetersiz olması çeşitli sorunlara neden 

olmaktadır. Türkiye'de halkın ve politikacıların örgütlenme ve kooperatifçilik 

konusundaki bilgilerinin yetersizliği, kooperatifçilik eğitiminin yapılmayışı, 

kooperatifleri siyasi ve ekonomik çıkarları için bir araç olarak gören ve bu amaçla 

kullanan yöneticilerin varlığı başarısızlığın diğer nedenleri olarak dikkati çekmektedir 

(Anonim 1997b).  

 

Kooperatif ortak ve yöneticilerinin kooperatifçilik ilke ve yöntemlerini öğrenebilmesi 

açısından kooperatifçilik eğitiminin kooperatif üst örgütleri ile ilgili bakanlıklar 

tarafından yapılması gereklidir. Kooperatifçiliğin temel unsuru eğitimdir. Halen Türkiye 

genelinde 6 üniversitede meslek yüksekokullarında kooperatifçilik eğitimi verilmekte 

olup, kooperatifçilik mezunu elemanların kooperatiflerde istihdamı ile ilgili yasal 

düzenleme yapılmalıdır. Kooperatif faaliyetlerini yürütmede İş başına profesyonel 

yöneticilerin getirilmesine dikkat edilmelidir (Anonim 1989). 

 

Ayrıca kooperatif ortakları ve çalışanlarının eğitimi için de Tarım, Sanayi ve Ticaret ve 

Milli Eğitim Bakanlığı ile Üniversiteler arasında koordinasyon sağlanarak sürekli ve 

kalıcı eğitim programları ve kooperatifçilik yayım projeleri uygulanmalıdır 

(Anonim2004b).  

 

12. Yayım faaliyetlerine gereken önem verilmelidir. Tarımsal kooperatiflerini güçlü üst 

örgütlerinin bir an önce kurarak birim kooperatif seviyesinde gerçekleştirilemeyen 

faaliyetlerin üst teşkilatlar tarafından yerine getirilmesi yönünde çalışmalar 

yapılmalıdır. Bu konuda birim kooperatiflerin küçük çaplı ekonomik yayımlarının 

desteklenmesi yerine konu bazında yüksek teknolojili, entegre, profesyonel yöneticilerle 

yönetilen, diğer birliklerle koordinasyon kuran büyük ölçekli yayımlara yöneltilmelidir. 

Bunun için devletin teşvik ve destekleri gerekmektedir (İnan ve vd. 2000).  
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13. Denetimin yetersiz olması, örgüt içi ve dışı denetimin yeterince yapılmaması ve 

merkez birliklerinin etkili denetiminin bulunmaması sebebiyle kooperatifler 

kuruluşlarından bir süre sonra amaçlarından sapabilmektedirler. Kooperatif1erin 

denetim sorununun birim kooperatiflerden başlanarak çözüme kavuşturulması 

gerekmektedir (Turan 2002). Bunun için birim kooperatiflerde görev yapacak 

denetçilerin bilinçli kişilerden oluşturulması veya eğitilmesi gerekmektedir. Denetim 

sorunu için bağımsız denetim birimleri kurularak tarımsal kooperatiflerin ve diğer 

örgütlerin bağımsız denetim mekanizmasının işletilmesi sağlanmalıdır. 

 

Tarımsal Kooperatiflerin Yatırım Faaliyetlerinde Yapılacak Devlet Yardımı 

Yönetmeliği'nin ilk uygulamalarında; özellikle hayvancılık projelerinde ortak-

kooperatif ilişkisinin mevcudiyeti dikkate alınmadan 50 Başlık Süt İnekçiliği, 60 Başlık 

Besicilik, 500 Kovanlık Arıcılık, 4 Dekar Sera vb. gibi tip projeler geliştirilerek 

desteklenmek üzere kooperatiflere verilmiştir. Kooperatif mülkiyetinde uygulanan bu 

projelerde ortak-kooperatif ilişkisi olmadığı ve dolayısıyla kooperatifçilik ilkelerinden 

en önemlisi olan risturn ilkesi (karın, ortakların kooperatifleri ile yapmış olduğu alış-

veriş oranında dağıtılması) çalışmadığından başarı sağlanamamış ve işletmeye 

geçenlerde uzun ömürlü olamamıştır. Ortak kooperatif ilişkilerinin daha aktif hale 

getirilmesi ve ortakların kooperatiflerine sahip çıkmalarını temin amacıyla son yıllarda 

Türk toplumunun yapısına uygun kooperatifçilik modelinin geliştirilmesi yoluna 

gidilmiştir. Bu maksatla üretim Ünitelerinin yani alınan, süt ve besi sığırının, arının, 

kovanın, seranın ortağın mülkiyetinde bulunduğu, kooperatif ile ortakların birbirlerine 

zincirleme kefaleti ile ortakların kredilendirildiği sisteme geçilerek Tarımsal 

Kooperatiflerin Yatırım Faaliyetlerine Yapılacak Devlet Yardımı Yönetmeliğinde bu 

doğrultuda değişiklikler yapılmıştır (Anonim 2005b).  
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9. ANKET ÇALIŞMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Çalışmada literatür ve mevzuat tarama yoluyla elde edilen bilgilerin dışında uygulamaya 

yönelik bir takım ayrıntılar ile ilgili bilgiler toplanabilmesi amacıyla bir soru formu 

oluşturulmuştur. Bu soru formunun araştırma kapsamındaki ürünler ile ilgili olarak önde 

gelen AB ülkelerindeki ilgili yerlere gönderilmesi planlanmıştır. Bunun için AB’nde 

özellikle mevzuatında üretici örgütlenmesine yer verilen zeytinyağı, meyve sebze, ham 

tütün, şerbetçiotu, şarap ve tütün ürünleri ve bu ürünlerde üretici ülke olan İspanya, 

İtalya, Yunanistan, Portekiz ve Fransa ele alınmıştır. Bu ülkelerde üreticilerin ekonomik 

örgütlenmeleri hakkında bilgiler almak üzere, tarım alanında örgütlenme konusundaki en 

üst birkaç örgüte ve Tarım Bakanlıkları ile ajanslar gibi bağlı bazı üst organlarına ayrıca 

Belçika’daki Avrupa Birliği Tarım Genel Müdürlüğü ve ilgili alt birimlerine İngilizce, 

İspanyolca ve Yunanca e-posta, faks ve mektup olarak başvurularda bulunulmuştur. 

Birkaç kez gönderilen bu bilgi taleplerine ciddi bir cevap alınamadığı için internetteki 

web sayfalarından bilgi toplanmaya çalışılmıştır. Bu nedenle elektronik ortamda İngilizce 

dışında İspanyolca ve Almanca tarama yapılmıştır. 

 

İnternet üzerinden İspanyolca yayın taramasıyla İspanya’da faaliyet gösteren ve 

elektronik posta adresleri Ek 4’de e-posta adresleri sunulan 100 üretici örgütüne 

elektronik ortamda Ek-3’de sunulan İspanyolca hazırlanmış sorular gönderilmiştir. 

Üçüncü denemeden sonra bir kısım örgütten cevap alınmıştır.  

 

Çizelge 9.1 İspanyolca Anketlerin Ürünlere Göre Dağılımı Ve Cevaplanma Oranı (%) 

 Genel Zeytinyağı MeyveSebzeŞerbetçiotu Tütün Şarap Pamuk Toplam

Giden 11 31 19 10 12 6 11 100 

Gelen 7 22 15 6 7 3 7 67 

Cevap% %64 %71 %79 %60 %58 %58 %64 %68 

 

Buna benzer şekilde Almanca yayın taraması yapılmış ve bazı e-postaları, faksları ve 

adresleri tespit edilmiştir. Ek 5’de sunulan bu 7 adet adrese internet ve faks yoluyla 

Almanca hazırlanan sorular gönderilmiştir. 
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AB resmi internet sayfasında yapılan inceleme sonunda “tanınmış üretici örgütlerinin 

adresleri” ile ilgili olarak sadece Ek 6’da e-postaları ve adresleri sunulan şerbetçiotu 

üretici topluluklarına ait olan listeler bulunmuştur. Daha önce İspanyol üreticilere sorulan 

soruların aynısı yine İspanyolca, İngilizce ve Yunanca olmak posta ve internet yoluyla 

toplam 18 adet olan bu üretici örgütlerine gönderilmiştir. Bunlardan da üçüncü denemede 

bazı cevaplar alınmıştır. Bir karşılaştırma yapabilmek amacıyla, Türkiye’de şerbetçiotu 

ile ilgili faaliyette bulunan 2 örgüte de internet üzerinden aynı sorular gönderilmiş ve 

özellikle Türkiye’deki sorunlar ve AB’ye uyum ile ilgili görüşleri hakkında bilgiler 

alınmıştır. 

 

AB üretici örgütlenmeleri ülke ve hatta eyaletler bazında kendi ihtiyaçlarına göre 

farklılıklar gösterdiğinden, araştırma yapılırken yaklaşım sadece OPD’lerin işleyişinde 

üretici örgütlerine sorumluluk veya görev verilen ürünler ve örgütlerle sınırlı 

tutulmuştur. Bu da hububat, hayvancılık ürünleri, şeker, proteinli bitkiler vs. gibi ürün 

ve ürün gruplarının ve bu alanda çalışan örgütlerin kapsam dışında kalmaları ile 

sonuçlanmış, böylece alanları da bir ölçüde daraltılmıştır. 

 

Sonuç olarak, toplam 100+7+18+2=128 adet soru formu gönderilmiş ve bunlara 80 adet 

cevap gönderilmiştir. Ortalama olarak %63 oranında bir cevaplama gerçekleşmiştir.  

 

Çoğu açık uçlu ama kısa olarak cevaplandırılacak sorulara verilen cevaplar alınmıştır. 

Yorum gerektiren sorulara genellikle cevap yazılmayarak boş bırakıldığı bu kısımlara ait 

herhangi bir açıklamada bulunulamadığı görülmektedir. Ürünler arasında uygulamadaki 

farklılıkları ortaya koyabilecek sorulara verilen bu kısa cevaplar nedeniyle, elde edilen 

bilgiler bir genelleme yapılarak sunulmaktadır. 

 

Gönderilen cevapların ürünlere göre ayırımı sırasında bazı cevapların birkaç ürünle ilgili 

genel üst örgütler tarafından gönderildiği (11 adet) ve ürünlerle ilgili örnek cevap 

verdikleri görülmüştür. Bu genellemeler bütün ürün gruplarına aynı şekilde eklenmiştir. 

Ürünlerle ilgili örnek cevaplar ise o ürünle ilgili kısımda değerlendirilmeye çalışılmıştır. 

 



 164

Soru formundaki her soru ayrı ele alınmış ve çalışma kapsamındaki her ürün için sırayla 

gönderilen cevaplar toplu halde sunulmuştur.  

 

Cevap -1:  

Soru formunda birinci soru, “Örgütünüzün kuruluş amacı ve faaliyet kapsamı nedir ?” 

şeklindedir. Bu soru ile daha önce mevzuat ve çeşitli yayınlar ile haklarında bilgiler elde 

edilen üretici örgütlerinin bu kaynaklarda belirtilenlerden farklı bir kuruluş amacının 

olup olmadığı ve mevzuatında belirtilen faaliyetlerin dışında başka uğraşlarının olup 

olmadığının tespitidir. Alınan cevaplarda üretici örgütlerinin işleme, depolama, ürün 

tasnifi, ambalajlama gibi ileri teknoloji gerektiren büyük maliyetli işleri üreticileri adına 

üstlendiği, bu yolla üretimi ve pazarlamayı yönlendirdiği görülmektedir. 

 

Zeytinyağı: Üretici örgütleri üretim yardımlarının dağıtılması, düzenlenmesi, 

koordinasyonu için kurulmuştur. Üyelerinin yardım başvurularını düzenlemek, buna 

göre üretim miktarlarını kontrol etmek ve ödeme de bulunmaktadırlar. Yardım 

alabilmek için stoklama yerlerine sahip olmakta ya da bazı bilgilendirme ve reklam 

konularına girmektedirler. 

 

Meyve Sebze: Üyelerin ve üye olmayanların ürünlerinin alınıp piyasaya sunulması 

konusunda üyelerine yol göstermek amacıyla kurulmuşlardır. İşletme fonu ile işletme 

programını uygulamaktadırlar. Bütün üreticilerin ürünlerini pazardan geri çekmesine 

ilişkin AB’den para almakta ve geri çekme işini yapmaktadırlar. 

 

Şarap: Üretimin planlanması, üretim maliyetlerinin dengelenmesi ve ürünlerinin 

pazarlanması amacıyla kurulmuşlardır. Çevre dostu yetiştiricilik uygulamaları ve enolojik 

(şarapçılık bilimi) uygulamalar ile kalite sınıflandırma düzenlemeleri konularında 

üyelerine yardımcı olmakta ve gelirlerini arttırmaya çalışmaktadırlar. Kırsal kesimde 

nüfusu sabitleyebilmek için sosyal açıdan kırsal kalkınma faaliyetleri kapsamında çeşitli 

yardımlardan faydalanabilmektedirler.  
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Tütün: Baskı grubu oluşturarak fiyatın kaliteye göre belirlenmesini sağlamak amacıyla 

kurulmuşlardır. Üretilen tütünün kalitesini yükseltmek için üreticilere çeşitli eğitimler 

ve yardımlar da bulunmaktadırlar. 

 

Pamuk: Örgütler mekanizasyonun arttırılması amacıyla kurulmuşlardır. Fakat daha 

sonra çırçırcılarla yapılan sözleşmelerin kalite standartlarına uygun olarak yapılması 

dolayısıyla üretim değerinin arttırılması amacıyla kurulmuşlardır. Çevre şartlarının 

ıslahı amaçlı önlemler konusunda etkili olmaktadırlar. Hektar başına yardımlardan 

kullandırılmasında ve kırsal kalkınma yardımlarının alınmasında bu örgütlerden 

faydalanılmaktadır. 

 

Şerbetçiotu: Üyeleri adına üretimlerinin planlanması ve pazarlanmasını sağlamak 

amacıyla kurulmuşlardır. Özellikle, şerbetçiotu ürünlerini ticarileştirmede en iyi 

başlama noktasında bulunmak için üretim geliriyle toplu satın alma konusunda 

örgütlenmektedirler. Üretim yardımlarını ve verirse devlet yardımlarını üreticiye 

dağıtmaktadırlar. Gerekirse piyasadan geri çekme yapabilmekte ve çevre koruma amaçlı 

önlemler almaktadırlar. 

 

 

Cevap- 2:  

“Örgütünüz aşağıda belirtilen örgütlenme tiplerinden hangisine/hangilerine uymaktadır?  
Kooperatif Anonim 

Şirket 
Birlik Dernek Diğer 

(Lütfen 
belirtiniz)

Recognized 
Producers’ 
Group 

Recognized 
Producers’ 
Organization

Recognized 
Producers’ 
Associations 

Interbranch 
Organization

Operators’ 
Organization

          

 

(Lütfen işaretleyiniz)” sorusuyla üretici örgütlenmesinin genel olarak hangi tipteki 

örgütlerden oluştuğu tespit edilmeye çalışılmıştır. 
 

Gelen cevaplarda genellikle aynı anda kooperatif, tanınmış üretici örgütü ve ya grubu ya 

ad şirket ve interbranş örgüt şıklarının birlikte işaretlenmiş olması dikkat çekicidir. Yani 

bir üst örgütlenmeye gitmek mevcut durumlarında bir değişiklik yapılmasını 

gerektirmemektedir. 
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Gelen cevaplar içinde kendi durumlarının yanı sıra ülke geneli için verilen bazı bilgiler 

de bulunmaktadır. Bu bilgiler ile birlikte cevaplardan derlenen tespitler aşağıda 

sunulmaktadır. 

 

Zeytinyağı: Elde edilen bilgilere göre, İspanya’da 69 tanınmış üretici örgütü (OPR) ve 

2 üst birliği bulunmaktadır. Bunlar, 

 

1-UNAPROLİVA-11OPR ve 78.000 üyesi vardır. 

2- OLEOUNION- 23 OPR ve 104.000 üyesi vardır. 

 

Bu 69 örgütün 377.789 üyesi vardır. Bunların 48 tanesi Endülüs Bölgesinde 

yoğunlaşmış durumdadır ve 248.000 üyesi vardır. 

 

10 tane APİ (Entegred Production Grupları) adı altında Endülüs Bölgesinde örgütler 

kurulmuştur. 

 

952/97 sayılı tüzük kapsamında kurulan 50 üretici grubu ve 135.000 ortağı vardır. 

Bunlar üretimin %70’ini pazarlamaktadırlar. Geri kalan kısım, üreticiler tarafından 

geleneksel yöntemlere göre tüketilmektedir. 

 

Kooperatiflerin sayısı artmaktadır. İspanya’da yaklaşık 500.000 yardım alan zeytin 

üreticisi bulunmaktadır. Bunların %76’sı OPD kapsamında bulunmaktadır. 

 

1750 yağhane vardır. %60’i kooperatif şeklinde örgütlenmiş ve 10.000 kişi 

çalıştırmaktadır. Resmi 574 şişeleme/ambalajlama tesisi bulunmaktadır. Pirina yağı 

ekstraksiyonu yapan 54 şirket ve 35 rafinerici vardır. Bunların %30’u 

rafine+şişeleme+satış yapmaktadır.  

 

Meyve Sebze: 2002 yılı itibariyle; İspanya’da 615 adet tanınmış üretici örgütü 

bulunduğu belirtilmektedir. Bunların ürünlere göre sayısal dağılımı, 264 adet meyve-

sebze, 76 adet meyve, 12 adet sebze, 115 adet turunçgil, 45 adet kuru meyve, 2 adet 

mantar şeklindedir. 
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Bunların %57’si kooperatif, %40’i işleme yapan tarımsal şirket, %3’ü ise ticari 

şirketlerden oluşmaktadır. Bu örgütlerin üretiminin çoğu kalite ve standartlar açısından 

daha avantajlı oldukları için daha çok ihracata yöneliktir. 

 

Örgütlenme ülkenin doğu ve güneyi bölgelerine gittikçe %30-20’ler oranındadır. 

 

Örgütlenmede, kuru meyvede %90, turunçgillerde %40, sebzelerde %25 oranındadır. 

Bu durum meyve sebze OPD dışında kalan muz ürününde 6 tanınmış üretici örgütü 

kapsamında üreticilerin %100 örgüt üyesidir. 

 

İspanya’da 2000 adet tasnif tesisi bulunmaktadır. Bunlar daha çok satış ve tasnif işiyle 

ilgilenen profesyonel şirketlerdir.  

 

Şarap: Gelen az sayıda cevaba göre hepside, aynı zamanda üst örgüt olan 

kooperatiflerdir.  

 

Tütün: Kooperatif şeklinde örgütlenmiş üst örgütler ile bunların üst örgütlerinden 

cevaplar gelmiştir. Ülkede 10 üreticiler grubu bulunduğu ve ayrıca 5 tane tütün işleme 

şirketinin bulunduğu bildirilmektedir. 

 

İspanya için önemli bir ürün olduğu ve tüm bitkisel ürünün %12’si oluşturduğu 

belirtilmektedir. Üretimin %84’ü Extremadura Bölgesinde (İspanya’nın Batı-

Güneybatısında en geri kalmış bölgesi) yapılmaktadır. 

 

Pamuk: Verilen cevaplara göre şirket ve interbranş örgüt oldukları belirtilmektedir. 

 

Şerbetçiotu: Ortak şirketler ve aynı zamanda tanınmış üretici grupları veya üst örgütleri 

aynı olabilmektedirler. 

 

Cevap- 3: 

“Örgütünüzün gelir kaynaklarını genel başlıklar ve % oranlar halinde verir misiniz ? 

(Üye aidatları, Devlet yardımları, Avrupa Birliği yardımları – çeşitlerine göre)” 
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sorusuyla bu örgütlerin ne gibi gelir kaynaklarına sahip oldukları tespit edilmeye 

çalışılmıştır. Bu bilginin ışığında ülkemizdeki örgütlerin ne gibi gelir kaynaklarına sahip 

olabileceklerine ilişkin fikir oluşturulabilmesi planlanmıştır. Alınan cevaplara göre, en 

fazla gelir örgütün verdiği hizmetler karşılığında üreticiden aldığı % 1-5 arası çeşitli 

kesintilerden oluşmaktadır. Bu hizmetler yüksek maliyet ve teknoloji gerektirdiği için 

üretici tarafından kendi başına sağlanamayacak olan hizmetlerdir. Aidatlar önemli diğer 

bir kalemi oluşturmaktadır. AB yardımları bu sıralama da göreceli olarak daha geride 

kalmaktadır. 

 

Zeytinyağı: Genel olarak iki gelir vardır: 

 

1- Sektörden gelen satış geliri: Her yıl Tarım Bakanlığı tarafından ilan edilen ortalama 

fiyatlara göre, İspanyol zeytin üreticisinin zeytin üretiminden elde ettiği gelir iç 

yardımlar 132,25 Euro/100 kg.’dır. 1998/1999 kampanyasından beri verilmektedir. 

Yalnız belli bir kalite ve verimlilik sınırında üretim yapabilene ödenir. İspanya devleti 

yılda 1.005 milyon Euro vermektedir.  

 

2- AB’den gelen yardım: Çiftçinin eline geçen gelirin yaklaşık %40’ı AB’den 

gelmektedir. Her yıl üretilen zeytinyağının ton cinsinden üretilen miktarına üretim 

yardım verilmektedir. Bu yardımların 1996/97 döneminde 2430Euro/ton iken, 

2000/2001 döneminde kuraklıktan 4200 Euro/ton olduğu belirtilmektedir. Genel olarak 

bu yardımlar, 1.Fiyat düzenlemesi, 2. Yardım düzenlemesi, 3. Üçüncü ülkelerle ticari 

karşılıklı değişim düzenlemesi adları altında verilmektedir. 

 

Meyve Sebze: Gelirler örgütlerin hizmet karşılığı aldığı paralar ile üye aidatlarından 

gelmekte ayrıca AB ve devlet yardımları alınmaktadır.  

 

Meyve sebzeye özgü, İşletme Programının AB tarafından finansmanı ve AB yardımı 

120,83 Euro/ha., maksimum 800ha./kişi şeklindedir. Bu miktar AB yardımlarının 

%7’sini kapsamaktadır. 

 

Devlet yardımı, tamamlayıcı yardım adı altında 120,75 Euro/ha. olarak ödenmektedir. 
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Tüm ihracatın %6,5‘i, tarım ürünleri ihracatının ise %50’si olan bu ürünün 6 milyar 

Euro’luk gelir yarattığı, İspanya’daki 615 tanınma kriterine sahip üretici örgütünden 

470 tanesinin yıllık cirosu her birinin ortalama 3 milyon Euro’dan fazla olduğu ve 

bunların büyüklük bakımından ilk 7 tanesinin yıllık cirosu her birinin ortalama 42 

milyon Euro civarında olduğu bilgi olarak verilmektedir. 

 

Şarap: Bu sektörde OPD hesaplarında çeşitli yardımlar bulunmaktadır. Buna göre, 

şarap oranını düzenlemeye yönelik yardımlar bulunmaktadır. İhracat bedeli 

verilmektedir. Üzümden elde edilen alkol kullanılmasını üretimin tedarikini garanti 

etmek amacıyla 10 Euro/hektarlık ihracat iadesi verilmektedir. Diğer ürünlerde olan 

depolama yardımı burada da geçmektedir. Bağların yeniden yapılandırılması ve 

korunmasına ilişkin yardımları ile arz-talep dengesi kurulmaya çalışılıyor. Üretimin 

1/3‘üne de fark giderici prim yardımı verilmektedir. 

 

Tütün: İspanya’da üretici geliri = Ticari fiyat + AB primleri şeklindedir. 

 

Tütün ticari fiyatı, 1989 yılında 0,41 Euro/ton ve 2001 yılında 0,38- 0,73 Euro/ton 

arasında değişmiştir. AB primleri yetiştirilen varyeteye göre, 1989 yılında 2,15 - 2,69 

Euro/ton ve 2001 yılında 2,29 – 2,88 Euro/ton arasındadır. 

 

Ülkede hasat edilen üründen 137 milyon Euro gelir elde edilmektedir. Buna karşılık 

FEOGA’dan alınan yardımlar yıllık 118 milyon Euro’dur. Çitçilerin kazançlarının % 

86’sı Birlik yardımlarından gelmektedir. 

 

Üretici satış geliri toplamı 2001 yılında 24 milyon Euro olmuştur. Gelir satılan ürün 

üzerinden belirlenir ve varyeteye göre değişmektedir. Ülkede Burley ve Virginia 

tütünleri üretilmektedir. %63 Virginia tütünü işlenmekte ve gelirin %74’ü bu tütünden 

sağlanmaktadır. 

 

Tütün tarımsal nihai üretim %5’idir. Milli Garanti Edilen Miktar 2.145 ton’dur. 
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Pamuk: Örgütlerin gelirleri yeni kurulumla ilgili AB yardımları, ekipman oluşturma 

için verilen yardımlar ve hizmet kesintilerinden oluşmaktadır. Özellikle çırçırcılar ile 

sözleşme yapılmasındaki görevleri burada önemli rol oynamaktadır. 

 

Gönderilen cevaplarda belirtildiği üzere, 1050/2001/EC sayılı tüzüğe göre, 01 Eylül-31 

Ağustos pazarlama döneminde, fark giderici prim- deficiency payment sistemiyle 

destekleniyorlar. Çırçırcılara Yardım Fiyatı: Ortalama Dünya Fiyatı – Hedef Fiyat 

şeklindedir. Burada Hedef fiyat: 136,38 Euro/100 kg., Taban fiyat: 100,99 Euro/100 kg. 

olarak belirtilmiştir. 

 

Şerbetçiotu: Üyelere ait şerbetçiotunun satışından elde edilen gelir ve üye aidatlarından 

başka gelirleri bulunmamaktadır. 

 

Cevap - 4: 

“Örgütünüzün doğrudan ticaret yapma hakkı var mıdır, kısaca açıklar mısınız?”. Bu 

soru ile üretici örgütlerinin ticaret yapma haklarına ilişkin kesin bilgilerin elde 

edilebilmesi amaçlanmıştır. Gelen cevaplara göre ticaret yapma işinin genellikle 

örgütlenmenin daha alt seviyelerinde olduğu, üst birliklerin daha ziyade politika ve 

temsil ile ilgilendikleri ve ticaret ile uğraşmadıkları görülmektedir. 

 

Zeytinyağı: Kooperatifler ticaret yapıyor. Birlikler ticaret yapamıyor. Birlikler adına 

ticaret, kooperatifler tarafından zaten yapılmış oluyor. 

 

Meyve Sebze: Üst birliklerin (ülke çapında) doğrudan ticaret hakkı bulunmuyor. Zaten 

böyle bir görevleri de yok. Bunların üyeleri olan kooperatifler ve şirketler ticaretle ile 

uğraşıyorlar. 

 

Şarap: Üst örgütler ticaret yapmıyor. Bunların üyeleri pazarlama ve ticaret işiyle 

uğraşıyor. 

 

Tütün: Sektördeki şirketler ticaretle uğraşıyor. Kooperatifler ticaret yapıyorlar. 
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Pamuk: Ticaret çırçırcılar ile yapılıyor. 

 

Şerbetçiotu: Doğrudan ticaret yapmamaktadırlar. Üyeleri adına satış sözleşmesi için 

yol gösterici-müzakereci bir komisyon olarak örgütlenmiş bulunmaktadırlar. Bu nedenle 

dışa karşı üyelerini temsil etmek onların haklarını korumak ve üyelerinin ürünlerini 

satma görevini sürdürmektedirler. 

 

Cevap – 5: 

“Sorumlu olduğunuz ürünle ilgili üretim ve/veya işleme konusunda herhangi bir kontrat 

yapıyor musunuz ? (Eğer yapıyorsanız lütfen kimler ile nasıl yapıldığı ve şartları 

konusunda kısaca bilgi verir misiniz ?)”. Bu soru üretici örgütlerinin görevleri arasında 

sözleşmeli üretimin ne oranda yer aldığının tespit edilebilmesi amacıyla ile 

hazırlanmıştır. 

 

Zeytinyağı: Bu ürüne ilişkin gelen cevaplar arasında kontrat yapılmasına ile ilgili 

doğrudan bir ibare bulunmamaktadır. Sadece bir üst birlik, belirli koşullarda üretici 

örgütlerinin stoklama yardımlarının kullanılabilmesi için stoklama sözleşmeleri 

yapabildiklerini belirtmiştir. 

 

Nitekim 136/66/EEC sayılı Tüzük ve 327/2001/EC sayılı Komisyon Tüzüğü’nde, 

Topluluk piyasasındaki fiyatların belirlenecek bir dönem boyunca müdahale fiyatına 

yakın seyretmesi durumunda tanınmış üretici grupları ile pazarladıkları zeytinyağlarına 

ilişkin stoklama sözleşmeleri akdedilmesine karar verilebileceği belirtmektedir. 

 

Meyve Sebze: Üye olmayanlar ürünlerinin tamamını işletmeciler ile üreticiler arasında 

yapılan kontratla söz verirse işletme programı yardımı alma hakkı kazanabildikleri fakat 

bu iş için gereken masraflara kotası oranında katılmak zorunda oldukları 

belirtilmektedir. 

 

Çok yıllık kontratların imzalanması, şartlarının yerine getirilmesi ile ilgili olanakları 

sağlanması ve her bir kampanyadaki kontratlarda %15’in üzerinde yardım verilmesi 

çiftçiyi teşvik edici olduğu belirtilmektedir. 
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Üretici örgütü pazarlama yılının başlangıcından önce üreticiler ile imzalanan bir 

sözleşme çerçevesinde işlenmek üzere ürünü teslim almaktadır. Ayrıca branşlararası 

örgütler, tüketicilerin çıkarlarını da dikkate alarak, Topluluk kurallarına uygun standart 

sözleşme biçimleri hazırlamaktadır. 

 

Şarap: Örgütler, üretici ile işleyici arasında yapılabilecek sözleşmelere bazen taraf 

olabilmekte ve tip sözleşmeler hazırlayabilmektedir.  

 

Tütün: AB’nde ithal ve yerli üretim tütün arasındaki farkı telafi etmeyi amaçlayan 

primler, üretim belirlenmiş üretim alanlarında ve kota çerçevesinde yetiştirilen, ilk 

işleyiciye teslim edilen ve asgari bazı kalite kriterlerini karşılayan tütünlere sözleşmesi 

bazında olması kaydıyla ödenmektedir. Örgüte üye üreticiler üretiminin tamamını kendi 

adına ekim sözleşmeleri yaparak ürünün işlenmek üzere ortak standartlara uygun olarak 

üretilmesini sağlamaktadırlar. Bu branşlar arası örgütler, Birlik hukuku ile uyumlu 

standart sözleşmeler hazırlamaktadırlar. 

 

İspanya üretimin %26’si sözleşmeli üretimdir. 2001 yılında 5737 üretici ile 6421 

kontrat sözleşmesi imzalanmıştır. 

 

Bu ülkede kontratlara üreticinin yaşı da yazılmaktadır. Üretim yapanlar oğul-aile 

şeklinde belirtilmektedir. Kotalar üretici örgütleri üzerinden yapılmakta ve yine 

yöneticinin yaşı yazılmaktadır. 

 

Pamuk: Tek bir sözleşme bulunmaktadır. Çırçırcılar ile üreticiler arasında taban fiyat 

üzerinden bir kontrat imzalanmaktadır. Bu aynı zamanda yetkili makama belge ile ispat 

edilmek zorundadır. 

 

Şerbetçiotu: Genellikle bir üretici ile bir alıcı arasında sözleşme yapılmaktadır. Yalnız 

o ülkeye ait yetkili bir kurum tarafından bunların tescil edilmesi gerekmektedir. Bazen 

üretici örgütleri de yapmaktadır. Bu sözleşmeleri grup ya da birlikler yapmamaktadırlar. 

Sözleşmeler bunların üyeleri tarafından imzalanmaktadır. 
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Cevap - 6: 

“Ortak Piyasa Düzenleri çerçevesinde karşılaştığınız sorunlar nelerdir ? Kısaca bahseder 

misiniz?” sorusu ile soruyu cevaplayanların genel anlamda bu konuya yaklaşımları ve 

düşünceleri alınmaya çalışılmıştır. Gerçekten de bu kısım daha ayrıntılı olarak 

cevaplanmıştır.  

 

Zeytinyağı: OPD Reformunun Getirdiği Problemler: 

Özellikle 1996-1998 yılları arasında en iyi kampanya olarak ilan edilmiş ama asla 

zeytinyağı karakteristiklerini taşıyan bir ürün elde edilememiştir. AB bu konuda yeterli 

mevzuat üretememiştir. 

 

136/66/EEC sayılı Konsey Tüzüğü'nün içerdiği temel hükümlerin eksik olduğu iddia 

edilmektedir. Çünkü belirli bir pazarlama yılında üretilen zeytinyağı ve sofralık 

zeytinlere verilecek yardımların tutarının hesaplanması uzun sürmektedir. Zeytinciler 

her pazarlama yılında 1 Aralık'tan önce üretim beyannamelerini, 1 Temmuz'dan önce 

ise yardım başvurularını arz etmektedirler. Üretim yardımlarının kesin tutarı ise en 

erken bir sonraki takvim yılının Temmuz ayında saptanmaktadır. Bu durumda bir üretici 

örgütü veya birliğinin bir pazarlama yılında maruz kaldığı idari masraflar ancak söz 

konusu pazarlama yılının bitmesini takip eden yılda karşılanmaktadır.  

 

Ödeme işlemlerinin alacağı süre de hesaba katıldığında 1 Aralık'tan önce teslim 

edilmesi gereken üretim beyannamelerine ilişkin idari masrafların ancak iki yıl sonra 

karşılanacağı ortaya çıkmaktadır. Bu finansman, imkanları kısıtlı olan üretici örgütleri 

ve birlikleri açısından olumsuz bir durum yaratmaktır. Örgüt ve birliklere her pazarlama 

yılının başlangıcında üyelerinin sayısı üzerinden hesaplanacak olan sabit oranlı bir 

avans verilmektedir. Üretim yardımlarının kesin tutarı hesaplandığında örgüt ve 

birliklere bakiye ödenebilmektedir. Fakat bu sistem yetersiz kalmaktadır. 

 

Benzer şekilde bir başka sorun ise, %0,8’lik kesinti ile ilgilidir. Örgüt ve birliklere 

ödenen tutarların sadece sıvı ve katı yağ piyasası ortak örgütlenmesi çerçevesindeki 

idari sorumluluklarının finansmanı için kullanılması gerekmektedir. Birlikler Topluluk 

kuralları altındaki tüm sorumluluklarını yerine getirdikten sonra ellerinde üretim 
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yardımı kesintisi kaynaklı para kalırsa ve kendilerine üye üretici örgütlerine aktarılan 

kaynaklar örgütlerin idari masraflarını karşılamaya yetmemişse bu tutarı söz konusu 

üretici örgütleri arasında bunların üyelerinin sayısını temel alınarak paylaşılması 

gerekmektedir.  

 

Üye devletlerin yetkili makamlarının bunu belirlemesi gerekmektedir. Söz konusu 

tutarların tamamen veya kısmen başka amaçlarla kullanıldığı durumda üye devletlerin 

ödeme ajanslarına geri verilmesi ve bunlar tarafından FEOGA Garanti Bölümü 

harcamalarından kesilmesi hükme bağlanmıştır. Bu kadar sıkı tutulan bu yardım 

genellikle elde para kalmadığı için gerçekleştirilememektedir. 

 

Meyve Sebze: Bu soruya verilen cevaplar aşağıda başlıklar halinde sıralanmıştır. 

- Mevsimlere bağımlılık nedeniyle yetiştiricilik, hasat ve satış konularında bazı 

sorunlar çıkmaktadır.  

- Daha geniş üretim periyoduna adapte olmuş çeşitlerin kullanılması gerekmektedir. 

Seracılık (kontrollü atmosferli odalarda) yapılmalıdır.  

- El emeğine dayalı sürekli olmayan, sadece belli dönemlerdeki değişken işgücü 

durumu sorun yaratmaktadır. Mekanizasyon yetersizdir. 

- Hammaddenin kontrollü depolarda saklanması sorundur. 

- Belli bölgelerde suyun az olması suyun kalite ve miktarı üretimde sınırlayıcı bir 

faktör olmaktadır. 

- Bitki koruma ürünlerinin kontrolsüz kullanımı bir başka sorundur. 

- Üreticiler yeterince örgütlenemediği için malını uygun şekilde pazarlayamamakta ve 

dağıtım zincirini elinde tutan firmalara karşı pazarlık güçleri yetersiz kalmaktadır. 

- İşgücü pahalı olduğu için dış ticarette rekabet zor oluyor. Satın alma, girdiler ve 

arazi fiyatlarında üçüncü ülkelerde daha düşüktür. 

- Genç nüfus işsiz, alım gücü zayıf ve fastfood tipi gıda tüketim alışkanlığı yaygındır. 

Bu nedenle tüketim yetersizdir. 

 

Şarap: 24/2003 sayılı Coğrafi İşaretlemeye Tabi Tutulmuş Şaraplara İlişkin Koruma 

Sistemi Tüzüğü üreticilere yeni ürünlere yönelme imkanı tanımaktadır. Yönetmeliklerle 

belirlenmiş hektara üretim sınırlamaları mevcuttur. Kesinlikle ekimden çekme primleri 
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nedeniyle bağ yüzölçümleri bütün AB’de azalmıştır. İspanya’da ortalama işletme 

genişliği 0,4 ha’dır. Bu kısıtlayıcı bir durumdur.  

 

800 mahzenci kooperatif ve tarımsal ürün işlemeci şirket olarak örgütlenmişlerdir. 

İspanyada üretilen şarabın  %61‘ını bu şirketler işliyor. Ne yazık ki, pazarlama ve 

dağıtım işlerini diğer şirketler yapmaktadır. Çünkü diğerlerinin şirketleşme düzeyi 

yüksek ve marka politikaları bulunmamaktadır. 

 

Kaliteli şarap üretimine önem verilmelidir. İhracatta dökme sistem önemli katma değer 

kayıplarına sebep olmaktadır. 

 

Tüketim arttırıcı yardımlar uygulanmalıdır. 

 

Tütün: Birlik yardımları ortadan kalkarsa tütüncülük sektörünün de ortadan 

kalkacağına inanılmaktadır. 5737 ailenin gelirinin yarısı olduğu belirtilmektedir. Buna 

göre aşağıdaki sorunlar sayılmaktadır. 

 

- Üretimde kaliteli ürün talep edilmelidir 

- Çevre kirliliği tütün üretiminin en önemli düşmanıdır. 

- Entegre ve yeni üretim metotlarına ihtiyaç duyulmaktadır. 

- Kırsal kalkınma ve sosyal yönden çok önemlidir. 

- Sağlık teşkilatlarının üretimi azaltıcı faaliyetleri ve yardım verilmesini azaltıcı 

faaliyetleri etkili olmaktadır. Düşük nikotinli çeşit ıslahına yönelik araştırmalar 

yetersizdir. 

- Bu gidişle sektörde ekonomik durum sürdürülemez olacaktır. 

- Sektördeki yardım sistemi yetersiz kalırsa sektörün devamlılığı tehlike girer. Dünya 

pazarlarını etkiler. AB’nin çok açık bir niyeti vardır. Yavaş yavaş yardımların 

azaltılması üye devletlerce istenmektedir. Bunlara alternatif götürülmelidir. 

 

Tütün üretiminde insan sağlığının en üst seviyede gözetilmesi konusunda AB dikkat 

etmektedir. Politikalar ve düzenlemeler bu konu üstündedir. 
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AB’nin sürdürülebilir kalkınma çerçevesinde ekonomik, sosyal ve çevresel göz önünde 

bulundurulması şarttır. Politikalar bu prensibe göre ayarlanmalıdır.  

 

Tütün yetiştirilen arazilerin %78’i, 2 hektarın altındadır. Bunlar işletme başına 2 

parselden oluşmaktadır. 1 hektardan küçük alanlar kotalı üretimin %60’ı yapılmaktadır. 

Kotalı üretimin geri kalan %32’si 1-5 hektar arası arazilerde ve %8’i ise 5 hektardan 

büyük arazilerde yapılmaktadır. 

 

Pamuk: OPD kapsamında değildir. Liberalize olmuş bir üründür. Uluslararası fiyatlar 

ile AB içinde sektörün düzenini sürdürebilmesi için takibi yeterli değildir. Üretimin 

devamı yardımların sürdürülmesine bağlıdır. Çırçırlama ile ilgili Birlik mevzuatı 

üreticiye en azından taban fiyat üzerinden para ödenmesini ve sözleşme yapılmasını şart 

koşmaktadır. 

 

Yardımlar konusunda kamu yardımlarına bağımlılık sorun olarak görülmektedir. AB 

pamuk sektöründe çiftçinin gelir yönünden yardımlara bağımlılık düzeyi çok yüksektir. 

Bu nedenle oransal olarak yüksek yardım olmadan tarımın yapılması çok zordur. 

 

Üretim maliyetleri bir başka sorundur. Üretimin önemli bir çoğunluğu plastik örtü 

altında yapılıyor. Çevre şartları yönünden narin bir bitkidir. Aşırı su tüketiyor. Bitki 

koruma yöntemleri için çok para harcanıyor. 

 

GDO’lu ürün yetiştiriciliğinde bitki koruma yöntemlerinin geliştirilmesi yeterli değildir. 

 

Kontrol ve danışman şirketlere ihtiyaç duyuluyor. 

 

Endülüslü çiftçilerin %70’i üst örgütlere (association) üye değil, ilgi göstermiyorlar. 

%14’ü kooperatiflere üye, %11’i APA’lara üyeler.  

 

Türkiye’nin tam üye olması durumunda üretim potansiyeli yüksek olduğu için 

İspanya’yı yardım paraları ve rekabet konularında anlamlı ölçüde etkileyeceği 

düşünülmektedir.  
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Şerbetçiotu: Genelde bir problem belirtilmemektedir. Eskiden alınan 480 Euro/ha. 

yardımdan bahsedilmektedir. Fakat 2005 yılından itibaren 1782/2003 sayılı tüzük 

kapsamında üretimden bağımsız tek ödeme sistemine geçilmiş bulunulmaktadır. Geçiş 

dönemi uygulamalarından sonra durum belirsiz olduğu için tedirginlik yaratmaktadır. 

 

Cevap - 7: 

“Sizin eklemek istediğiniz bir husus varsa lütfen belirtiniz” şeklinde son bir soru 

yöneltilmiştir. Bununla, cevaplayan tarafından bahsedilmek istenilen ya da sorulması 

unutulan herhangi bir konu kaldıysa bu başlık altında değinilebilmesine fırsat tanınması 

amaçlanmıştır. Bu arada çeşitli cevap şıklarında karşılaşılan İspanya Kraliyet Kanunları 

bu kısımda toplu olarak verilmiştir. 

 

Zeytinyağı: Bu soru ile ilgili aşağıdaki bilgiler gönderilmiştir. 

 

- İşleme, nihai tüketiciye gidinceye kadar sirkülasyon ve satış ile ilgili Kasım 2000 

tarihli Teknik Sağlık Yönetmeliği yeniden düzenlenmelidir. 

 

- Bazı bahçelerin (plantasyonların ) makineli tarıma adaptasyon güçlükleri vardır. 

Burada el emeğinin azalması, işgücü-istihdam ve sosyal sorunları arttıracaktır. 

 

- İyi tarım uygulamalarına ait uygun bir kod yoktur. 

 

-İşleme yöntemlerindeki hataların OPD kapsamında talep edilen kalite standartlarında 

düşüklüğe sebep olmaktadır. 

 

- Nakliye+Temizlik+Değirmen sırasındaki kayıplar ve hatalı hasat uygulamaları 

nedeniyle %50’lere varan maliyet artışı bulunmaktadır. 

 

- Eğer OPD konusunda yeni bir hatalı reform daha yapılırsa kamu yardımlarına 

bağımlılık sakınca yaratacaktır. Bu konuya çok dikkat etmek gerekmektedir. 

 

- Pirina yağı üretimine ilişkin teknolojik eksiklikler vardır. 
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-Üretim yardımlarının sadece %3’ü operatör organizasyonlarına verilmektedir. 

 

- 2001 yılında yapılan reformlar ile 1201/2002 sayılı İspanya Kraliyet Yönetmeliği 

yayınlanmıştır. Burada AB yardımlarında muhtemel olumsuz gelişmelere karşı 

desteklemenin devamı ve devlet yardımlarının durumu ele alınmaktadır. 

 

Meyve Sebze : Türkiye’nin AB’ye tam üye olması durumunda İspanya’nın önemli bir 

rakiple karşılaşılacağı belirtilmektedir. Türkiye’nin fındık, limon ve işlenmiş domates 

konusunda daha üstün olduğu düşünülmektedir. 

 

OPD’nin olmaması veya kalkması durumunda üretici örgütleri yardımıyla ilgili 

düzenlemeleri içeren 617/1998 sayılı Kraliyet Kanunu bulunmaktadır. Bu için 

gerektiğinde bir fon kurulması öngörülmektedir. 

 

Şarap: Dünya şarap üretiminin 2/3‘ü Avrupa’nın bağlarından karşılanıyor. AB 

üretiminin %21’i İspanya’dan karşılanmaktadır. İspanya’da vejetasyonu en yaygın olan 

2’inci bitki zeytin, 3’üncü bitki bağlardır. Fakat Dünya en fazla bağ alanına sahip ülke 

İspanya’da verimlilik ve fiyatlar düşüktür. Bu nedenle AB’de bağcılıktan kazanç 

açısından İspanya 4’üncü sıradadır. 

 

Çiftçileri %55 ‘i 55 yaş üstü , %7 ‘si 35 yaşındadır. Yaşlılık sorunu bulunmaktadır. 

 

Budama ve bağ bozumu zamanında çok fazla el emeğine ihtiyaç vardır. Bazı özellikleri 

nedeniyle bu üründe mekanizasyon adaptasyon zordur. Mahzencilik ilgili ekipman 

yatırımı gerektirmektedir. 

 

Şarap üretimi ile ilgili işleme suyu ve ambalaj şişeleme atıkları sorunları bulunmaktadır. 

Bunun için kamu yardımlarına ihtiyaç duyulmaktadır. 

 

Tütün: Toplam 1,2 milyon çiftçi var. Dörtte biri genç çiftçi %16’si 35 yaş altında, 

%44’ü 35-55 yaş arasında ve %40’i 55 yaş üzerindedir. İspanya’da her iki çiftçiden biri 

55 yaşın üzerindedir.  
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İspanya tarım işletmelerinin büyüklüğü AB ortalamasından 2 kat küçüktür.  

 

Eurostad 2003 verilerine göre, hızlı bir göç, tarımdan kaçış var. 

 

Pamuk: İspanya Kraliyet Kanunu 330/2002 üretim yardımının mutlaka sürdürülmesi ve 

rotasyon-münavebe ilişkisinin zorunluluğunu getirir. 

 

Şerbetçiotu: Bu ürün için bu soruya cevap gönderen hiç kimse tarafından bir şey 

yazılmamıştır. 

 

 

Şerbetçiotu-Türkiye 

 

Şerbetçiotu ile ilgili ülkemizde Bilecik yöresinde faaliyette bulunan 2 üretici örgütü 

bulunmaktadır. Bunlar TARBES AŞ. Grubu (Efes Pilsen), Ot-gül Derneği’dir. Her iki 

örgüte, 18 AB ülkesine gönderilen soru formunun benzeri bir form gönderilmiş ve 

aşağıdaki cevaplar alınmıştır. 

 

Birinci soruda, “Örgütünüzün kuruluş amacı ve faaliyet kapsamını kısaca anlatır 

mısınız? (Tüzüğünüzde belirtildiği kadarıyla kısaca)” şeklinde bir soru yöneltilmiş ve 

aşağıdaki cevaplar alınmıştır.  

 

TARBES AŞ. Grubu (Efes Pilsen) şerbetçiotu ihtiyacını karşılamak üzere, bölgede 

(Bilecik) bu tarımın yapılması için gerekli araştırmalar, çiftçi ile işbirliği içerisinde 

çalışmalarını sürdürmektedir. Faaliyetleri içerisinde araştırma yapmak, çiftçiye 

danışmanlık ve ihtiyaçlarını karşılamak, sözleşmeli üretim yaptırarak elde edilen ürünü 

fabrikalarında işleyip gruplarının şerbetçiotu ihtiyacını karşılamaktır. 

 

Ot-Gül Derneği ise, çiftçinin ürününü kurutup pazarlamaktadır. Elde edilen ürünün 

Türk bira sanayine satılmasında öncülük yapmaktadır. 

 

Her ikisinin de yaş şerbetçiotu işleme tesisi bulunmaktadır. 
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İkinci soruda “Örgütünüz aşağıda belirtilen örgütlenme tiplerinden hangisine yada 

hangilerine uymaktadır ?” soru aşağıdaki tablo ile sorulmuştur. 

 

Kooperatif Anonim Şirket Dernek Tarımsal Üretici  
Birliği 

Diğer (lütfen 
belirtiniz) 

a) b) c) d) e) 

 
Alınan cevaplar aşağıdadır. 

 

TARBES, anonim şirkettir. 500’e yakın çiftçi ile sözleşme yaparak 2200 dekarlık bir 

alanda üretim yapmaktadır. 

 

Ot-gül ise dernektir. 100’e yakın çiftçi ile sözleşme yaparak 300 dekara yakın bir alanda 

üretim yapmaktadır. 

 

Üçüncü soru, bu örgütlerin gelir kaynaklarının neler olduğunun öğrenilebilmesi 

amacıyla “Örgütünüzün gelir kaynaklarını başlıklar halinde ve sadece yaklaşık % 

oranlar halinde verir misiniz ?” sorusu aşağıdaki tablo ile birlikte yöneltilmiştir. 

 

Gelir Kaynakları % Oranları 
Üye aidatları  
Devlet yardımları  
Diğer(lütfen belirtiniz)  
Diğer(lütfen belirtiniz)  

 
Gelen cevaplara göre, TARBES’in geliri %100 şirket tarafından karşılanmaktadır. Ot-

gül’ün ise dernek üye aidatlarıdır. 

 

Dördüncü soruda, “Örgütünüzün doğrudan ticaret yapma hakkı var mıdır? Kısaca açıklar 

mısınız?” sorusuyla bu örgütlerin ticaret yapabilme durumları anlaşılmaya çalışılmıştır. 

 

TARBES tarafından verilen cevaba göre, üretilen şerbetçiotunu EFES fabrikalarına satışı 

yapılmaktadır. Üretilen miktarın grubun ihtiyacını dahi karşılamadığı için kendi 

fabrikalarının dışında satışlar yoktur. 
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Beşinci soru, sözleşmelere ilişkin, “Sorumlu olduğunuz ürünle ilgili üretim ve/veya 

işleme konusunda herhangi bir kontrat/sözleşme yapıyor musunuz? (Eğer yapıyorsanız 

lütfen kimler ile nasıl yapıldığı ve şartları konusunda kısaca bilgi verir misiniz?)” 

sorusudur.  

 

Bu soruya, TARBES AŞ. tarafından verilen cevapta, çiftçi ile sözleşmeli üretim 

yapıldığı, şirketin ürün standartlarında üretim yapmak ve ürününü de şirkete satmak 

koşuluyla çiftçi ile sözleşme yapılmakta olduğu belirtilmiştir. 

 

Altıncı soruda, Piyasa şartlarında karşılaştığınız sorunlar nelerdir? Kısaca bahseder misiniz?” 

sorusuyla mevcut durumları ve sorunları tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu soruya verilen 

cevaplar aşağıda maddeler halinde sunulmaktadır. 

 

- Bölgede makineleşme imkanlarının olmayışı ve ufak ekiliş alanlarının olması 

nedeniyle maliyetleri yüksektir. Bunun sonucu yurtdışı şerbetçiotu fiyatlarının cazip 

olması. 

 

- Tesis kurum maliyetlerinin yüksek, işgücü gereksiniminin yüksek oluşu ve köyden 

kente göç olması nedeniyle yaşlı nüfusun tarımla uğraşması bu tarıma olan ilgiyi 

düşürmektedir. 

 

Verilen cevapların yanı sıra, Tarım Bakanlığı tarafından hazırlanan raporda bulunan 

mevcut sorunlara ilişkin bilgiler soru formunun ekinde cevap olarak gönderilmiştir. 

Burada belirtilen bilgiler 7 madde olarak aşağıda aynen sunulmaktadır: 

 

1. Şerbetçiotu ilk tesis maliyeti yüksektir. Şerbetçiotu sarılıcı bir bitki olduğundan özel 

bir üretim tesisine ihtiyaç duymaktadır. Her dekar arazi için 15-20 adet 7-8 metre 

yüksekliğinde çam direk ve çelik telle çevrilerek bir kafes sistemi oluşturulmaktadır. 

Tellere ipler atılır ve bu iplere de bitkiler sarılarak bitkinin 7-8 metre yüksekliğe 

ulaşması sağlanır. 2004 yılı verilerine göre şerbetçiotu tesisi kurmak için  çiftçinin dekar 

başına 1160 YTL harcama yapması gerekmektedir. Bu yatırım bedelinin yüksekliği, 
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şerbetçiotunun ancak 3 yıl sonra gerçek verimine ulaşması dolayısıyla şerbetçiotu 

üretiminde çiftçiye caydırıcı etkide bulunmaktadır. 

 

2. Direk tedarikinde karşılaşılan sorunlar bulunmaktadır. Şerbetçiotu tesislerinde 

kullanılan çam direkler TEDAŞ ve PTT’nin açmış olduğu ihaleler sonucu, çeşitli 

firmalar tarafından alınmaktadır. TARBES A.Ş. ise ancak bu  firmalardan direkleri 

tedarik edebilmektedir. Direklerin ikinci elden şirket tarafından alınarak çiftçilere 

dağıtılması, direk maliyetinin artmasına sebep olmaktadır. 2004 yılında 7-8 metrelik 

kullanılmış ilaçlı çam direk satış fiyatı 43-47 YTL (KDV dahil) olarak gerçekleşmiştir. 

TARBES AŞ’nin dışında üreticinin ucuz çam direk tedariki mümkün olmamaktadır. 

OT-GÜL Kooperatifi de ucuz boru direk yolu ile üreticilerine destek vermektedir. 

 

Kullanılan direklerin üretim maliyetlerinde önemli bir yer tuttuğu göz önüne 

alındığında, bu direklerin doğrudan doğruya Çevre ve Orman Bakanlığından üreticiyi 

korumaya yönelik özel fiyatlarla tedarik edilmesi önemli olmaktadır. 

 

3. Tarımsal alet ekipman eksikliği bulunmaktadır. Yoğun işgücü gereksinimi duyulan 

şerbetçiotu yetiştiriciliğinde mekanizasyon yetersizliği maliyetlere ve verime dikkate 

değer ölçüde etkide bulunmaktadır. Türkiye’de mekanizasyon kullanımı yaklaşık % 30 

iken, bu oran AB Ülkelerinde % 90 oranındadır. Mekanizasyon yetersizliğinin hem 

verimi azaltıcı hem de maliyeti artırıcı etkisi vardır. 

 

4. Bölgede alternatif ürünlerin oluşması bir başka sorundur. Türkiye’de şerbetçiotunun 

yetiştirildiği tek bölge olan Bilecik ili, Pazaryeri ilçesinde üretim maliyetlerinin 

yüksekliği, çiftçilerin aynı yıl içerisinde yüksek gelir elde edebildiği fasulye ve bezelye 

gibi ürünlere yönelmelerine neden olmaktadır. 

 

5. Şerbetçiotunun yan gelir olarak görülmesi: Bilecik ilinde 2000 yılında TARBES A.Ş. 

tarafından yapılan anket sonuçlarına göre; şerbetçiotu tarımı yapan üreticilerin büyük 

bir kısmının esas mesleklerinin çiftçilik olmadığı (lokantacı, bankacı, kasap, emekliler 

vb.) ve 1–2 dekarlık bir arazi üzerinde şerbetçiotu yetiştiriciliği yaptığı tespit edilmiştir. 

Bu durum, ortalama şerbetçiotu veriminin büyük ölçüde düşmesine yol açmaktadır.  
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2004 yılı verilerine göre şerbetçiotu üreticilerinin ortalama arazi büyüklükleri 4 dekar 

civarındadır. Bu oran AB ülkelerinde 60–70 dekardır.   

 

6. Bölgede tarım dışı alanlara yönelme ve tarım nüfusunun azalması üretim etkileyen bir 

sorundur. Şerbetçiotu yetiştiriciliğinin yapıldığı Bilecik ilimizde yeni fabrikaların 

kurulması, gençlerin istihdamına yol açarken, tarımda işgücü kaybını doğurmaktadır. 

Genç nüfusun iş ve eğitim gibi sebeplerle şehirlere gitmesi nedeniyle tarımda çalışan 

nüfusun yaş ortalaması yükselmektedir. Şerbetçiotu üreticilerinin aile reisi yaş dağılımı, 

%63 gibi yüksek bir oranla 50 yaş ve üzerindedir. 

 

7. Şerbetçiotu üretimine destek verilmemesi. Türkiye’de üretim açığı olan ürünlere 

(yağlı tohumlu bitkiler, yem bitkileri, hayvancılık vb.) desteklemeler yapılırken 

şerbetçiotu için destekleme yapılmamaktadır. Altyapı, tarımsal yayım, ARGE 

faaliyetleri, kredi vb. teşvikler devlet tarafından sağlanmamaktadır. Halbuki AB’de 

şerbetçiotu büyük oranda desteklenmektedir. 

 

Sekizinci soruda “Sizin alanınızda AB’deki uygulamalar ile ilgili bilginiz var mı? 

Örgütünüzü rekabet edebilecek güçte görüyor musunuz? Sizce bunun için neler 

gereklidir?” sorusuyla şirket ve dernek yetkililerine AB uygulamaları ile ilgili 

bilgilerinin olup olmadığı ve AB ile rekabet hakkında ne düşündükleri sorulmuştur. 

Soruya verilen cevaplar aşağıdadır. 

 

AB uygulamaları ile ilgili TARBES yetkililerinin kısmen bilgilerinin olduğu 

bildirilmektedir. Şu an itibariyle şirketin rekabet şansının olmadığına inanıyorlar. Bu 

konuda şirket ve üretici gücünün rekabeti olarak değerlendirmek gerektiği belirtiliyor. 

Arazilerin çok ufak olması, makineleşme ve sulama imkansızlıkları, yaşlı nüfusun 

tarımla uğraşması gibi nedenler maliyetleri yükselten etmenler olarak sayılıyor. Ayrıca 

çiftçiye bu konuda hiçbir devlet desteği bulunmadığı belirtiliyor.  

 

Çiftçiden gelen olumsuzluklar giderildikten sonra şirkette üretim miktarının arttırması 

ve teknoloji iyileştirmesi sonrasında ancak maliyetleri düşmesi halinde yurtdışı ile aynı 

koşullara gelinebileceği belirtiliyor. Sektörde üretilen şerbetçiotunun Türkiye 
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ihtiyacının %20-25’ini karşıladığı buna karşın kişi başı bira tüketimi Türkiye’nin 10 katı 

olan Almanya’nın kendi şerbetçiotu ihtiyacını karşıladığı gibi Dünyanın en önemli 

şerbetçiotu satıcısı olduğu örnek veriliyor. 

 

Bu durumda Türkiye’nin kendi ihtiyacını karşılayacak üretimi yapabilecek şekilde 

gerekli önlemleri aldıktan sonra Dünya’ya açılabilmesi gerektiği belirtiliyor. Bunların 

olabilmesi için devletin miras hukukundan başlayarak eğitim, mekanizasyon, köyden 

kente göç gibi yapısal sorunları çözümlemesi gerektiği vurgulanmaktadır. 

 

Ot-gül Derneği’nin bu konulara ilişkin bir bilgisinin olmadığı görülmektedir. 
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10. TÜRKİYE’DE ORTAK PİYASA DÜZENLERİNİN UYGULANMASINDA 

KARŞILAŞILABİLECEK DURUMLAR ve ÇİFTÇİ ÖRGÜTLENMESİNİN 

GEREĞİ  

 

10. 1 Zeytinyağı Sektörü 

 

AB’de zeytinyağına ilişkin olarak, 1966 yılından beri 136/66/EEC sayılı Konsey 

Tüzüğü ve buna istinaden çıkartılmış birçok mevzuat bulunmaktadır. Buna karşın, 

Türkiye’de sürekliliği olan, amaçları ve araçları belirli bir zeytin ve zeytinyağı politikası 

bulunmamaktadır.  

 

Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin ürün alımlarına ilişkin önemli değişiklikler 

12.08.1993 tarih ve 4725 Sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile olmuştur. Buna göre, Tarım 

Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin çalışma konularına giren tarımsal ürünlerin gerek 

bu kuruluşlara ve gerekse diğer alıcılara satışında ürünler için üretim maliyetini göz 

önüne alarak belirlenecek “hedef fiyat” ile dünya fiyatlarına göre belirlenecek 

“müdahale fiyatı” Yüksek Planlama Kurulunca tespit edilerek, hedef fiyat ile müdahale 

fiyatı arasındaki fark üreticilere destekleme primi olarak verilecektir (Özçelik ve Şahin 

2003). 

 

Zeytinyağında destekleme primine ilişkin ilk uygulama 1998/1999 kampanya dönemi 

ile başlamıştır. Bu uygulamada kilo başına 40 cent ödenmiştir (Özçelik, Şahin 2003). 

Bu miktar sonraki yıllarda giderek azaltılmış, 2004 primi 250.000 TL (18 cent) ve 2006 

yılında ise 100 Yeni Kuruş (18 cent) olarak belirlenmiştir. 2006 yılı itibarıyla geçen 

yıllara ait prim alacakları henüz tahsil edilmemiştir. 

 

Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri Yasası’nda 2000 yılında yapılan bir değişiklikle 

bu kooperatiflere her türlü devlet desteği kaldırılmıştır. Bu uygulama tarım satış 

kooperatiflerinde ciddi sıkıntıya neden olmaktadır. Her türlü işlemi kayıt altında olan, 

sigortalı ve sendikalı işçi çalıştıran kooperatifler, bazı durumlarda kayıt dışı faaliyet 

gösterebilen tüccarla rekabette zorlanmaktadırlar (Artukoğlu 2001). 
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Zeytincilik konusunda, Türkiye ve AB arasında yapısal koşullarda da farklılıklar 

bulunmaktadır. Türkiye’de, zeytinliklerin çoğu (% 75) dik yamaçlarda bulunmaktadır. 

Hektar başına ortalama zeytin ağacı sayısı 100-110 adettir. Ağaçların çoğunluğu yabani 

ağaçların ıslahı yoluyla elde edilmiştir. Tarımsal işletmelerin ölçeği küçüktür. Sulama 

yapılan zeytinlikler oldukça azdır. Girdi kullanımı (gübre ve pestisit) düşüktür. 

Mekanizasyon oranı, özellikle arazinin sarplığı sebebiyle düşüktür. Bununla birlikte, 

Türkiye’de bazı modern zeytinlikler de mevcuttur (Artukoğlu ve Gençler 2003).  

 

Geleneksel Avrupa fidanlıkları Türkiye’deki fidanlıklara benzemektedir. Bununla 

birlikte, entansif fidanlıklarda daha fazla ağaç, ekstansif girdi kullanma ve sulama 

imkanları bulunmaktadır. Entansif modern fidanlıklar ise, mekanizasyona imkan veren 

ve verimliliği artıran düz araziler üzerine kurulmuştur. Bu tip fidanlıklarda ağaç sayısı 

400’e kadar çıkmaktadır (Tunalıoğlu, Kocahacıgil 2005).  

 

Türkiye’deki zeytin bahçeleri için baz alanların belirlenmesi, hedef fiyatın ve üretim 

yardımının belirlenmesi için bilgi toplanması, yardım ödemesinden yararlanabilecek 

toplam zeytinyağı miktarı, iç piyasada mutat kalite kontrolleri, zeytinyağı için depolama 

sistemi, üretici örgütleri konusunda zeytin üreticilerinin bilgilendirilmesi konularındaki 

yapısal farklılıkları giderecek ve OPD düzenlemeleri ile ilgilenecek bir kuruluş 

bulunmamaktadır. 

 

Türkiye’nin zeytinyağı tüketimi diğer ülkeler ile karşılaştırıldığında oldukça düşük 

düzeyde kalmaktadır. Örneğin; Türkiye’de kişi başına 1 kg dolayında olan yıllık 

zeytinyağı tüketimi Yunanistan’da 21 kg, İtalya’da 11,5 kg ve İspanya’da 10,4 kg 

düzeyindedir. Tüketim düzeyinin artırılması için AB’deki gibi yeterli tanıtım faaliyetleri 

yapılmalıdır (Özkaya ve Bilir 2003). Ülke genelinde zeytinyağı tüketiminin, özellikle 

yüksek zeytinyağı fiyatlarının da etkisiyle düşük olması ve halen nüfusun önemli bir 

kesiminin zeytinyağı tüketim alışkanlığının olmaması da göz önüne alınarak, tüketimi 

arttırmak amacıyla reklam ve tanıtım kampanyaları düzenlenmeli, ayrıca zeytinyağının 

besleyici yönü, insan sağlığına olumlu etkileri ve çeşitleri konusunda halk 

bilinçlendirilmelidir. 
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Türkiye zeytinyağı ihracatını, genellikle dökme zeytinyağı biçiminde İspanya ve 

İtalya’ya yapmaktadır. Bu durum önemli ölçüde katma değer ve ihracat geliri kaybına 

neden olmaktadır (Göksu 2000). AB’nin üçüncü ülkelerden ithal ettiği zeytinyağlarına 

uyguladığı gümrük vergileri bu konuda en büyük engeldir. AB zeytinyağı ithalatında 

Türkiye’ye 1400 Euro/ton gümrük vergisi uygulanmaktadır (Göksu 2003).  

 

Zeytinliklerde gençleştirme çalışmaları yapılmalı, böylece yaşlı ağaçların oluşturduğu 

zeytinlikler yenilenmelidir. Uygun bakım, gübreleme, budama ve sulama ile 

periyodisite olabildiğince azaltılmalı; var-yok yılı ortalaması olarak 12,5 kilo zeytin 

veren ağaçlarda verim ortalaması en az 25 kiloya çıkarılmalıdır. AB’de bu yolla örneğin 

İtalya’da zeytin ağaçlarının ortalama verimi 50 kiloya çıkartılmıştır (Tunalıoğlu ve 

Kocahacıgil 2005). 

 

AB’de çevrenin korunması, sürdürülebilirlik ve tüketici talepleri gibi kavramlarla 

giderek yeni bir boyut kazanan zeytinyağı sektörüne yönelik uygulamalar farklılıklar arz 

etmekle beraber, Türkiye’de de yakından takip edilerek uygulamaların buna paralel 

şekilde yönlendirilmesi gerekmektedir. 

 

Zirai mücadele ve organik zeytin ve zeytinyağı üretiminde belirsizlikler vardır. Zeytin 

zararlıları ve hastalıkları ile mücadelede devlet katkısı verilmeli, “zeytin hastalık ve 

zararlıları ile mücadele birlikleri” devlet tarafından desteklenmelidir. Organik zeytin ve 

zeytinyağı üretimi belli esaslara bağlanmalı, bu alanda var olan belirsizlikler 

giderilmelidir (Anonim 2000i). 

 

Ülkemizde zeytin ağacı yetiştirilebilecek ekolojik bölgeler saptandıktan sonra her 

yöreye uygun cinsteki fidan üretim ve dağıtımı yaygınlaştırılmalıdır. Araştırma 

enstitülerinde bu alanda yapılan çalışmaların üreticiye yansımasında üretici örgütleri ile 

işbirliği yapılmalıdır. Zeytinyağları için coğrafi işaret tescili yapılmalıdır. Özellikle 

tüketim açısından kalite ve etiketleme ile ilgili bu tescil konusuna büyük önem 

verilmelidir. Bu konuda devlet ciddiyeti altında bir güvence sağlanmalıdır. AB’de 

olduğu gibi, zeytinyağı piyasalarında arz – talep dengesini sağlayıcı stok kuruluşları 

oluşturulmalıdır. Bütün bu konularda devlete önemli sorumluluklar düşmektedir. Bu 
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konularda devletin öncülük yapması, uygulamada ise öncelikle üretici örgütlerine 

destek, teşvik gibi yöntemler ile yardımcı olması, kontrol işleri üstlenmesi 

gerekmektedir. 

 

Zeytinyağı ürününde, üretici örgütleri, coğrafi bilgi sistemi, denetimler, pazarlama 

standartları, kalitenin ve çevreye etkinin geliştirilmesine yönelik önlemler, yağların 

kimyasal nitelikleri ve ilgili analiz yöntemleri konularında AB zeytinyağı mevzuatının 

benimsenmesi gerektiği görülmektedir (Güldoğan, Tan 2004). Ancak bazı konularda 

uygulama için IPARD yardımları veya yatırımlar için tam üyeliğin beklenmesi 

gerekecektir. 

 

Zeytinyağı sektörü için yapılması gereken bu düzenlemeler için, Çerçeve Kanun’da 

belirtilen genel mevzuatın yanı sıra ürüne özel yeni mevzuatın da çıkartılması 

gerekecektir. Bunlar, Zeytinyağı Sektöründe Kontrol Kuruluşu Kurulmasına İlişkin 

Kanun, Coğrafi Bilgi Sistemi ile Uyumlu Zeytincilik Sicilinin Oluşturulmasına Dair 

Yönetmelik ve Zeytinyağı Üretiminin Kalitesini Geliştirmeye Yönelik Önlemlere 

İlişkin Tebliğ olarak sıralanabilir. 

 

Bu mevzuatın uyumu ve uygulanması için kurumsal yapılanma ve gerekli finansman 

sağlanmalıdır. Zeytinyağı sektöründe, kurumsal yapılanma ile ilgili olarak, Sanayi ve 

Ticaret Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve Dış Ticaret Müsteşarlığı sorumlu 

kamu kuruluşları olarak öne çıkacak ve ortak çalışmalar yapacaklardır. İşte bu aşamada 

zeytinyağı sektöründe faaliyet gösteren tarım satış kooperatifleri birliklerine de bazı 

sorumluluklar yüklenmesi gerekecektir. 

 

TARİŞ tarafından yapılan bir araştırmaya göre, Ulusal Program’da muhtelif kurumlar 

tarafından zeytinyağı sektörüyle ilgili olarak gerçekleştirilmesi öngörülen; yatırım, 

danışmanlık ve eğitim gibi kalemleri içeren uyum çalışmalarının toplam bedeli yaklaşık 

37 milyon Euro olarak hesaplanmaktadır. Mukabil mevzuatın hazırlanması 2006’ya, 

gerekli kurumsal yapılanmanın ve yatırımların tamamlanması ise 2009’a kadar 

sürecektir (Güldoğan ve Tan 2003). 
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AB’ye tam üyelik durumunda Türkiye'ye verilecek yardım, o tarihte uygulanmakta 

olan üretim kota miktarına ve Türkiye'nin uyum döneminde AB kalite kriterlerine 

uyum sağlama başarısına bağlı olacaktır. Halen AB'de 1 Mayıs 1998 yılından sonra 

kurulan zeytinlikler yardım kapsamına alınması ile uygulanmakta olan kural 

Türkiye için de geçerli olursa, üyeliğin sektörün büyümesine negatif etkisi 

olacaktır. Çünkü Türkiye’de zeytin plantasyonlarının kurulması devam etmektedir. 

Destek alacak ağaç sayısı 1998 yılında 90 milyondan 2003 yılında 100 milyona 

çıkmıştır. Bu durumda 10 milyon ağaç destek dışında kalacaktır (Güldoğan ve Tan 

2005). Eğer AB zeytincilik sektöründe tamamen doğrudan desteğe geçerse ve 

depolama yardımları da kaldırırsa, Türkiye'nin rekabet gücü büyük oranda AB kalite 

kriterlerine uyum sağlama başarısına ve üretim maliyetlerini AB ile aynı düzeye 

getirme başarısına bağlı olarak ortaya çıkacaktır (Tan ve Çelikel 2003). Kaliteli 

zeytinyağı elde edilebilmesi için zeytinler elle veya makine ile toplanmalı, plastik 

kasalarda işletmelere getirilmeli ve en kısa sürede sıkılmalıdır. Hijyen koşullarına 

kesinlikle uymayan, bir kısmında yıkama makinesi bile bulunmayan eski sistem 

preslerden vazgeçilerek kontinü (sürekli) sistemlere geçilmelidir (Olgun ve Dönmez 

2003). 

 

Zeytin üreticilerinin üye oldukları kooperatifler, Marmarabirlik ve TARİŞ Zeytin ve 

Zeytin Üreticileri Birliği’ne üyedir. Bu STK’lar AB’deki emsallerine oranla yeterince 

gelişmiş bir yapıya sahiptirler. AB mevzuatında üretici örgütleri ve üst birlikleri için 

aranan tanınma kriterlerine sahiptirler. Bu nedenle ülkemizde kurulması gerekecek bir 

çok kurumun görevlerini mevcut üretici örgütlerimiz üstlenebilecek güçtedirler. 

 

Zeytin ve zeytinyağı üretimi, işlemesi ve pazarlaması ile iştigal eden tüm kesimlerin 

katılacağı AB’deki interbranş yada operarör sektörel örgütlenme benzeri Ulusal Zeytin 

ve Zeytinyağı Konseyi oluşturulmalıdır. 
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10.2 Meyve ve Sebze Sektörü 

 

Türkiye’de kanunlara göre, çiftlikten yapılan doğrudan satışlar hariç, tüm meyve ve 

sebzelerin toptancı halleri kanalıyla satılması gerekmektedir. Sanayi ve Ticaret 

Bakanlığı toptancı hallerinden sorumlu olup, buralarda ticareti yapılan meyve sebzenin 

miktarı ve değerinin kaydı tutulmaktadır. 

 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, illerde, 4 haftada bir çiftlikten satış ve tüketici fiyatlarını 

izlemektedir. Türkiye’de iç piyasada satılan ve ihraç edilen ürünlerin kalite kontrolü için 

farklı standartlar kullanılmaktadır. Kalite kontrolü için ürünlerin boyuta göre 

sınıflandırılması kullanılmaktadır. 

 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl Müdürlüklerinde yapılan bazı rutin kontrollerde pestisit, 

aflatoksin ve ağır metal gibi unsurlarda halk sağlığı kontrolleri, ithalat aşamasında rutin 

bitki sağlığı kontrolleri yapılmaktadır. 

 

Türkiye’de OPD düzenlemeleri ile ilgilenecek bir kuruluş bulunmamaktadır. Türkiye’de 

meyve ve sebze sektöründe bir müdahale sistemi bulunmamaktadır. 

 

AB kurallarına göre, haftalık fiyat raporları tutulmasını gerektirirken, Türkiye’de fiyat 

istatistikleri 4 haftada bir yayınlanmaktadır. AB kurallarına uygun bir fiyat takip 

mekanizması bulunmamaktadır.  

 

İç piyasada standartlara uygunluk bakımından düzenli kontroller yeterli değildir.  

 

AB tüzüklerindeki anlamıyla üretici örgütleri mevcut değildir. Dolayısıyla, küçük 

üreticiler AB’ndeki OPD tüzüklerinden ve AB piyasalarının spesifik taleplerinden 

haberdar değildir. 

 

5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu ve Tarımsal Üretici Birliklerinin Kuruluş 

Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile 2200/96 sayılı tüzüğün 11-22. maddeleri 

karşılaştırıldığında ulaşılan sonuçlar şu şekilde sıralanabilir (Anonim 2006d): 
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- Üretici örgütlerinin kurulacağı ürün grupları bakımından Türk mevzuatında daha 

detaylı bir sınıflandırmaya gidilmiştir.  

 

- Türk mevzuatına göre, üretici birlikleri asgari ilçe düzeyinde en az 16 üye ile 

kurulabilmektedir. AB mevzuatında ise, kurulabilmeye ilişkin herhangi bir şart 

bulunmamaktadır. AB’de tanınma kriterleri, ürüne ve bölgeye göre asgari üye sayısı ve 

pazarlanabilir üretim miktarına göre belirlenmiştir.  

 

- AB mevzuatında ürünün tamamının üretici örgütü kanalıyla pazarlanması gerekirken, 

Türk mevzuatında ürünün ne kadarının üretici birliği kanalıyla pazarlanacağı üretici 

birliğinin inisiyatifine bırakılmıştır. 

 

- AB ülkelerindeki üretici birliklerinin üyelerinin üretimlerinin belli bir bölümünü 

doğrudan tüketiciye pazarlayabilmesi veya kendi üretici örgütü tarafından 

pazarlanabilen miktara göre marjinal kalan kısmının kendi örgütünce işaret edilen başka 

bir örgüt tarafından pazarlanabilmesine karşılık olarak, bizdeki üreticilerin de, 

mevzuatta belirgin olmamakla birlikte üretimlerinin belli bir bölümünü doğrudan 

tüketiciye satmaları veya pazarlanabilir kısmından fazlasını, tüzüklerinde buna yer 

verilmesi veya yetkili organlarında karar alınması koşuluyla yapmaları mümkün 

görülmektedir. 

 

- Birliğin gelirleri, giriş aidatları, üretici birliğinin organları, üyelikten ayrılma vs. ile 

ilgili koşullar Türk mevzuatında çok ayrıntılı düzenlenmiştir. AB tüzüklerinde böyle 

detaylı bir düzenleme yoktur.  

 

- AB mevzuatı üretici örgütlerinin kurulmasına değil, tanınmasına ilişkin düzenlemeler 

getirmektedir. Türk mevzuatında, bir üretici birliği, üyelerinin bir tüzük imzalayıp 

Bakanlığa başvurması sonucunda tüzel kişilik kazanabilmektedir.  

 

- AB tüzüklerine göre, meyve ve sebze OPD kapsamında müdahale alımı yapmaya 

üretici örgütleri yetkilidir. Türk mevzuatında böyle bir husus düzenlenmemiştir.  
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- Ayrıca, ön tanıma, tanıma, işletme fonu, işletme programı, üretim, stoklama, geri 

çekme yardımı, üretici örgütü kurallarının üye olmayan üreticilere de genişletilmesi gibi 

AB düzenlemelerinin temelini oluşturan hususlar Türk mevzuatında düzenlenmemiştir. 

 

- AB’de belirlenen kriterleri yerine getiren mevcut örgütlerin tanınmasına karşın; 

Türkiye’deki mevcut örgütler Kanunun 21. maddesi gereğince faaliyet gösterdikleri 

alanda yönetmelikte belirlenen koşulları yerine getirmek kaydıyla bu kanun kapsamında 

faaliyet gösterebilmektedir.  

 

- İşletme fonu konusunda Türk mevzuatında bir düzenleme mevcut olmamakla birlikte, 

birliklerin amaçlarını gerçekleştirmesi ve sayılan görevlerini yerine getirebilmeleri için 

yardım ve kredi yönetmelikleri ile desteklenmeleri halinde ve kendilerince proje 

geliştirilmesi halinde çeşitli iç ve dış yardım ve fonlardan yararlanmaları ve 

desteklenmeleri mümkün olabilecektir. Ayrıca, işletme fonu oluşturan üretici 

birliklerine Topluluk fonlarından yapılan yardımlar üretici birliklerinde işletme fonu 

olmamakla birlikte, zaten Türkiye tam üye olmadığı için söz konusu değildir.  

 

Sonuç olarak, Türkiye’deki mevzuat ile AB’nin mevzuatının birebir örtüştüğünü 

söylemek mümkün değildir. Ancak, AB’nin anılan tüzüklerinin sadece yaş meyve ve 

sebze sektörüne yönelik olduğu, 5200 sayılı Kanunun ise genel bir yasa olduğu da göz 

ardı edilmemelidir. Bununla birlikte, üretici birliklerinin teşvik edilmesi için kaynak 

yaratılması ve üreticilerin eğitilmesi konusunda çalışmalar yapılmalıdır. Ayrıca, üretici 

birlikleri örgütlenmelerini tamamlamalarının ardından yeniden değerlendirilmeli, buna 

göre de AB’de üretici örgütlerinin tanınmasına ilişkin kriterler bağlamında , uygun üye 

sayıları ve iş hacimleri belirlenmelidir. 

 

Branşlararası örgütlerle ilgili olarak Türkiye’de bir düzenleme bulunmamaktadır.  
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10.3 Tütün  

 

AB’nde tütün sektörü, 30 Haziran 1992 tarih ve 2075/92/EC sayılı Konsey Tüzüğü ile 

tütün sektöründeki OPD ile düzenlenmektedir.  

 

AB’nde tütün üretimine verilen prim ve yardımların 1782/2003/EC sayılı Konsey 

Tüzüğü ile üretimden bağımsız hale getirilmesiyle, Tütün OPD’nin işleyişinde ve 

kurumsal yapılanmasında bir takım değişiklikler gündeme gelmiştir. Tütün OPD’nin 

işleyişinde en önemli unsur üreticilere ödenen prim ödemesinin üretimden ayrılmasıyla 

kota uygulamasında ve üretimin kalite ve miktar açısından kontrolüne yönelik işlemler 

ve yapılanmalarda da büyük değişiklikler ortaya çıkabilecektir. Tütün OPD’deki 

gelişmeler için tahminen 2006 yılında Konseyin alacağı kararların beklenmesi 

gerekmektedir. AB’nde ileriye yönelik olarak, Tütün OPD’nde meydana gelmekte olan 

değişimler sonucu, AB’de tütün üretiminin azalacağı tahmin edilmektedir (Olhan 2006). 

 

Türkiye’de şarap ve tütün sektörü Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası 

Düzenleme Kurumu (TAPDK) tarafından izlenmekte olup, konuyla ilgili mevzuat 4733 

sayılı Kanundur. TAPDK, tütün, tütün ürünleri, alkollü içkiler piyasalarında, piyasaların 

değerlendirilmesi, üretim aşaması, işleme ve ithalat-ihracatın izlenmesi, bu çerçevede, 

işleme ve ticaret şirketlerinin iş planlarının alınması ve şirketlerin ruhsatlandırılması 

görevini yürütmektedir. İlgili sektörlerdeki ruhsatlı şirketlerden (çiftçiler hariç) alınan 

harçlarla finanse edilmektedir. TAPDK, gerekli olduğu takdirde, örneğin, sözleşmeli 

tütün üretimi için örnek sözleşme gibi piyasalar için yasal düzenlemeler 

getirebilmektedir. Şubat 2004 itibariyle, tütün sektörü özelleştirilmiştir. Tütün ve tütün 

ürünlerinin ithalatında sadece tütün üreticilerine izin verilmektedir. Bu da serbest ticaret 

açısından tartışmalı bir durumdur. 

 

Türkiye’nin AB’ye uyumu konusunda, öncelikle AB’deki gibi tütün üretimine ilişkin 

istenilen tüm verilerin kolaylıkla elde edilmesini sağlayan ve sağlıklı işleyen bir veri 

tabanına ihtiyacı olacaktır. Ayrıca bir ödeme kurumunun da sektöre dahil olması 

gerekecektir. 

 



 194

Türkiye’de tütünün geleceği açısından, üretimini etkileyebilecek en önemli husus, AB 

tütün üretimindeki azalmaya karşılık Türkiye’de tütüne özel bir yardımın bulunmaması 

nedeniyle, AB’de üretilen tütünlere olan talebin bir bölümünün Türkiye’ye kayabilmesi 

olasılığıdır. Bu durumda ihraç amaçlı bir miktar ilave talebin ortaya çıkacağı tahmin 

edilmektedir. Ancak bu gelişmelerin makro ekonomik politikalardan kolaylıkla 

etkilenen tütün iç piyasa fiyatlarını dolayısıyla uzun dönemde yurt içi tütün üretimini 

döviz kurlarına duyarlı hale getirecektir (Anonim 2006b). 

 

Türkiye tütün sektöründe çok sayıda üretici 2000 yılından sonra tütün pazarlama 

düzeninde yaşanan gelişmeler sonucu, üretimden uzaklaşmıştır. Bu gelişme sonucunda 

tütün üretimine devam eden üreticilerin yaş ortalaması hayli yüksektir. Bunun yanı sıra 

genç nüfus tütün üretimine soğuk bakmakta, genellikle tütün üretimi yapmak 

istememektedirler. Tütün üretiminin en fazla olduğu ve üretimin yaklaşık %80-90’ının 

ihraç edildiği Ege Bölgesinde firmalar giderek üretici bulmakta zorlanır hale 

gelmişlerdir Sonuç olarak; Türkiye tütün üretiminin uzun dönemde makro ekonomi 

politikalarına bağlı olarak değişme göstereceği, yurt ekonomisinde yaşanacak büyüme 

ve ulusal gelirde yaşanacak artışların yurt içi tütün üretimine ters yönde etkide bulunma 

olasılığı bulunmaktadır (Anonim 2006b). 

 

Yapılan anket çalışmasında İspanya’dan gelen cevaplar arasında, tütün üretimine ilişkin 

benzer gelişmelerin 2000’li yıllarda İspanya’da da yaşandığı ve İspanya’nın fakir 

bölgelerinde kalan son tütün üreticilerinin büyük çoğunluğunun yaşlı nüfustan oluştuğu 

bilgileri bulunmaktadır. 

 

AB'de tütün sektöründe üretimle ilişkili destekler Türkiye'nin AB'ye olası üyeliğine kadar 

muhtemelen kalkacak, tüm destekler doğrudan gelir desteğine dönüşmüş olacaktır. 

AB'de işletme genişliklerinin (1,6 ha), Türkiye'deki işletme genişliklerinden (1,2 ha) 

daha büyük olduğu, AB'nin işlenmiş yaprak tütün ithalatında gümrük vergisi oranının 

(%14,1) Türkiye'de uygulanan orandan (%25) daha düşük olduğu ve 1992 yılında beri 

AB'de tütün üretiminin çeşitlendirildiği ve kalitesinin piyasa talebiyle uyumlu olarak 

iyileştirildiği dikkate alındığında, Türkiye'nin AB üyeliğinin tütün sektöründe dikkate 

değer negatif etki yaratacağı söylenebilir (Koç 2006). 
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Tütün ile ilgili AB tüzüklerinde üretici örgütlenmesi olarak üretici grupları deyimi 

kullanılmaktadır. Üretici grupları, OPD amaçları çerçevesinde, üyelerinin ürün 

kalitesini arttırmak, ortak üretim ve pazarlama koşullarını sağlamak ve tohum, gübre ve 

diğer üretim girdilerini temin etmek görevleri bulunmaktadır. Bunun için kota 

beyanlarında bulunmakta ve yetkili kurumlar tarafından verilecek yardımın 

denetlenmesine olanak tanıtacak kayıtları tutmaktadırlar. Üye üreticilerinin üretiminin 

tamamını kendi adına ekim sözleşmeleri (cultivation contrat) yaparak ürünün işlenmek 

üzere ortak standartlara uygun olarak üretilmesini sağlarlar.  

 

Ayrıca üretici gruplarına ilaveten, tütün sektöründe branşlar arası (interbranş) örgütleri 

bulunmaktadır. Bunlar tütün üretiminin işlemeciliği, pazarlaması ve düzenlenmesi ile 

bilginin geliştirilmesi için faaliyetlerde bulunmaktadırlar. 

 

Türkiye’de Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teşkilatlandırma ve Destekleme Genel 

Müdürlüğü’ne kayıtlı Tütün Tarım Satış Kooperatifleri 50 yıllık bir geçmişe sahiptir. 

Tütün TSK’nin kuruluş amacı, tütün üreticisi ortaklarının ürününü almak, işlemek ve 

değer fiyattan bulduğu sürekli alıcılara pazarlamaktır. Ancak tütün pazarlama 

faaliyetinden çok birer tarım kredi kooperatifi gibi faaliyet göstermektedirler. Oysa 

OPD içinde bu kooperatiflerin işlevi kredi verme değil, tütün piyasasının talebine ve 

tüzüklerine göre arzı yönlendirmektir.  

 

Bu farkın yanı sıra, Tütün TSK piyasada denge oluşturmak, dünya piyasalarındaki 

gelişmeleri izlemek, tütün tarımı konusunda ortaklara teknik yardımda bulunmak, 

ortakların üretimde ihtiyaç duyduğu tüm girdileri ucuz kaliteli ve yeterli miktarda 

sağlamak, ortakların refah düzeylerini artırmak ve ihtiyaç maddelerinin toptan alımını 

sağlamak gibi konularda ise AB’deki örgütler ile aynı görevleri yerine getirmektedirler. 

 

Üretimin yoğun olduğu Ege Bölgesinde üretici örgütlenmesi oldukça yaygındır. 

AB’deki tanınma kriterlerini karşılayabilecek üye sayısına ve üretim miktarına sahiptir. 
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10.4 Şarap 

 

AB’nde şarap sektörü, 17 Mayıs 1999 tarih ve 1493/1999/EC sayılı Konsey Tüzüğü ile 

şarap sektöründeki OPD düzenlenmektedir. Bu Tüzüğün IV. kısmı üretici grupları ve 

ilgili kuruluşlar başlığı altında üretici örgütleri ve bunların birlikleri ile ilgilidir. Buna 

göre, özellikle nitelik ve nicelik olarak talebe uygun çevre dostu üretimin 

programlanması ve planlanması, ürünün piyasaya sürülmesinin teşviki, üretimin 

maliyetinin düşürmesi konularında üretici gruplarına görevler verilmektedir. 

 

AB’de şarap rejimi çerçevesinde üreticiler ve şişeleyiciler, ürünleri çeşitli işlemlere tabi 

tutanlar ile tüccarlar, tüm ürünler ancak resmi olarak kontrol edilmiş dokümanlarla 

birlikte piyasaya sürebilirler. Üye devletler şarap sektöründe AB kurallarının 

uygulanmasından sorumlu yetkili idari yapılar kurmuşlar ve resmi analizler yapmaya 

yetkili laboratuarlar belirlemişlerdir. Bu yetkili kuruluşlar üretici grupları ile birlikte 

çalışmaktadır. 

 

Türkiye’de TAPDK, tütün ile ilgili bölümde belirtildiği üzere, tütün ürünlerinin yanı 

sıra alkollü içkiler (şarap, bira, etil alkol ve metanol dahil) piyasalarında, piyasaların 

değerlendirilmesi, üretim aşaması, işleme ve ithalat-ihracatın izlenmesi, bu çerçevede, 

işleme ve ticaret şirketlerinin iş planlarının alınması ve şirketlerin ruhsatlandırılması 

görevini yürütmektedir. Türkiye’de çoğunluğu çok küçük olmak üzere 50 civarında 

şarap imalathanesi, 4 bira fabrikası ve alkol ticareti yapan kişi/firmalara ait 38 adet 

ruhsat bulunmaktadır (Anonim 2006a). 

 

Türkiye’de bu konuda OPD düzenlemeleri ile ilgilenecek bir kurumun belirlenmesi 

gereklidir. Bu kurum, şaraplık bağ alanı kaydı, şaraplık bağ alanı tesisi, uzun süreli 

depolama sözleşmesi, distilasyon, şarap kontrolü ve sertifikasyonu, şarap ithalatı lisansı 

konularında Türkiye’deki uygulamaların AB ile uyumlu olmasını sağlayacaktır. Ayrıca 

AB kurallarına göre resmi olarak kontrol edilmiş ilave dokümanlar ve OPD 

standartlarına göre şarap sektöründeki resmi analizleri yapacak laboratuarlar 

konularında da yetkili olacaktır. Bütün bu konular AB ile ilgili OPD kapsamındaki 

farklılıkları ortaya koymaktadır. 
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Türkiye’nin AB Şarap OPD’ne uyum taahhüdü de göz önüne alınarak, şarap 

mevzuatının öncelikle, AB’nin bağcılık, şarap üretimi ve kontrolüne ilişkin şarap 

müktesebatına uyumlu olarak hazırlanması gerekmektedir. Bu arada bağcılık ile 

şarapçılık başta olmak üzere alkol ve alkollü içki arasında mevzuat ilişkisinin kurulması 

ve vergi mevzuatında bir takım ayarlamaların yapılması büyük önem arz etmektedir.  

 

Türkiye’nin AB Şarap OPD içinde yer alabilmesi için en kısa zamanda bir bağ kayıt 

sistemi kurması gerekmektedir. Bu kapsamda, şaraplık üzüm yetiştiriciliği yapılan tüm 

bağ alanlarının kadastrolarının çıkartılması, sınırları belirlenerek kayıt altına alınması 

sağlanmalıdır. Bağ alanlarına ilişkin çıkartılacak envanter değerlendirilerek, öncelikle 

mevcut bağ alanlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar başlatılmalı ve bu amaca 

özgü destekleme uygulanmalıdır. Diğer taraftan, yeni bağ alanlarının oluşturulması ise 

planlı bir şekilde yürütülmelidir.  

 

Üzüm üreticilerine yapılacak desteklemeler, birim alandan elde edilecek verim ve 

kaliteli üretimle ilişkilendirilmelidir. 

 

Türkiye’nin AB Şarap OPD içinde yer alabilmesi için AB’ne tam üyeliği kadar 

oluşturulması gereken birkaç tane idari alt yapı bulunmaktadır. Bu amaçla öncelikle AB 

mevzuatına göre üye devletlerin, kendi ülkelerindeki şarap sektörü uygulamalarının 

Topluluk kurallarıyla uygunluğunu temin etmekten sorumlu bir kamu otoritesi olarak 

TAPDK görevlendirilmelidir. 

 

Bunun yanı sıra, yeniden yapılandırmayı popülizmden arındırılmış bir biçimde 

sağlayabilmek ve yeni/modern anlayışlı bağcılık sistemini yönlendirebilmek amacıyla 

TKB, TAPDK ve diğer ilgili sivil toplum örgütü temsilcilerinden oluşan “Bağcılık Üst 

Kurulu” kurulmalıdır. Bununla ilişkili olarak, Şaraplık Üzüm Yetiştirme Bölgelerini 

belirlemek üzere Bağcılık Üst Kurulu’na bağlı bir “Teknik Değerlendirme Komitesi” 

kurulmalıdır. Bu komite, belirli bölgelerde üretilen kalite şarapların değerlendirmesini 

yapmakla yükümlü olacak şekilde lokal devlet organizasyonu şeklinde örgütlenilebilir. 
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OPD’nin idari yapısını yürütmekle sorumlu kurum olarak “Müdahale (Ödeme) 

Kurumu” kurulması gerekmektedir. Bu amaçla Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 

görevlendirilmelidir. OPD kapsamında yer alan ödeme, prim ve yardımların üretici 

birliklerine verilmesini teminen “Ödeme Kurumu” kurulması gerekmektedir. Bu 

kurumun hesaplarını inceleyerek sertifikalandıracak “Sertifikasyon Kurumu” 

kurulmalıdır (Anonim 2006a). 

 

AB Ortak Piyasa Düzenlerine veri toplanmasını ve aktarımını sağlamakla yetkili ve 

görevli otorite olarak belirlenmesi ile piyasanın sağlıklı olarak takibini sağlayacak “veri 

toplama/akış sistemi” kurulmalıdır.  

 

Türkiye’deki mevcut laboratuarların, öncelikle TKB İl Kontrol Laboratuarları olmak 

üzere, AB mevzuatında bulunan şarap analizlerinin tümünü yapabilir hale getirilmesi 

sağlanmalıdır.  

 

AB’ye tam uyum sağlanması ile ilgili gereken tedbirlerin alınmasıyla, şarap üretiminde 

çalışanlar, üzüm yetiştiriciliği ile uğraşanlar ve üretilen katma değer ile ülke 

ekonomisine büyük katkı sağlanabilecektir. 

 

Türkiye, AB’ne üyelik sürecinde bir yandan şarapçılık sektörünün AB Şarap OPD’ne 

uyumlu hale getirilmesi için gerekli olan hukuki ve idari alt yapının sağlanmasına 

yönelik çalışmaların yürütülürken, diğer yandan bu süre zarfında Türkiye şarap 

sektörünün güçlendirilerek, rekabet gücünün artırılması ve AB üyesi ülke şarapçılığı ile 

rekabet edebilir hale getirilmesi gerekmektedir. 

 

Türkiye şarapçılığının rekabet gücünün artırılarak dünya pazarlarında yer edinebilmesi 

için kaliteli şarap üretimine ağırlık verilmelidir. Bu amaçla bir ülke politikası 

oluşturulmalıdır.  

 

OPD direktifinde tarif edilen niteliklerde üretici grupları kurulması teşvik edilmelidir. 

Burada adları geçen bir takım üst kurullar ve komitelerin benzeri ve daha geniş 

katılımlısı olan sektör örgütlerinin de kurulması bu kapsam içinde düşünülmelidir. 
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10.5 Pamuk  

 

AB karşısında ve eşit politika koşullarında Türkiye'nin en rekabetçi olduğu sektörlerden 

biri pamuktur. 

 

Türkiye'nin AB'ne üyeliğinde pamuk sektörünü bekleyen negatif bir değişken 

belirlenmemiştir. Türkiye pamuk pazarını 1980'li yılların ortalarından beri sıfır gümrükle 

ithalata açmıştır. Türkiye pamuk üretimi talebini karşılamakta yetersiz kalmaktadır. 

Eğer, AB en son uygulamaya koyduğu politikayı 2014 sonrası dönemde de sürdürürse, 

AB üyeliği pamuk üretimi için pozitif olabilir. Sonuç tamamen müzakerelerde Türkiye'ye 

tahsis edilecek maksimum alan ve üretim kotalarına bağlı olacaktır. Büyük olasılıkla, son 

dönemdeki ekim alanı ve üretim miktarları referans alınarak maksimum garanti alanı 

belirlenecektir. Bundan dolayı, Türkiye gelecek 10 yıllık dönem boyunca pamuk 

üretimini artırmak için yapabileceği maksimum destekleri yapmalı ve ekim alanlarını 

mutlaka artırmalıdır. Özellikle GAP bölgesinde rotasyon uygulaması ise diğer bir kazanç 

olacaktır (Koç 2006). 

 

Bu nedenle AB’nin pamuk üreten ülkeleri ile nitelikve nicelik olarak rekabet edebilir bir 

üretim gücüne sahip üretim için pamuk üretimi teşvik edilmelidir. Bunun için halen 

uygulanmakta olan ve prim sistemi olarak adlandırılan fark ödeme sisteminin, 

AB’dekine benzer bir şekilde bazı değişikliklere uğraması gerekmektedir. Bu amacla 

ödenecek yardım miktarının ve ödeme zamanı önceden ilanı, bir avansın ödenmesi ve 

kooperatifler ile çırçırcıların mevzuat kapsamında sisteme dahil edilmesi gibi konularda 

bir takım tedbirler alınmalıdır. 

 

AB’de 389/82/EC sayılı Konsey Tüzüğü ile pamuk sektöründe üretici grupları ve 

birliklerinin oluşturulması, 465/83/EEC sayılı Konsey Tüzüğü ile de üretici gruplarına ve 

pamukla ilgili üst birliklere üye devletler tarafından garanti edilen yardımın ödenmesine 

ilişkin hükümler kabul edilmiştir. Bunlar çırçırçılar ile sözleşmeler yapmakta ve 

yardımlardan üyelerini faydalandırmaktadırlar. Buna göre, ayrıca pamuk üreten çiftçiler 

ve en azından bir çırçırcı tarafından oluşturulan "onaylanmış branş örgütleri" 

bulunmaktadır. 
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Türkiye’de ise, Kooperatif Ana Sözleşmesi gereğince, ortak belli miktarda ürünü pamuk 

TSK’ne teslim etmeyi taahhüt etmektedir. Kooperatifler satın aldıkları ürünü, ilk işleme 

olan çırçırlamaya tabi tutarlar. Kooperatif ürünü iç ve dış piyasalarda pazarlayarak 

değerlendirilmesini sağlar. Üretimde verimliliğin sağlanması ve üreticinin sıkıntıya 

düşmemesi açısından kooperatifler üreticilere gübre, ilaç, tohum gibi ayni yardımlar 

yanında nakdi krediler vermekle ve ödemeleri düzenli hale getirmekle sorumludurlar. 

Ayrıca zirai metotların ıslah edilmesinde, ürünlerin seçiminde ve gerek iç ve gerekse dış 

piyasalarda pazarlama imkanlarının geliştirilmesinde etkin bir rol oynamaktadır.  

 

Kooperatiflerin yanısıra Türkiye’de Ulusal Pamuk Konseyi sektörde politika belirleme 

alanında önemli görevler üstlenebilmektedir. 

 

Türkiye’de borsalar pamuk arz ve talebine göre fiyat oluşumunda piyasada oldukça etkili 

olmaktadırlar. Vadeli işlem borsası ile piyasa daha da istikrarlı bir hale gelecektir. AB’nde 

ise pamuk piyasalarında borsalar mevcut değildir. Bu durum Türkiye açısından bir avantaj 

oluşturmaktadır. 

 

AB’de pamuk bölgelerinde yeniden yapılandırma için, 1257/1999/EC sayılı Tüzük 

kapsamında, FEOGA "Garanti" Bölümünden kırsal kalkınma programlaması 

önlemlerine yönelik olarak 2000, 2001 ve 2002 yıllarındaki ortalama harcamadan ortaya 

çıkan tutar, takvim yılı başına ilave bir AB desteği olarak üretici örgütlerine 

verilmektedir. 

 

Türkiye’de kooperatifler ekilen alan ve sağlanan verim açısından önemli gelişmeler 

sağlamıştır. Pamuk Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri verimlilik ve ekonomik 

gelişme açısından özellikle Ege Bölgesinde büyük ilerlemeler gerçekleştirmiştir.  

 

Pamuk Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri, üye sayısı ve üretim miktarı ve alım 

miktarı ile AB tanınma kriterlerine sahiptirler. Bölgelerindeki geniş bir faaliyet sahası 

ve sahip oldukları iştirakleri aracılığıyla ortaklarına hizmet arz eden birer büyük 

ekonomik teşekkül olmaları bakımından AB ile rekabet edebilir durumdadır. 
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10.6 Şerbetçiotu 

 

Türkiye’de, şerbetçiotu ilk tesis maliyeti yüksektir. Bunun yanı sıra direk tedarikinde 

sorunlar bulunmakta, tarımsal alet ekipman eksikliği bulunmaktadır. Şerbetçiotu 

üretimine destek verilmemektedir. Bu nedenle yan gelir olarak görülmekte, alternatif 

ürünler ile rekabet edememektedir. Bu durum karşısında AB ile karşılaştırıldığında 

sektör için aşağıdaki önerilerde bulunulabilir:  

 

Türkiye’de Şerbetçiotu üretimini ve sektörünü düzenleyici AB’de ana mevzuat olan 

696/71/EEC sayılı Konsey Tüzüğüne benzer bir mevzuata ihtiyaç duyulmaktadır. 

Türkiye’de, AB’deki OPD’ye yönelik mevcut idari yapılar kurulmalıdır. Bu kapsamda 

şerbetçiotuna yönelik politikaları belirleyecek, sertifikasyon, denetleme, fiyat takibi, 

istatistiksel kayıtların ve bilgilerin takibi, üretici grupları ve birliklerinin kontrolü ve 

denetlenmesi işlevlerini yerine getirecek idari yapılar oluşturulmalıdır. 

 

Türkiye’de şerbetçiotu ile ilgili TSE 2738 Şerbetçiotu Standardı mevcut olup, standart; 

tanım, kapsam, sınıflandırma, piyasaya arz, numune alma, muayene ve deneyleri 

içermektedir. Sözkonusu standardın, 890/78/EEC sayılı Komisyon Tüzüğü dikkate 

alınarak revize edilmesi gereklidir.  

 

AB’ye tam üyelik durumuna ilişkin olarak, 1981/82/EEC sayılı tanınmış üretici 

birliklerine şerbetçiotu yardımı yapılacak, Topluluk Bölgelerine ilişkin Tüzüğe 

istinaden üretim desteğinden yararlandırılacak bölgeler listesine, Bilecik ili ve Pazaryeri 

ilçesinin şerbetçiotu üretim bölgesi olarak tanınarak, dahil edilmesi gerekecektir. Ayrıca 

Türkiye’de geliştirilen ekonomik önemi olan tescilli şerbetçiotu çeşitlerinin (Efes 

Aroma, Ege, Erciyas, Güney, TARBES 99, Anadolu 99, Pazaryeri 2000 vb.) 

1517/77/EEC sayılı Tüzük listesinin ekine dahil edilmesi sağlanmalıdır. 

 

Türkiye şerbetçiotu üretim, ithalat ve ihracatının gelecekte göstereceği seyir, büyük 

ölçüde söz konusu ürünün üretimindeki seyre ve ürünü hammadde olarak kullanan 

biracılık endüstrisinin performansı ile ilgili gelişmelere bağlı olacaktır. Bununla birlikte 

geçmiş yıllardaki üretim, ithalat ve ihracat arasındaki dengenin gelişerek devam edeceği 
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düşünülebilir. 1999 yılında yaşanan ani ve büyük orandaki üretim düşüşü son yıllarda 

artan üretimle telafi edilmektedir. Bunda bira sektörünün son yıllarda gösterdiği ihracat 

performansının da etkili olduğu gözlenmektedir. Ancak, şerbetçiotunun Türkiye’de çok 

sınırlı bir bölgede yetişmesi nedeniyle, üretim artışı da sınırlı olabilecek ve bira 

endüstrisi ihtiyacının bir bölümünü yine ithalat yoluyla karşılamaya devam 

edebilecektir (Anonim 2006c). 

 

Sonuç olarak, gelecek yıllarda biracılık endüstrisinin mevcut gelişimini devam ettirmesi 

halinde, şerbetçiotu üretiminin 1986 dönemindeki (yaklaşık 1000 ha, 1250 ton) 

düzeylerine kadar artabileceği, buna bağlı olarak, yıllar itibariyle farklılık göstermekle 

birlikte, şerbetçiotu ithalatının azalarak belirli aralıklarla dalgalanacağı tahmin 

edilmektedir. Bu durum AB’ye üyelik öncesi sektörü güçlü bir duruma getirecektir. 

 

Şerbetçiotu sektöründeki üretici gruplarının tanınması konusunda gerekli koşullar ve 

genel kuralları ortaya koyan 1351/72/EEC sayılı Komisyon Tüzüğüne göre, üretici 

gruplarının asgari 60 ha’lık alanı ve en azından 7 üreticiyi kapsaması gerekmektedir. 

Türkiye’de mevcut dikim alanlarının küçüklüğü nedeniyle Türkiye’de, oluşturulacak 

üretici gruplarının 60 ha koşulunu yerine getirmesinde güçlüklerle karşılaşılacaktır. 

 

Bölgesinde tek şerbetçiotu kooperatifi olan Ot-GÜL Kooperatifinin üretici grubu haline 

dönüştürülmesi ve yapısının güçlendirilmesi gereklidir. Ayrıca bölgesinde en büyük 

sözleşmeli şerbetçiotu üreticisi olan ve bunu işleyen TARBES A.Ş.’nin de üretici grubu 

olarak tanınmasında fayda bulunmaktadır. AB mevzuatına göre, kooperatiflerin yanı 

sıra şirketler de üretici grubu olarak tanınabilmektedirler. 

 

Bunlara ilaveten sektörde alıcı olarak rol alan şirketler de dahil olmak üzere şerbetçiotu 

interbranş ya da sektörel örgütlenmesinin gerçekleştirilmesi özellikle sektöre yönelik 

politikaların belirlenmesi yönünde oldukça faydalı olacaktır. 
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10.7 İpekböceği  

 

İpekböcekçiliği, İpekböceğinin tek besin kaynağı olan dut yaprağını sağlayan 

dut fidanı yetiştirilmesinden ham ipek elde edilinceye kadar olan safhaları 

kapsamaktadır. Türkiye'de ipekböcekçiliği tarımda yardımcı bir koldur. Kırsal 

alanlardan kentlere göçün ve kırsal alanda gizli işsizliğin önlenmesi, 35-40 gün gibi 

kısa sürede ek gelir sağlaması yönleri ile milli gelir artışında önemli rol 

oynamaktadır. İpekböceği yetiştiriciliği daha ziyade arazilerin diğer tarım dallarına 

elverişli olmadığı dağlık yörelerde gerçekleştirilmektedir. Söz konusu yörelerde 

yaşayan gelir kaynakları çok kısıtlı ailelerde yaş koza üretimini genellikle yaşlılar ve 

kadınlar gerçekleştirmektedirler. İpekböcekciliğin de nihai ürün ipek halıdır. Yaş 

kozanın ipek halıya dönüştürülmesi sonucu yaklaşık 14 misli katma değer 

yaratılmaktadır. Üretilen ipek halıların tamamına yakını ihraç edilmektedir. Dış 

Ticaret Müsteşarlığı verilerine göre, 2004 yılı ipek halı ihracat değeri yaklaşık 30 

milyon USD'dır. Bu rakama yoğun olarak turistik bölgelerde yapılan yerinde 

satışlar ve kargo ile gönderilen satışlar ile birlikte toplam 100 milyon USD’ye 

ulaşmaktadır.(Anonim 2006e). 

 

AB’de üretimin en fazla olduğu ülke Yunanistan'dır. Aslında bu ülkedeki üretim 

kiktarı çok düşük olmasına karşın AB fonlarından hibe yoluyla karşılanmış milyon 

dolarlık ipek çekim tesisleri bulunmaktadır. Diğer taraftan Portekiz'de de üretimin 

yaygınlaştırılmasına yönelik faaliyetlere ağırlık verilmiştir. AB'ye 2007 yılında 

tam üye olacak olan Bulgaristan'da, ipekböcekçiliği istihdam olanakları da göz 

önüne alınarak, büyük yatırımlar yapılacağı tahmin edilmektedir. AB'ye tam 

üyeliğimiz halinde Türkiye AB sınırları içerisinde ipekböcekçiliği üretiminin en 

yoğun olarak yapıldığı ülke durumunda olacaktır. 

 

Bu konumun Türkiye için bir avantaja dönüştürülmesi için, tam üyelik süreci 

içerisinde AB kırsal kalkınma fonlarından yararlanabilmeye yönelik politikalara 

öncelik ve ağırlık verilmesi gerekmektedir. 
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Çizelge 10.1 AB ve Türkiye’de İpekböçeği Üretimi 

 İtalya İspanya Fransa Türkiye 

Koza (kg) 3.332 1.239 1.005 143.000 

Kutu 150 55 43 5.161 

Verim(kg/kutu) 2,22 22,53 23,37 27,7 

 Kaynak: TKB 2006 

 

Ülkemizde evrensel standartlarda ipekböcekçiliği üretimi gerçekleştirildiği için, 

sektörün mevcut hali ile üretim açısından AB'ye uyum sorunu bulunmamaktadır. 

Üretim olarak Türkiye AB ülkeleri ile rekabet halinde olmadığı için bu yönde bir 

önlem geliştirmeye de gerek yoktur.  

 

AB'ye katılım süreci içerisinde ülkemizde hazırlanacak projeler ile gerekli fonlardan 

yararlanarak ilave yeni modern ve geleneksel ipek çekim tesisleri ile modern 

anlamda depolama ve atölye tarzı halı dokuma tesisleri dolayısıyla yeni gelir ve 

istihdam kaynakları yaratılabilecektir. Ayrıca Fransa, İtalya ve Yunanistan gibi 

ülkelerle ipekböcekçiliği ve ipekli tekstil sanayi gibi alanlarda teknik işbirliğinin 

başlatılması şansı da bulunmaktadır. Kozabirlik tarafından halen bu tip girişimler 

sürdürülmektedir. 

 

AB'de üreticilerin bir kooperatif çatısı altında örgütlenmeleri öngörülmüş olup, 

Türkiye'de de tüm üreticiler bölgelerindeki koza tarım satış kooperatiflerinin 

üyesidirler.  

 

İpekböcekçiliği üretimi AB içerisinde çok düşük seviyelerde yapılmasına karşın, 

yaş koza üreticileri güçlü bir şekilde desteklenmektedir. AB’nde kutu başına 133,26 

Euro verilmektedir. Türkiye’de yardım yaş kozaya kilo başına verilmektedir. Bu destek 

2005 yılı için kutu başına yaklaşık 16,5 YTL (10,25 Euro)’dur. 

 

Türkiye’de, ipekböcekçiliğinin desteklenmesi için yaş koza üreticilerine 2001 yılından 

itibaren ürettikleri miktar üzerinden, DFİF kaynaklarından 'Doğrudan Destek Ödemesi' 

yapılmaktadır. Bu destek ödemesinin üstüne, Kozabirlik tarafından tespit edilen alım 
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fiyatı ilave edilmektedir. 2001 yılında 46,6 ton ile dibe vuran yaş koza üretimi, sözkonusu 

destek sayesinde tekrar artışa geçmiştir 

 

Çizelge 10.2 Yaş Koza Destekleme Alım Fiyatları (Euro/Kg) 

 2002 2003 2004 2005 

Kozabirlik Alım Fiyatı 1,40 1,78 1,30 1,55 

Doğrudan destek ödemesi 3,85 4,15 4,36 5,66 

Toplam 5,25 5,93 5,66 6,83 

Kaynak: Kozabirlik 2006 

 

Tarımda Yeniden Yapılandırma ve Destekleme Kurulu'nun aldığı karar çerçevesinde, 

2006 yılından itibaren ipekböceği de Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında 

Kararname kapsamına alınmıştır. Sektör 1999 yılından itibaren yıllık yayınlanan 

kararname ve uygulama yönetmelikleri idare edilmektedir. Örneğin en son 2005/8534 

sayılı Kararname ve bunun 2005/1 sayılı uygulama yönetmeliği yayımlanmıştır. Buna 

karşın AB’nde 845/72/EEC ve 1054/73/EEC sayılı Tüzükler yürülüktedir. 

 

Türkiye’de 1953/1317 sayılı Kararname ve tarım ve köyişleri Bakanlığı’nın 1986/2904 

sayılı sirküleri gereğince kutular asgari 20.000 adet ipekböceği yumurtası ihtiva etmek 

zorundadır. Aynı miktar 1496/77/EEC sayılı Komisyon Tüzüğü gereğince AB için de 

geçerlidir. 

 

Sektörde temel amaç dünya piyasasında yer alabilmek için üretim miktarının 

arttırılmasıdır. Bu nedenle üretim artırımına yönelik stratejilerin yanında, halen 

yardımcı bir tarım kolu olan ipekböcekçiliği üretimi için çiftçilerin ikna edilebileceği 

fiyat politikalarının da geliştirilmesi gerekmektedir. 
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11. SONUÇ ve ÖNERİLER 

 

Kırsal kesimde yerleşimlerin dağınık olması, alıcı ve satıcılar karşısında çiftçinin 

ekonomik ve mesleki çıkarlarını yeterince koruyabilecek güçte olmaması tarımda bir 

çok sorunun çözümünü zorlaştırmaktadır. Kırsal toplumun yaşam düzeyini iyileştirmek, 

kıt kaynaklara sahip olan üreticilerin gelirlerini artırmak, tarımsal gelişmeyi sağlamak, 

tarımsal yapı bozukluklarını gidermek ve üreticileri eğitmek ve bilgilendirmek için 

gösterilen çabalar ve verilen hizmetler ancak örgütlü bir şekilde düzenli, verimli ve 

etkin olarak yapılabilir. Bu nedenle üreticiler, meslek odaları, kooperatifler, sendikalar, 

dernekler gibi farklı amaçlı örgütler kurmuşlardır. 

 

Büyük Önder Atatürk’ün örgütlenme ile ilgili “Muhakkak birleşmede kuvvet vardır. 

Kooperatif yapmak, maddi ve manevi kuvvetleri, zekâ ve maharetleri birleştirmektir.” 

şeklindeki veciz sözü aslında birçok şeyi kısaca özetlemekte ve daha o günlerden içinde 

bulunulan sıkıntıların çözüm yolunu göstermektedir. 

 

Tarım sektöründe tarım işletmeleri büyüklük ve iş yoğunluğu bakımından birbiriyle 

çelişen iki farklı yapıda karşımıza çıkmaktadır. Bunlar geçimlik üretim yaparak 

varlığını sürdürmeye çalışan geleneksel yapıdaki küçük işletmelerden oluşan büyük bir 

kesim ile pazara yönelik üretim yapan nispeten daha modern yapıdaki büyük 

işletmelerden oluşan küçük bir kesimden oluşmaktadır. Modern işletmelerin sahip 

olduğu avantajlar, genellikle maddi yetersizlikler nedeniyle geleneksel kesime kolayca 

aktarılamamaktadır. Çoğunlukla az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerin tarım 

sektörlerinde görülen bu ikili yapıdan kaynaklanan sorunların çözümünde gelişmiş 

ülkeler tarafından daha önce kullanılan yöntemler örgütlenmeden faydalanılarak doğru 

şekilde organize edilebilmişlerdir. Özellikle tarım ürünleri piyasalarını düzenleyen, girdi 

ve kredi konusunda etkin örgütlere ihtiyaç duyulmaktadır.  

 

Türkiye ihtiyaç duyulan bu tip örgütlere yaklaşık 150 yıldan beri sahiptir. Miktar, çeşit 

ve üye bakımından oldukça fazla sayıda tarımsal/kırsal örgüt bulunmaktadır. Buna 

rağmen Türk tarımı yapısal sorunlardan bir türlü kurtulamamıştır. Bu durum örgütlenme 

ile ilgili aşağıdaki nedenlerle açıklanabilir: 
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1. Belirgin bir örgütlenme politikası ve bu doğrultuda oluşturulmuş bir model ortaya 

konulamamıştır.  

 

2. Örgütlenmeye ilişkin çok sayıda ve birbiriyle çelişen mevzuat bulunmaktadır.  

 

3. Mevcut örgütlere ilişkin mevzuat daha baştan hatalı ve eksik olarak çıkmış, bir 

kısmı ise zamanla güncelliğini yitirmiş ve ihtiyaçlara cevap veremez hale 

gelmiştir. 

 

4. Örgütlenmeden sorumlu yapılanmada çok başlılık ve dağınıklık yaşanmaktadır. 

 

5. Belirli dönemlerdeki popülist yaklaşımlar ve korumacı kamu tutumu tarımsal 

örgütlenmeyi zayıflatmıştır. 

 

6. Tarımsal örgütler olumsuz anlamda politize olmuşlar ve yerel güç odaklarının 

eline düşmüşlerdir. 

 

7. Örgütlenme yanlış biçimde tabana yayılmaya çalışıldıkça örgüt sayısı açısından 

bir şişkinlik yaşanmış, bu arada farklı örgütler arasında ortaya çıkan rekabet 

nedeniyle etkin bir üst yapılanma sağlanamamıştır. 

 

8. Tarımsal örgütlerin mali kaynaklarının yetersizliği hedeflenen faaliyetlerin ve yeni 

yatırımların gerçekleştirilmesi karşısında büyük bir sorun teşkil etmektedir. Bu 

durum örgütlerin piyasa sisteminde etkin rol oynamasını engellemektedir. 

 

9. Tarım sektörünün yetişmiş insan kaynakları kısıtlıdır. Dolayısıyla bu örgütler, 

kendilerinden beklenen görevleri yerine getirecek yönetim anlayışına, idari 

kapasiteye ve teknik bilgiye sahip değildir. 

 

10. Örgütlenme bilinci ve eğitiminin yetersizliği sorunların çözümünü baştan 

zorlaştırmaktadır. 
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Türkiye’de üreticilerin örgütlenmesini sağlamak amacıyla kurulan kooperatifler, üretici 

birlikleri, hizmet birlikleri, ziraat odaları, dernekler ve hatta bazı ekonomik kuruluşların 

her birinin ayrı mevzuatı ve bağlı oldukları ayrı bakanlıklar bulunmaktadır. Bu durum 

devletten sürekli ve yeterli kaynak aktarılmamasına, aktarılanın ise etkin 

kullanılamamasına ve hizmetlerin götürülmesinde dağınıklığa neden olmaktadır. Bu 

dağınık ve güçsüz yapı içinde üretici örgütleri tam anlamıyla örgütlenememektedirler. 

Bu nedenle örgütler tarımsal ürünlere ilişkin etkin fiyatlandırma ve pazarlama 

politikalarını oluşturabilecek güce sahip olamamaktadırlar. Bu durum etkin bir ulusal 

tarım politikası oluşturulabilmesini de olumsuz yönde etkilemektedir.  

 

Türkiye, AB’ne üye olma yolunda ilerlemektedir. Bu nedenle AB’nin mevcut 

organizasyonları ile birlikte çalışabilecek, OTP kapsamındaki uygulama, teşvik ve 

destekleri çiftçimize aktarabilecek bir üretici örgütlenmesine ihtiyaç duyulmaktadır. 

Bunun için mevcut örgütlere ek olarak yeni bir örgütlenme modeline ihtiyaç 

bulunmamaktadır. Mevcut örgütleri çalışır hale getirmek ve yeni işlevleri üstlenebilecek 

pozisyona kavuşturmak yeterlidir. 

 

Yeni bir örgütlenme yoluyla örgütlenme sorunlarının çözümleneceği beklentisiyle 

AB’ne uyum çalışmaları çerçevesinde Tarımsal Üretici Birlikleri adı altında yeni 

tarımsal örgütler oluşturulması düşünülmüştür. Fakat ortaya çıkan eserin bu sorunlara 

kesin bir çözüm getirebilme durumunun olmadığı görülmüştür. Yeni kurulan bu 

örgütlerin, AB’nde tam bir karşılığı bulunamamıştır. Mevcut hali ile bazı alanlarda 

kendilerinden beklenen görevleri gerçekleştirebilmelerinin, en başta hukuken mümkün 

olmadığı ortaya çıkmıştır. Bunun yanı sıra üstlenilen benzer görevlerin bir kısmının, 

Türkiye’nin en büyük ticari kuruluşlarından olan Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri 

tarafından gerçekleştirilmekte oldukları tespit edilmiştir. Kooperatifler Kanunu ve 

TSK’lerini düzenleyen mevzuatta yapılacak birkaç değişiklik sayesinde Tarımsal 

Üretici Birlikleri Kanunu ile hedeflenen amaçlara ulaşılabilecektir. Fakat bu da geçici 

bir çözüm olacaktır. Çözüm tarımsal örgütlenmeye ilişkin bir çatı kanunun çıkartılması 

ve mevcut bütün mevzuatın buna göre yeniden belirlenmesi ya da düzenlenmesidir. 
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Bu çalışmada, Türkiye için önemli olan taze meyve ve sebze, şarap, tütün, pamuk, 

şerbetçiotu ve zeytinyağı ürün gruplarında, piyasa düzenlerinin kurulması ve tarım 

piyasalarının etkin biçimde izlenmesine yönelik idari yapılar ve uygulama 

mekanizmalarının oluşturulması ile ilgili temel AB mevzuatı incelenmiştir. Bu inceleme 

sırasında, bu ürünler için verilen ve ürüne göre değişmekte olan üretim yardımları, 

ihracat geri ödemeleri, depolama yardımları ve müdahale alımlarına ilişkin 

düzenlemeler ile kalite ve standartlar gibi uygulamadaki ayrıntılara yönelik yardım ve 

destek mekanizmalarına ilişkin bütün mevzuat ele alınmıştır. 

 

Yapılan inceleme sonucunda, AB’de bu piyasa düzenlerinin uygulanmasında çeşitli 

kurum ve kuruluşlara görevler verildiği, bazı üye devletlerde, ürüne bağlı olmak üzere, 

bu görevlerin AB mevzuatında belirtilen tanınma kriterlerine sahip üretici teşkilatlarına 

ulusal mevzuat ile devredilebildiği tespit edilmiştir. Bu durumun uygulamanın etkinliği 

açısından sahada büyük kolaylıklar ve maddi kazançlar sağladığı görülmektedir.  

 

AB’de OTP’nın uygulanabilmesi başta ürün veya ürünlere ilişkin üretim, destekleme, 

işleme, pazarlama, dış ticaret, stoklama, kalite standartları ve üretici örgütlenmesi gibi 

konularda hükümleri içeren OPD’nin işletilebilmesine bağlıdır. Bunun için, Türkiye’de 

Avrupa Tarımsal Garanti ve Yönlendirme Fonunun tesisi, Entegre İdare ve Kontrol 

Sisteminin ve Çiftlik Muhasebe Veri Ağının oluşturulması, Ödeme, Müdahale ve 

Kontrol Ajanslarının kurulması gibi yatay düzenlemelerin gerçekleştirilmesi gereklidir. 

Çünkü OPD’lerin işlerlik kazanması için sadece çiftçi örgütlerinin varlığı yeterli 

değildir; diğer yatay düzenlemeler de gerçekleştirilmelidir. 

 

Yatay konularda kurulacak bu sistemler ve bunu işletecek kurumların görevlerinin bir 

kısmının üretici örgütlerine ulusal mevzuat ile delege edilebilmeleri yani üretici 

örgütleri aracılığıyla yapılabilmesi mümkündür. Örneğin, üretim beyannamelerinin ve 

yardım başvurularının üreticiye dağıtılması, bunların doldurulması, toplanması, 

incelenmesi ve bölgeden toplu olarak gönderilmesi görevlerini, Ödeme ve Müdahale 

Ajanslarının bölge ofisleri yerine üretici örgütleri yapabilir. Bu beyanlar ve başvurular 

karşılığında gelen yardımların, doğrudan üreticiye ödenmesi konusunda yine bu 

ajansların görevlerini üretici örgütleri yerine getirebilir. Bu başvuru ve beyanların 



 210

doğruluğu ile ilgili miktar, alan, kalite ve kayıt kontrolleri, Kontrol Ajanslarının yerel 

ofisleri yerine üretici örgütleri tarafından gerçekleştirilebilir. Üretici örgütleri, kırsal 

kalkınma ve bölgesel politikalar ile ilgili çeşitli projeler hazırlayarak AB’nin Yapısal 

Fonlarından faydalanabilir ve ilgili AB kurumlarının yerel ofislerinin görevlerini yerine 

getirmesinde veri toplama yönünden de katkıda bulunabilirler. Son reformlar sonrasında 

müdahale alımlarının yerini almaya başlayan özel stoklama rejiminin uygulanmasında 

kamunun yerine üretici örgütleri kendi stoklama sistemlerini kurabilirler.  

 

Kısaca, yukarıda sayılan uygulamaların, yani yatay düzenlemelerin gerçekleştirilmesini 

sağlayan kuruluşların yerel görevlerinin üretici örgütleri tarafından yerine getirilmesi ve 

bazı ürünlerde OPD’nin üretici örgütleri tarafından işletilmesi, ilgili AB tüzüklerinde 

belirtildiği üzere, üye devletlerin ulusal mevzuatı çerçevesinde uygulanabilmektedir. 

 

Türkiye’de devlet desteği ile örgütlenmenin yaygınlaşması ve altyapı yatırımları 

konusunda önemli bir birikim sağlanmıştır. Buna karşın, yine devletin müdahalesi 

sonucunda buralarda idare ve işletim sorunları yaşanmaktadır. Dolayısıyla bu örgütlerin 

üretimden işlemeye ve piyasa kontrolüne kadar pek çok alanda etkinlikleri oldukça 

yetersizdir. Bu durumda, OPD ile ilgili AB mevzuatında belirtilen görevlerin 

Türkiye’deki üretici örgütleri tarafından hemen yerine getirilmesi zor görülmektedir. 

 

Türkiye OPD’ni tam üyelikten sonradan uygulamak zorunda olan bir ülkedir. Benzer 

durum son üye olan 10 ülke içinde geçerli olmuştur. Eğer Türkiye, bu son üye 

devletlerin uyum konusundaki uygulamalarını ve tecrübelerini dikkate alırsa, mevcut 

dinamiklerini kendi ihtiyaçları doğrultusunda bir avantaj olarak kullanabilir. Bu 

durumda uyum süreci, bir yandan Türkiye’deki üretici örgütlerinin geri kaldıkları 

alanlarda mecburen ilerlemelerini sağlarken, bir yandan da yapılacak yatay 

düzenlemeler ile yeni kuruluşlar oluşturmak yerine mevcut örgütlerin etkin hale 

gelmelerini sağlayacaktır. Yani bir yandan kurum fazlalığı engellenirken bir yandan da 

mevcut kaynakların kullanımını sağlayacaktır. 

 

Türkiye’de OPD’nin uygulamasında hemen birçok ürün/ürün grubunda aktif rol 

oynayabilecek etkinlikte piyasaya hakim, köklü bir geçmişe sahip, AB benzeri ürün 
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bazında kurulmuş üretici örgütlerinin bulunduğu söylenebilir. Örneğin zeytinyağı 

sektöründe üretim kapasitesi, temsil ettiği üretici sayısı ve üretim alanı ile yaygın 

teşkilat yapısı, depolama imkanları, pazara hakimiyeti ve finans kaynağı açısından AB 

tanınma kriterlerine sahip üretici örgütü olarak TARİŞ Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış 

Kooperatifleri Birliği ile Marmarabirlik karşımıza çıkmaktadır. Fakat sadece bunların 

varlığı AB’ndeki sistemin Türkiye’de hemen uygulanabilmesi için yeterli değildir. 

Tarımsal yapı farklılıklarından, üretici örgütlerinin yapısal farklılıklarına kadar birçok 

alanda uyum açısından önemli sorunlar bulunmaktadır.  

 

Bu örgütlerin yapısal farklılıklardan kaynaklanan sorunlarının çözümüne yönelik 

olarak; ilgili AB mevzuatında belirtilen kriterlere göre yeniden düzenlenmeleri, iyi bir 

yönetim-idare-işletme yapısına kavuşturulmaları ve uluslararası ölçütlere göre 

hazırlanmış projeler çerçevesinde kaynak kullanabilmeleri durumunda, OPD 

çerçevesinde kendilerinden beklenen yükümlülükleri başarı ile yerine getirebilecek 

güçte oldukları görülmektedir. 

 

Türkiye’de üst örgütlenmeye ilişkin mevcut durumu gösteren şekil, Ek 9’da 

sunulmaktadır. Burada basamaklar halinde AB’ndekine benzer bir piramit yapı 

görülmektedir. Bu yapılanma içinde, AB’nde temsil edilme seviyesinde COGECA ve 

halihazırda TZOB ve Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği’nin üyesi olduğu COPA 

bulunmaktadır. Bunun altında ülke içinde en üst seviyede ise, bütün kooperatiflerin 

bağlı oldukları bir Türkiye Kooperatifler Milli Birliği-Federasyonu yer almaktadır. Bir 

alt seviyede, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından ARIP projesi olarak yürütülmekte 

olan Tarımsal Amaçlı Kooperatifler Ortak Girişiminin (TAKOG) oluşturduğu ve 

yapısına Tarım Kredi ve Tarım Satış Kooperatiflerinin de dahil olduğu geniş bir Merkez 

Birliği bulunmaktadır. Bu Merkez Birliği ülkedeki bütün tarımsal amaçlı kooperatiflerin 

danışma amaçlı bir araya geldiği bir üst örgüttür (Takog 2005). 

 

Burada merkez birliklerinin altında, bölgesel seviyede üretici üst birlikleri yer 

almaktadır. Bunun altında da tek bir ürün veya ürün grubu bazında pazarlama ve 

işlemeye yönelik üretici örgütleri, birim örgüt olarak en alt seviyede yer almaktadır.  
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Bu model, Türkiye’de üreticinin tek ürün bazında ihtisas sahibi olmasını zorlayacak, 

birçok alanda geçimlik üretimde bulunan küçük çiftçinin üretimden çekilmesini 

sağlayacak olması nedeniyle zamanla faydalı olabilecek bir uzun vadeli modeldir. 

Bunun uygulanabilmesi için önemli oranda finans ve altyapı imkanlarına ihtiyaç 

duyulacaktır. Çünkü halihazırda bir çok alanda farklılıklar bulunmaktadır. 

 

Türkiye’de de üretici AB’de olduğu gibi, rekabet gücüne kavuşabilmek için üretimde 

ihtisaslaşmak zorundadır. Birçok alanda geçimlik üretimde bulunan küçük çiftçinin 

üretimde bulunmaya devam etmesi Türk tarımının rekabet gücünden yoksun olmasının 

ana nedeni olacaktır. İhtisaslaşmış güçlü üreticiler Türk tarımının AB içinde varlığını 

sürdürmesinin ön koşuludur. Bu nedenle zamanla ihtisaslaşma beraberinde üreticilerin 

daha az sayıda ihtisas birlikleri içinde yer almasını sağlayacaktır. Ama ihtisas 

çiftliklerinin oluşturulabilmesi için önemli oranda finans ve altyapı imkanlarına ihtiyaç 

duyulacaktır. Örneğin, AB çiftçisi ile Türk çiftçi arasındaki yapısal farklardan 

kaynaklanan bir durum bu tip örgütlenme modelinin önüne bir engel olarak ortaya 

çıkmaktadır. Bu örnek çerçevesinde, İspanya’daki meslektaşından farklı olarak, Ege 

Bölgesi’nde zeytin üretiminde bulunan bir Türk çiftçisi dikkate alındığında; bu 

üreticinin aynı zamanda pamuk, incir, üzüm, tütün, narenciye, hububat, süt sığırcılığı, 

tavukçuluk, arıcılık gibi tarımsal üretim faaliyetlerinin bir kısmını daha hem geçimlik 

anlamda hem de ekonomik anlamda yapmakta olduğu görülecektir. Yani bu ürünlerin 

bir kısmını hem kendi tüketimi, hem de gelir elde etmek amacıyla üretmektedir. AB 

benzeri ürün bazında bir örgütlenme modeli içinde bu çiftçinin, her ürün için ayrı bir 

örgüte üye olması gerekecektir. Bu durumda, OTP’na başarılı bir uyumun sağlanması 

oldukça güç olacaktır.  

 

Burada dikey yapılanma içine Köykoop benzeri çok amaçlı birim örgütleri koyan bir 

modelin uygulanması düşünülebilir. İskandinavya’nın kuzeyi, İspanya’nın doğusu, 

Türkiye’nin ise Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi gibi az gelişmiş yöreler için bu 

yapılanma önerilebilir. Fakat uzmanlaşma ve işbölümünün nasıl yapılacağı, artacak 

maliyetlerin nasıl karşılanacağı, çok sayıda ürünün nasıl işleneceği gibi birçok soruna 

çözüm bulunmasını gerekmektedir (İnan 2004).  
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Bu nedenle OPD’ne uyum sağlanması konusunda önce üreticilerin ihtisaslaşmış ve daha 

büyük ölçeklerde çalışan teşebbüsler haline gelmeleri, bu sayede de daha az sayıda 

ürünle ilgili veya tek bir ürün / ürün grubu bazında pazarlama ve işlemeye yönelik birim 

örgüt modelini uygulamaları en uygun yol olacaktır. 

 

Buraya kadar sunulanların ışığında, sonuç olarak; OPD’nin Türkiye’de tam anlamıyla 

uygulanabilmesi için, şu anda faal bulunan bütün üretici örgütlerinin, ürün veya ürün 

grubu bazında AB benzeri bir yapılanma içinde, yeni bir mevzuatla yeniden 

tanımlanması gerekecektir. Tam üyelik sonrası üretici örgütlerinin mevcut görevlerinin 

üstüne yeni imkanlar ile yeni görevler üstlenmeleri öngörülmektedir. 

 
Türkiye’de uygulanacak üretici örgütü modeli her ne şekilde olursa olsun, OPD 

konusunda üyelerine faydalı olabilmek için öncelikle bir takım sorumlulukları mevzuat 

çerçevesinde üstlenmesi gerekmektedir. 

 

Bu sorumlulukları üstlenebilecek üretici örgütleri aşağıda belirtilen görevlerin tamamını 

ya da bir kısmını yerine getirebilmelidir: 

 

1. Üreticiye her yönüyle katkıda bulunabilen tüzel bir kişiliğe sahip olmalıdır. 

2. Üyelerini düzenli bir şekilde kayıt altına alabilmelidir. 

3. Üreticiye verilen yardımların dağıtılmasını ve kontrolünü yapabilmelidir. 

4. Fiyat oluşmasında etkili olabilmelidir. 

5. İç ve dış pazarlarda kalite standardı ve maliyet açısından rekabet gücü yüksek 

üretim hedefinin gerçekleştirilmesine katkıda bulunabilmelidir. 

6. Üreticilere girdi ve yayım hizmeti götürebilmelidir. 

7. Tarımsal üretimin geliştirilmesi için teknik ve ekonomik yönden üreticilere 

rehberlik yapabilmelidir. 

8. Ürünlerin değerlendirilmesi ve pazarlanması konularında üyeleri arasında 

dayanışmayı sağlayabilmelidir. 

9. Üretici haklarının korunmasını sağlamak üzere ekonomik ve sosyal araştırmaları 

yapmalı ya da yaptırabilmelidir. 

10. Gerektiğinde uluslararası ilgili kuruluşlar ile işbirliği yapabilmeli ve tarımsal 

konularda haksız rekabeti önleyebilmelidir. 
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Yalnız burada yoktan yeniden örgütler yaratmak yerine, var olan ve piyasada gücünü 

ispat etmiş olan örgütlerin eksik yönlerini tamamlamasına ve bunların daha güçlü ve 

etkin bir hale getirmesine önem verilmelidir. 

 

Yukarıda sayılan özelliklere sahip bir üretici örgütü için kurumsal yapılanma ve alt yapı 

gerektiren düzenlemeler bulunmaktadır. Buna göre, araştırma kapsamındaki taze meyve 

ve sebze, şarap, tütün, pamuk, şerbetçiotu, zeytinyağı ve ipekböceği ürünlerinde 

örgütlenme, coğrafi bilgi sistemi, denetimler, pazarlama standartları, kalitenin ve 

çevreye etkinin geliştirilmesi konularında düzenlemeler yapılması gerekmektedir. Bu 

düzenlemeler için, Ulusal Program’da da belirtilen Çerçeve Kanun’un yanı sıra bir 

takım yeni mevzuatın çıkartılması gerekmektedir. Herhangi bir ürün için örnek olarak 

aşağıdaki mevzuatın ilk aşamada çıkartılması gerektiği kolayca tahmin edilebilir. 

Bunlar, bir kontrol kuruluşu kurulmasına ilişkin kanun, coğrafi bilgi sistemi ile uyumlu 

sicilin oluşturulmasına dair yönetmelik, üretim miktar ve türünün belirlenmesine dair 

yönetmelik ve üretim kalitesini geliştirmeye yönelik önlemlere ilişkin tebliğler şeklinde 

sıralanabilir. Bu arada Üretici Birlikleri Kanunu yeniden düzenlenmesi konusuna ayrı 

bir önem verilmelidir.  

 

Tabii ki bütün bu mevzuatın uyumu ve uygulanması için kurumsal yapılanma ve bunun 

için gerekli finansman sağlanmalıdır. 

 

AB’ndekine benzer kurumsal yapılanma ve idari altyapı belirlenirken Tarım ve 

Köyişleri Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı ve ilgili diğer 

sorumlu kamu kuruluşları ile mevcut üretici örgütlerinin ortak çalışmalar yapmaları 

gerekmektedir. 

 

Bütün bu sayılanların gerçekleştirilebilmesi için ihtiyaç duyulan finansman, Türkiye 

Devleti hazinesinden karşılanacaktır. IPARD yardımlarından faydalanılabilmesi için 

2007 yılının beklenmesi, bazı yatırımların tamamlanabilmesi açısından orta vadede ise 

tam üyeliğin gerçekleşmesi gerekmektedir. Bütün bu imkanlardan faydalanılabilmesi 

için en kısa sürede gerekli hazırlıklar tamamlanmalıdır. 
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Sonuç olarak, Türkiye ileride bir tarihte AB’ne tam üye olduğunda diğer bütün ortak 

sorumluluk ve politikalarda olduğu gibi OTP’nı da benimsemek ve milli tarım 

politikasının üstünde uygulamak zorunda olacaktır. Bu politikanın 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 edilmesi, bunun üzerine eksik kalan yapıların 

AB’dekine benzer bir şekilde düzenlenmesinde büyük fayda bulunmaktadır. İşte bu 

noktada mevcut üretici örgütlerine önemli görevler düşmektedir. Üretici adına yapılacak 

işlerin yine üretici tarafından yapılması daha doğru olacaktır. 

 

Bu kapsamda, tarım kesiminde gelir ve refah düzeyini arttırmak amacıyla devlet 

tarafından verilecek doğrudan yardımların, bunun yanı sıra maliyetleri düşürmek için 

verilecek girdi ve kredi sübvansiyonlarının dağıtımının üretici örgütleri aracılığıyla 

yapılması, bu faaliyetlerin amacına ulaşmasında daha doğru ve güvenli bir yol olacaktır. 

Piyasadaki talebe göre oluşan fiyatları dikkate alarak üretimi arttırıcı ve ya azaltıcı bir 

takım müdahaleler ve önlemler yine üretici örgütlerinin yardımı ile daha etkin ve hızlı 

bir şekilde gerçekleştirilebilecektir. Tarımdaki işgücü ve sermayenin hareketliliği de 

yine örgütlenme ile yakından takip edilebilecek ve yönlendirilebilecektir. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 216

KAYNAKLAR 

 

Abel, W. 1967. Agrarpolitik. 3. Aufgabe, Gottingen 

Anonim. 1930. 1580 Sayılı Belediyeler Kanunu’nun Birlik Kurma İle İlgili 133-

144’üncü Maddeleri 14.4.1930 Tarih ve 1471 Sayılı Resmi Gazete 

Anonim. 1969. 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu. 10.5.1969 Tarih ve 13195 Sayılı 

Resmi Gazete 

Anonim. 1972. 1581 Sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu, 28.4.1972 

tarih ve 14172 Sayılı Resmi Gazete. 

Anonim. 1985. 3186 Sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin Kuruluşu 

Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 

Kanun, 08.5.1985 Tarih ve 18748 Sayılı Resmi Gazete. 

Anonim. 1998. 3476 Sayılı ve 06.10.1988 tarihli 1163 sayılı Kooperatifler Kanununda 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun.  

Anonim. 1989. Türkiye’deki Kooperatiflerin Avrupa Topluluğu Bünyesine 

Entegrasyonu Semineri Tebliğleri. Türk Kooperatifçilik Kurumu Yayınları 

No :74.  

Anonim. 1995a. Tarım Kredi Kooperatif ve Birliklerinde Düzenleme Yapılmasına 

İlişkin 553 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname. 28.6.1995 tarih ve 22260 

Sayılı Resmi Gazete. 

Anonim. 1995b. Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1996-2000). Devlet Planlama 

Teşkilatı, Yayın ve Temsil Dairesi Başkanlığı, Ankara 

Anonim. 1996. Kooperatiflerin Güncel Sorunları ve Çözüm Önerileri Paneli, Türkiye 

Milli Kooperatifler Birliği Yayını, Ankara.  

Anonim. 1997a. I. Tarım Şurası Sonuç Belgesi, X. Komisyon: Tarım Örgütlenmesi. 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Ankara. 

Anonim. 1997b. Tarımda Örgütlenme. Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği ve 

Vakfı Çalışma Komisyon Raporları Dizisi: 5, Ankara 

Anonim. 1999a. Üretici Birlikleri Kanun Taslağı. Tarımsal Üretici Birliklerinin 

Geliştirilmesine Yardım Projesi 5. Toplantısı Notları. 

Anonim. 1999b. Avrupa Birliği ve Türkiye. Dış Ticaret Müsteşarlığı, Avrupa Birliği 

Genel Müdürlüğü (4. Baskı), Ankara. 



 217

Anonim. 1999c. 21. Yüzyılın Eşiğinde Avrupa Birliği’nde Ortak Tarım Politikası . 

İktisadi Kalkınma Vakfı, Yayın No : 158, İstanbul. 

Anonim. 2000a. Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (2001-2006). Devlet Planlama 

Teşkilatı, Yayın ve Temsil Dairesi Başkanlığı, Ankara 

Anonim. 2000b. Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, Tarımsal Politikalar ve 

Düzenlemeler Özel İhtisas Komisyonu Raporu. DPT, Ankara. 

Anonim. 2000c. Tarımsal Üretici Birliklerinin Geliştirilmesine Yardım Projesi, Ulusal 

Değerlendirme Semineri, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Ankara. 

Anonim. 2000d. 4572 sayı ve 01.6.2000 tarihli Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri 

Hakkında Kanun. 16.6.2000 Tarih ve 24081 Sayılı Resmi Gazete. 

Anonim. 2000e. Tarımsal Politikalar ve Düzenlemeler Özel İhtisas Komisyonu Avrupa 

Birliği benzeri bir üretici birliğinin kurulması ve tarımsal yapının 

düzeltilmesine ilişkin kararı. Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı,. DPT, 

Ankara. 

Anonim. 2000f. Avrupa Birliği’ne Giden Yolda Türk Tarımı. Tarım ve Köyişleri 

Bakanlığı Yayın No: 2, Ankara. 

Anonim. 2000g. Avrupa Birliği'nde Üretici Birlikleri. Akdeniz İhracatçı Birlikleri, 

Araştırma Serisi, Antalya., 

Anonim. 2000.i. Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, Bitkisel Üretim Özel İhtisas 

Komisyonu Meyvecilik Alt Komisyonu Zeytin Raporu. DPT, Ankara. 

Anonim. 2001a. Avrupa Birliği’nin Ortak Tarım Politikası ve Türkiye’nin Uyumu. 

İktisadi Kalkınma Vakfı, İstanbul. 

Anonim. 2001b. I. Katılım Ortaklığı Belgesi. Avrupa Toplulukları Resmi Gazetesi L 85, 

24.03.2001, s. 85, Brüksel. 

Anonim. 2001c. I. Ulusal Program. 24 Mart 2001 tarih ve 24352 Mükerrer sayılı Resmi 

Gazete, Ankara. 

Anonim. 2002. Avrupa Birliği ve Türkiye. Dış Ticaret Müsteşarlığı, Avrupa Birliği 

Genel Müdürlüğü (5. Baskı), Ankara. 

Anonim. 2003a. Avrupa Birliği’nde Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Alanda 

Kooperatiflerin Rolü. Türkiye Milli Kooperatifler Birliği Yayın No: 9. 

Ankara. 



 218

Anonim. 2003b. Avrupa Birliği’nde Kooperatifler. Türkiye Milli Kooperatifler Birliği 

Yayın No: 10. Ankara. 

Anonim. 2003c. Türkiye Zeytinyağı ve Sofralık Zeytin Sempozyumu Bildirileri. Tarım 

ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü Yayın 

No:TEAE.112 Ankara 

Anonim. 2003d. Tarımsal Amaçlı Kooperatifler Merkez Birliği Çalışma Kurulları 

Toplantısı Raporları. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teşkilatlanma ve 

Destekleme Genel Müdürlüğü, Konya. 

Anonim. 2003e. II. Katılım Ortaklığı Belgesi. Avrupa Birliği Resmi Gazetesi L 145, 

12.06.2003, s. 40, Brüksel. 

Anonim. 2003f. II. Ulusal Program. Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, Ankara 

Anonim. 2004a. Kırsal Alanda Sürdürülebilir Kooperatifçiliğin Örgütlenme Modeli. 

Tarımsal Amaçlı Kooperatifler Merkez Birliği 5. Çalışma Kurulları 

Toplantısı. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teşkilatlanma ve Destekleme Genel 

Müdürlüğü, Abant. 

Anonim. 2004b. II. Tarım Şurası Çalışma Belgesi, X: Komisyon Tarımsal Örgütler ve 

Örgütlenme Raporu. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Ankara. 

Anonim. 2004c. Avrupa Müktesebatına Uyum Kapsamında Türk Pamuk Sektörünün 

Durumu ve Yapılması Gerekenler. Pamuk Çalışma Grubu, Ege İhracatçı 

Birlikleri Genel Sekreterliği, İzmir. 

Anonim. 2004d. 29.6.2004 tarih ve 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu. 

06.7.2004 tarih ve 25514 sayılı Resmi Gazete. 

Anonim. 2005a. Avrupa Birliği İle Katılım Müzakereleri Rehberi. İktisadi Kalkınma 

Vakfı. Yayın No:184, İstanbul. 

Anonim. 2005.b. Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü Hizmetleri. Tarım ve 

Köyişleri Bakanlığı Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü, 

Ankara. 

Anonim. 2005c. II. Tarım Şurası Sonuç Belgesi, X: Komisyon Tarımsal Örgütler ve 

Örgütlenme Raporu. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Ankara. 

Anonim. 2006a. Şarap Ortak Piyasa Düzenleri Alt Çalışma Grubu Raporu, Tarım ve 

Köyişleri Bakanlığı, Ankara. 



 219

Anonim. 2006b. Tütün Ortak Piyasa Düzenleri Alt Çalışma Grubu Raporu, Tarım ve 

Köyişleri Bakanlığı, Ankara. 

Anonim. 2006c. Şerbetçiotu Ortak Piyasa Düzenleri Alt Çalışma Grubu Raporu, Tarım 

ve Köyişleri Bakanlığı, Ankara. 

Anonim. 2006d. Taze Meyve ve Sebze Ortak Piyasa Düzenleri Alt Çalışma Grubu 

Raporu, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Ankara. 

Anonim. 2006e. İpekböceği Ortak Piyasa Düzenleri Alt Çalışma Grubu Raporu, Tarım 

ve Köyişleri Bakanlığı, Ankara. 

Anonymous. 1970. Ortak Tarım Politikası Finansmanı İle İlgili 21 Nisan 1970 Tarih ve 

1729/70/EEC Sayılı Konsey Yönetmeliği. 

Anonymous. 1996. COPA and COGECA Position on THA Recognition and Roles of 

Producer Organizations in THA Fruit and Vegetables Sector.  

Anonymous. 1997. Commission of the European Communities. COM(1997) 57 final.  

Note to the Council of Ministers and to the European Parliament on the olive 

and olive oil sector (including economic, cultural, regional, social and 

environmental aspects), the current common market organisation, the need 

for reform and the alternatives engaged. Brussels. 

Anonymous. 1998. Proposal for Council Regulation (EC) amending Regulation No 

136/66/EEC on the Establishment of a Common Organisation of the Market 

in Oils and Fats Official Journal of the European Communities C 136, 

01.05.1998, s. 20. 

Anonymous. 1999a European Commission Directorate-General for Agriculture. October 

1999. Info Paper: Agriculture: Process of Analysis and Information Exchange 

of the WTO: Contribution of the European Community on the 

Multifunctional Character of Agriculture Brussels. 

Anonymous. 1999b. Commission of the European Communities. COM(1999) 719 final. 

White Paper on Food Safety. Brussels. 

Anonymous. 1999c. Reforming The Olive Oil Sector. European Commission-

directorate General of Agriculture, Brussel. 

Anonymous. 2000a. Directive EC of the European Parliament and of the Council of 20 

March 2000 on the Approximation of the Laws of the Member States Relating 



 220

to the Labeling, Presentation and Advertising of Foodstuffs, Official Journal 

of the European Communities L 109, 6.5.2000,s. 29. 

Anonymous. 2000b. European Court of Auditors (Avrupa Sayıştayı): Special Report 

11/2000 on the Support Scheme for Olive Oil, Accompanied by 

Commission’s Replies, Official Journal of the European Communities C 215, 

27.07.2000,s. 1. 

Anonymous. 2000c. Council Regulation (EC) No 2826/2000 of 19 December 2000 on 

information and promotion actions for agricultural products on the internal 

market, Official Journal of the European Communities L 328, 23.12.2000,s. 2. 

Anonymous 2000d. Commission of the European Communities.  COM(2000) 855 final.  

Commission Report to the Council and the European Parliament on the 

quality strategy for olive oil and Proposal for a Council Regulation amending 

Regulations No. 136/66/EEC and (EC) No 1638/98 as regards the extension 

of the period of validity of the aid scheme and the quality strategy for olive 

oil. Brussels. 

Anonymous. 2000e. The Agricultural Situation in the Community Report Editions of 

Commission of the EC. Brussels,2000 

Anonymous. 2001a. Council Decision of 8 March 2001 on the principles, priorities, 

intermediate objectives and conditions contained in the Accession Partnership 

with the Republic, Official Journal of the European L 85, 24.03.2001, s. 85. 

Anonymous. 2001b. Opinion of the Economic and Social Committee on the 

‘Commission Report to the Council and the European Parliament on the 

quality strategy for olive oil’, and the ‘Proposal for a Council Regulation 

amending Regulations No. 136/66/EEC and (EC) No 1638/98 as regards the 

extension of the period of validity of the aid scheme and the quality strategy 

for olive oil’, Official Journal of the European Communities C 221, 

7.8.2001 s. 68. 

Anonymous. 2002a. Consolidated Version of the Treaty establishing the European 

Community. Official Journal of the European Communities C 325, 

24.12.2002, s. 33. 



 221

Anonymous. 2003a. Council Decision of 19 May 2003 on the principles, priorities, 

intermediate objectives and conditions contained in the Accession Partnership 

with Turkey, Official Journal of the European Union L 145, 12.06.2003, s. 40. 

Anonymous. 2003b. Commission of the European Communities. 23.09.2003. 

COM(2003) 554 final. Communication from the Commission to the Council 

and the European Parliament: Accomplishing a Sustainable Agricultural 

Model for Europe Through the Reformed CAP - the tobacco, olive oil, 

cotton and sugar sectors ,{SEC(2003) 1022} {SEC(2003) 1023}. Brüksel. 

Anonymous. 2004a. Working of Paper European Commission-Directorate General of 

Agriculture The Olive Oil and Table Olives Sector. European Commission-

Directorate General of Agriculture, Brussel 

Anonymous. 2004b. Implementing Rules (Olive Oil Sector). Agriculture-Fact-sheets 

European Commission-Directorate General of Agriculture, Brussel. 

Anonymous. 2004c. Working paper of Directorate-General for Agriculture, Cotton Sector. 

European Commission-Directorate General of Agriculture, Brussel 

Anonymous. 2005. El Libro de laAgricultura y el Desarrollo Rural. İspanya Tarım 

Bakanlığı. 

Antbirlik web sitesi. 2006.  www.antbirlik.com.tr 

Arıkbay, C.1992. Avrupa Topluluğuna Tam Üyeliğin Türkiye’nin Tarımsal Ürünler 

Üretimi, Fiyatları ve Dış Ticaretine Yaratacağı Olası Değişmeler. MPM 

yayınları No: 479, Ankara. 

Artukoğlu, M. 2001. Türkiye’de Son Yıllarda Zeytinyağında İzlenen Destekleme 

Politikalarının Üreticilere Yansıması Üzerine Bir Araştırma: İzmir İl Örneği. 

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yayın No: 212, Ankara. 

Artukoğlu, M. ve Gençler, F. 2003. Türkiye Ve Avrupa Birliği’de Zeytinyağına İlişkin 

Son Uygulamaların Değerlendirilmesi. Türkiye I. Zeytinyağı ve Sofralık 

Zeytin Sempozyumu. İzmir. 

Avrupa Birliği resmi internet sitesi. 2006.  www.europa.eu.int. 

Bartsch, H. 1975. Bedrijfschappen Und Produktschappen Als Öffentlicrechrectliche 

Körperrshaften İn Den Niederland İn: Handwörterbuch Des Agrarrechtsheft 11. 

http://www.antbirlik.com.tr/
http://www.europa.eu.int/


 222

Beaufoy, G. 2001. Ab’nin Zeytincilik Politikaları: Hiçbir Açıdan Sürdürülemez (Eu 

Policies For Olive Farming: Unsustainable On All Accounts). WWF Europe 

Birdlife İnternational. Palermo. 

Bourzoukos, K. (2003). Zeytinyağı Üretici Organizasyonları (Olive Oil Producer 

Organizations). Avrupa Birliği Genel Sekreterliği ve TAIEX (Technical 

Assistance and Information Exchange Office/Teknik Yardım ve Bilgi 

Değişimi Bürosu) tarafından ortaklaşa düzenlenen örgütlenme ile ilgili 

seminer, Ankara. 

Çıkın, A. 1990. Tarımsal Kooperatif İşletmeciliği. Ege Üniv., Ziraat Fak. Basımevi, 

Bornova, İzmir. 

Çıkın, A. ve Olgun, 1996. Üretici Örgütlerinde İletişimin Önemi, Türkiye 2. Tarım 

Ekonomisi Kongresi, 4-6 Eylül 1996, Adana. 

Çıkın, A. ve Nergiz, N. 1999. Avrupa Birliği ve Türkiye’de Tarımsal Kooperatifçilik 

Hareketleri. Türkiye Milli Kooperatifler Birliği Yayın No: 7, Ankara 

COPA- COGECA web sitesi. 2006. www.copa-cogeca.be,  

Çukobirlik web sitesi. 2006.  www.cukobirlik.com.tr 

Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği web sitesi.  2006. www.dsyb.org.tr. 

Demirci, R. 2004. Türkiye’de Tarımsal Kooperatifler Ve Üretici Birlikleri Tartışmaları 

Ve Uygun Örgütlenme Modelleri. Türkiye VI. Tarım Ekonomisi Kongresi, 

Tokat. 

Direk, M. 2004. Kamu Reformu ve Tarımda Kamusal Örgütlerin Etkinliğinin 

Artırılması, TZYMB. Kamu Reformu ve Türk Tarımına Etkileri Paneli. 

Doğan, H. 2000. “Tarımda Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama”. Cinetarım 

Tarım Dergisi, Sayı :23. 

Dos Santos Campos, A. 1999 Associaçóes Agricolas um Guia Pratico. DGDR 

Direcçao-General de desenvolvimento Rural. 

Ekmen, E. 2003. Avrupa Birliği'nde Tarımsal Kooperatifler. Basılmamış Doktora 

semineri. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi 

Anabilim Dalı, Ankara. 

Ekmen, E. 2006. Avrupa Birliği'nde Üretici Örgütlenmesi. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 

Türktarım Dergisi. Sayı:167. Ankara. 

http://www.copa-cogeca.be/
http://www.cukobirlik.com.tr/
http://www.dsyb.org.tr/


 223

Eraktan, G. 1997. Avrupa Birliği’nde Meyve ve Sebze Sektörüne Yönelik Politikalar ve 

Türkiye’nin Uyumu. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama 

Sempozyumu. Atatürk bahçe kültürleri Merkezi Araştırma Enstitüsü. 

Yalova. 

Eraktan, G.1999. Tarımda Örgütlenme ve Avrupa Birliği Örneği. Pankobirlik Ziraat 

Mühendisleri Semineri. Antalya. 

Eraktan, G. 2001a. Ortak Tarım Politikası. ATAUM Ders Notu. 

Eraktan, G. 2001b. Tarım Politikası Temelleri ve Türkiye'de Tarımsal Destekleme 

Politikası. Uzel Yayınları, İstanbul. 

Eraktan, G., Olhan, E., ve Zerrin, Ö. 2002. Avrupa Birliği’nde Meyve-Sebze Alt 

Sektöründe Uygulanan Politikalar. Avrupa Birliği Uyum Aşamasında Bahçe 

Bitkileri Tarımı Sempozyumu. Ankara 

Eraktan, G. 2002 Türk Tarım Politikasında Avrupa Birliği’ne Uyum Çalışmaları, Tarım 

ve Mühendislik Dergisi, Sayı:64-65, Ankara,  

Eraktan, G. 2003a. Ulusal ve Uluslararası Tarım Politikası ve Ortak Tarım Politikasının 

Bu Kapsam İçinde Yeri. ATAUM Ders Notu. 

Eraktan, G. 2003b. Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikası Oluşumu-Esasları. ATAUM 

Ders Notu. 

Eraktan, G. 2003c. Avrupa Birliği-Türkiye Üretici Örgütlülüğü ve Değişim. Ziraat 

Mühendisleri Odası Tarım Haftası Sempozyumu. Ankara 

Eraktan, G. 2003d. Dünden Ortak Tarım Politikası, Pazar ve Müdahale Politikaları. 

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası – Küreselleşme ve Avrupa Birliği ile 

Bütünleşme Sürecinde Türk Tarım Politikaları Sempozyum, s.167-181,  

Gaziantep. 

Eraktan, 2004a. Türkiye’de Tarımın Teşvikinde Doğrudan Gelir Desteği Sistemi ve 

Sonuçları. İstanbul Ticaret Odası Yayın No: 2004-53. İstanbul, 

Eraktan, G. 2004b. Önlem alınmazsa DTÖ kararları Türkiye'nin aleyhine olur. Tarım ve 

Köyişleri Bakanlığı Türktarım Dergisi. Sayı:160. Ankara. 

Eraktan, G. 2004c. Genişleme Sürecinin Avrupa Birliği ve Ortak Tarım Politikasına 

Etkileri, Türkiye VI. Tarım Ekonomisi Kongresi, Tokat. 

Eraktan, G. 2004d. Avrupa Birliği'nde Üretici Örgütleri. Türkiye Ziraatçılar Derneği, 4. 

Ulusal Tarım Kongresi, Ankara. 



 224

Eraktan, G. 2004e. Ulusal Tarım Politikaları ve Değişim Eğilimleri. ATAUM Ders 

Notu 

Eraktan, G. 2004f. Avrupa Birliği’nde Yapısal, Bölgesi ve Kırsal Kalkınma Kavramları 

ve Uygulamaları. ATAUM Ders Notu 

Eraktan, G. ve Ören, N. 2005. Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikası, Reform Süreci ve 

Türkiye’ye Etkileri. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, IV. Tarım Teknik 

Kongresi, Sempozyum Bildirileri, Ankara. 

Eraktan, G. 2005a. Ortak Tarım Politikası’nda Zaman İçinde Gelişmeler ve Reformlar. 

ATAUM Ders Notu. 

Eraktan, G. 2005b. Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikasının Esasları ve Pazar ve Fiyat 

Politikaları. ATAUM Ders Notu. 

Eraktan, G. 2006a. Tarımda Örgütlenme. Avrupa Birliği Hazırlık ve Müzakere 

Dönemleri ile Üyelik Koşullarında Türkiye Tarım Sempozyumu. Tema 

Vakfı 

Eraktan, G. 2006b. Ortak Tarım Politikasında Zaman İçinde Gelişmeler. ATAUM Ders 

Notu. 

Eraktan, G. 2006c.Avrupa Birliği Tarımında Üretici Örgütlenmesi. ATAUM Ders Notu. 

Erdoğan, O. 2000.Üretici Birlikleri. ATAUM Ortak Tarım Politikası Uzmanlık Tezi, 

Ankara. 

Erkal, A. 2004. Avrupa Birliği Meyve-Sebze Ortak Piyasa Düzenleri ve Türkiye’de 

Uygulanabilirliği. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Uzmanlık Tezi, Ankara 

Fransız Zeytinyağı Birliği-AFİDOL web sitesi. 2005. www.afidol.com 

Gaignard, D. 2003 Meyve sebze Ortak Piyasa Düzeni (CMO Fruit&Vegetables) Avrupa 

Birliği Genel Sekreterliği ve TAIEX (Technical Assistance and Information 

Exchange Office/Teknik Yardım ve Bilgi Değişimi Bürosu) tarafından 

ortaklaşa düzenlenen örgütlenme ile ilgili seminer, Ankara. 

Göksu, Ç. 2000. Zeytinyağı Dış Pazar Araştırması. İGEME, Tarım Dairesi, Ankara. 

Göksu, Ç. 2003. Türkiye’de ve Avrupa Birliği’nde Zeytinyağı Sektörü’nün Durumu. 

İGEME, Tarım Dairesi, Ankara. 

Güldoğan, E. ve Tan, M. 2002a. Avrupa Birliği Zeytinyağı Mevzuatı, Sıvı ve Katı Yağ 

Piyasası Ortak Örgütlenmesi. TARİŞ Planlama ve Koordinasyon 

Müdürlüğü, İzmir. 

http://www.afidol.com/


 225

Güldoğan, E. ve Tan, M. 2002.b. Avrupa Birliği Zeytinyağı Mevzuatı, Dış Ticaret 

Düzenlemeleri. TARİŞ Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü, İzmir. 

Güldoğan, E. ve Tan, M. 2003. Avrupa Birliği Zeytinyağı Mevzuatı, Üretim ve 

Pazarlama. TARİŞ Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü, İzmir. 

Güldoğan, E. ve Tan, M. 2004. Avrupa Birliği Zeytinyağı Mevzuatı, Stoklama 

Düzenlemeleri. TARİŞ Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü, İzmir.  

Güldoğan, E. ve Tan, M. 2005. Örgütlenme. TARİŞ Planlama ve Koordinasyon 

Müdürlüğü, İzmir.  

Gün, S. 2005. Türk Tarımında Örgütlenme ve Sorunlar. XVIII: Milletlerarası Türk 

Kooperatifçilik Kongresi. Türk Kooperatifçilik Kurumu. Yayın No: 97, 

Ankara. 

İçişleri Bakanlığı-Mahalli İdareler. web sitesi.  2006  www.içişleri.gov.tr. 

İnan, İ.H. 1984.Türkiye’de Tarım Kooperatiflerinde Bütünleşme Sorunları X. Türk 

Kooperatifçilik Kongresi Tebliğleri, Türk Kooperatifçilik Kurumu Yayınları 

No: 57, Ankara. 

İnan, İ.H. 1986. Tarım Kooperatiflerinin Gıda Sanayindeki Rolü. Gıda Sanayii 

Sorunları ve Serbest Bölgelerin Gıda Sanayine Beklenen Etkileri 

Sempozyumu, Adana. 

İnan, İ.H. 1997. Trakya’da Kırsal Kesimin Üretici Örgütlenmesinde Tarım 

Kooperatifleri, Üretici Örgütleri ve Köylere Hizmet Götürme Birliklerinin 

Rolü. Türk Kooperatifçilik Kurumu İçin Yapılan Araştırma Projesi Raporu, 

Tekirdağ. 

İnan, İ.H. 1998.a.Temel Ekonomi, Tekirdağ. 

İnan, İ.H. 1998.b. Hayvansal Üretim Ve Pazarlamada Üretici Örgütlenmesi: Köylere 

Hizmet Götürme Birlikleri. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, Tarım 

Haftası Sempozyum Bildirileri, Ankara. 

İnan, İ.H. 1999 Kırsal Kesimde Girişimcilik Potansiyeli ve Değerlendirme Olanakları, 

Friedrich Ebert Stiftung Vakfı, Ekonomi Forumu, İstanbul. 

İnan, İ.H., Kumkale, İ. ve Gaytancıoğlu, O. 1999 Trakya'da Kırsal Kesimin 

Örgütlenmesinde Tarım Kooperatifleri, Üretici Birlikleri ve Köylere Hizmet 

Götürme Birliklerinin Rolü, Türk Kooperatifçilik Kurumu Yayınları:19, 

Ankara. 

http://www.i�i�leri.gov.tr/


 226

İnan, İ.H. ve Arkadaşları, 2000. Tarımda Kırsal Kesim Örgütlenmesi. TMMOB Ziraat 

Mühendisleri Odası, V. Teknik Kongresi, Ankara. 

İnan, İ.H. 2001.Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği. 5. Baskı, Tekirdağ. 

İnan, İ.H. ve Gaytancıoğlu, O., Erbay, R., Yılmaz, F. 2003. Gelişmiş Ülkelerde Tarım 

Piyasalarının Organizasyonu. İstanbul Ticaret Odası Yayın No: 2003-53. 

İstanbul, 

İnan, İ.H. 2004. Türkiye’de Tarımsal Kooperatifçilik Hareketi ve Avrupa Modeli, 

İstanbul Ticaret Odası Yayın No: 2004-40. İstanbul,. 

İnan, İ.H. 2005 Türkiye'de Tarımda Üretici Örgütlerinmesini Etkileyen Faktörlerin 

Kooperatifçilik Açısından SWOT Analizi ve Değerlendirmesi. Avrupa 

Birliği Müzakere Sürecinde ve Üyelik Koşullarında Tarımda Örgütlenme 

Paneli. 18 Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Çanakkale. 

İnan, İ.H., Direk, M., Başaran, B., Birinci, S. ve Ekmen, E. 2005 Tarımda Örgütlenme. 

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, VI. Tarım Teknik Kongresi, Tarım 

Haftası Sempozyum Bildirileri, Ankara. 

Iniesto, M.J. 2003. 1998 OPD Reformu Sonrasında Tütün Sektöründeki Üretici 

Örgütleri (The Producer Organisations in Tabacco Sector After the 1998 

MCO Reform) Avrupa Birliği Genel Sekreterliği ve TAIEX (Technical 

Assistance and Information Exchange Office/Teknik Yardım ve Bilgi 

Değişimi Bürosu) tarafından ortaklaşa düzenlenen örgütlenme ile ilgili 

seminer, Ankara. 

Işıklı, E. 2005. Avrupa Birliği'nde Ortak Tarım Politikası ve Üretici Örgütleri İle 

İlişkisi. Avrupa Birliği Müzakere Sürecinde ve Üyelik Koşullarında Tarımda 

Örgütlenme Paneli. 18 Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Çanakkale. 

Karabağlı, A. ve Alptekin, N. 1996. Türk Tarımının Avrupa Birliği Ortak Tarım 

Politikası’na Uyumu ve Gümrük Birliği İlişkisi. MPM Yayın No:573, 

Ankara 

Karacan, A. ve Çıkın, A. 1992. Avrupa Topluluğu ve Türk Tarımında Örgütlenmenin 

Önemi ve İşlevi. Avrupa Topluluğu İle Bütünleşme Hareketinde Türk 

Tarımı Sempozyumu. İzmir Ticaret borsası Yayın No: 44, İzmir. 

Kılıç, N. 2004. Avrupa Birliği Zeytinyağı Ortak Piyasa Düzenleri ve Türkiye’de 

Uygulanabilirliği. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Uzmanlık Tezi, Ankara. 



 227

Koç, A. 2006. Avrupa Birliği’ne Üyelik ve Bitkisel Üretim Sektörüne Etkileri Avrupa 

Birliği Hazırlık ve Müzakere Dönemleri ile Üyelik Koşullarında Türkiye 

Tarım Sempozyumu. Tema Vakfı 

Koçtürk, M. ve Artukoğlu, M. 2005. 21. Yüzyılda Kooperatiflerin Finansmanı ve 

Türkiye’de Kooperatif Finansmanı Sorununun İncelenmesi. XVIII: 

Milletlerarası Türk Kooperatifçilik Kongresi. Türk Kooperatifçilik Kurumu. 

Yayın No: 97, Ankara. 

Kozabirlik web sitesi. 2006.  www.kozabirlik.com.tr 

Kumlu, S. 2000. Hayvancılık Örgütleri, TDSYB Yayınları, Yayın No: 2, Ankara. 

Lambrechts, G. 2003. OPD İle Geleceğe (With the CMO to the Future) Avrupa Birliği 

Genel Sekreterliği ve TAIEX (Technical Assistance and Information 

Exchange Office/Teknik Yardım ve Bilgi Değişimi Bürosu) tarafından 

ortaklaşa düzenlenen örgütlenme ile ilgili seminer, Ankara. 

Marmarabirlik web sitesi. 2006.  www.marmarabirlik.com.tr 

Mülayim, Z.G. 1988. Türkiye ve Avrupa Topluluğu’nda Tarımsal Kooperatifçilik. 

Ankara Üniversitesi. ATAUM Ders Notu, Ankara. 

Mülayim, Z.G. 1993. Avrupa Topluluğu Tarımına Uyum Yönünden Tarımsal 

Kooperatifçilik. Demokratik Kooperatifçilik Politikası ve Toprak Reformu. 

Yetkin Yayınları.Ankara. 

Mülayim, Z.G. 1998. Avrupa Birliği ve Kooperatifçilik. Atatürk’ten Günümüze 

Kooperatifçilik. Yetkin yayınları. Ankara. 

Mülayim, Z.G. Gökalp.1999.Kooperatifçilik. Yenilenmiş Üçüncü Baskı,Yetkin 

Yayınları, Ankara. 

Olhan, E. 2002. Türk Tarım Politikasının Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikası'na 

Uyumu. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Türk Tarım Dergisi. Ankara. 

Olhan, E., Abay, C., Uysal, Y., Yavuz, F. ve Türkekül, B. 2005a. Türkiye’de Tarım 

Politikalarında Değişim, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, IV. Tarım 

Teknik Kongresi, Sempozyum Bildirileri, Ankara. 

Olhan, E. 2005b. Şarap Ortak Piyasa Düzenlemesi. ATAUM Ders Notu. 

Olhan, E. 2005c. Avrupa Birliği ve Türkiye’de Tarım konulu bildiri. Avrupa Birliği, 

Dünya Ticaret Örgütü ve Türkiye Tarımı Konulu Panel Abant İzzet Baysal 

Üniversitesi. Bolu. 

http://www.kozabirlik.com.tr/
http://www.marmarabirlik.com.tr/


 228

Olhan, E. 2006. Tütün Ortak Piyasa Düzenlemesi. ATAUM Ders Notu 

Olgun, A. ve Dönmez, S. 2003. Avrupa Birliği’nde Zeytinyağı Piyasa Düzenine 

Yönelik Reform Çalışmaları ve Reformu Gerektiren Nedenler. Türkiye I. 

Zeytinyağı ve Sofralık Zeytin Sempozyumu. İzmir. 

Özcan, L.Ö. 2002. Avrupa Birliği'nde Kooperatifler. Türkiye Milli Kooperatifler Birliği. 

Türkiye Koop Dergisi, Yayın No: 28-42, Ankara. 

Özçelik, A. ve Şahin, M.Y. 2003. Zeytin ve Zeytinyağı Üreticilerinin Kooperatif 

Örgütlenmesi Ve Devlet Yatırım Yardımları. Türkiye I. Zeytinyağı ve 

Sofralık Zeytin Sempozyumu. İzmir. 

Öner, A. 1992. Avrupa Topluluğunda Çiftçi Organizasyonları ve Bu Organizasyonların 

Karar Mekanizması Üzerindeki Etkileri. Hazine Müsteşarlığı Uzmanlık Tezi. 

Ankara 

Özkan, Z. 1999. Tarım Kesiminde Üretici Birlikleri Dünyadan Örnekler. Doktora 

Semineri, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. 

Özkaya, M.T. ve Bilir, M. 2003. Ülkemizde Zeytinyağı Üretimi ve Üretimde 

Karşılaşılan Sorunlar. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı. 

Rad, S.1999. Türkiye’de Ziraat Odalarının Yeniden Yapılanması Üzerine Bir Araştırma. 

Basılmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. 

Rehber, E. 1993. Tarımda Örgütlenme ve Kooperatifçilik. Kooperatifçilik Dünyası 

Dergisi. Sayı: 271. 

Santos, F. J. 2005. Katalan Zeytin ve Zeytinyağı Alt Sektörüne Uygulanan Tarımsal 

Gıda Sisteminde Sektörel Analiz Metodolojisi. Şirketlerin Ekonomik 

Yeterliliği, Teknolojik Gelişimi ve Rekabet Gücünün Değerlendirilmesi 

İspanya. 

Sayın, B.ve Sayın, C. 2004. Türkiye’de Tarımsal Üretici Örgütlenmesi, Avrupa 

Birliği’ne Uyum Hazırlıkları ve Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu. Türkiye 

VI. Tarım Ekonomisi Kongresi, 16-18 Eylül, Tokat. 

Sayın, C. 2003. Türkiye’de Tarımsal Destekleme Politikaları IMF,GATT ve AB 

Yansımaları”, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Ankara. 

Sayın, C. 2005 Avrupa Birliği Üyeliği Sürecinde Türkiye’deki Yaş Meyve ve Sebze 

Tarımın Gündemi. Avrupa Birliği Üyeliği Sürecinde Yaş Sebze ve Meyve 



 229

Tarımında Verimlilik Sorunları ve Gelişme Olanakları paneli, Milli 

Prodüktivite Merkezi ve Alanya Ticaret ve Sanayi Odası, Antalya. 

Sayın, C., Karlı, B., Yavuz, F., Ören, N. ve Bilgiç, A. 2005. Dünya Ticaret Örgütü 

Kararları Ve Avrupa Birliği’ne Tam Üyelik Sürecinin Türk Tarım 

Politikaları ve GAP Bölgesi Tarımına Muhtemel Etkileri”, GAP IV. Ulusal 

Tarım Kongresi, 21-23 Eylül, Urfa, 2005. 

Schmitz, A, Çakmak, E., Schmitz, T. ve Gray, R.. 1999. Türk Tarımında Ekonomik 

Politika, Devlet Ticareti ve Kooperatifler. TKB, Tarımsal Ekonomik 

Araştırma Enstitüsü Yayın No:13, Ankara. 

Portekiz Zeytin Yağı Kontrol Ajansı web sitesi İngilizce sunumu. 2005. 

www.Inga.min-agricultura.pt. 

TAKOG. 2005. Türkiye Tarım Reformu Uygulama Projesi Çiftçi Örgütlerinin kurumsal 

Güçlendirilmesi Alt-Bileşeni Proje Dokümanı ve Yapılabilirlik Analizi. 

Tarımsal Amaçlı Kooperatifler Ortak Girişimi, Ankara. 

Talim, M., Güneş, T., Çıkın, A., İnan, İ.H. ve Bektöre, M. 1981. Tarımda 

Teşkilatlanma, Türkiye II. Tarım Kongresi, Tebliğler Kitabı, Tarım ve 

Orman Bakanlığı Yayınları, Ankara  

Tan, M. Çelikel ve T.N. 2003. Avrupa Birliği Zeytinyağı Mevzuatı - Uyum Çalışmaları 

Ve Ulusal Program. Türkiye I. Zeytinyağı ve Sofralık Zeytin Sempozyumu. 

İzmir. 

TARİŞ web sitesi. 2005. www.tariş.com.tr. 

TEDGEM, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı web sitesi.. 2006  www.tarim.gov.tr. 

TKB web sitesi. AB Müzakereleri-AB Sunumları. 2006   www.tarim.gov.tr. 

Tunalıoğlu, R. ve Karahocagil, P. 2005. Zeytinyağı, Sofralık Zeytin ve Pirina Yağı 

Durum ve Tahmin Raporu. TKB, Tarımsal Ekonomik Araştırma Enstitüsü, 

Yayın No: 128, Ankara. 

Turan, A. 2001a. Tarım-Sanayii Entegrasyonunda Kooperatiflerin Rolü ve Önemi. TKB 

Türktarım Dergisi, Sayı: 140. 

Turan, A. 2001b. Türkiye’de Çiftçi Örgütlenmesi. Tarım ve Kredi Kooperatifleri 

Merkez .Birliği. Ekin Dergisi. 

Turan, A. 2002. Türkiye’de Kooperatif Çeşit ve Sayıları. Karınca Kooperatif Postası, 

Sayı:782, Ankara. 

http://www.akdeniz.edu.tr/ziraat/bolumler/ekonomi/CSAYIN/GAP SON.pdf
http://www.akdeniz.edu.tr/ziraat/bolumler/ekonomi/CSAYIN/GAP SON.pdf
http://www.akdeniz.edu.tr/ziraat/bolumler/ekonomi/CSAYIN/GAP SON.pdf
http://www.inga.min-agricultura.pt/
http://www.tari�.com.tr/
http://www.tarim.gov.tr/
http://www.tarim.gov.tr/


 230

Türkiye Ziraat Odaları Birliği web sitesi.. 2006.  www.tzob.org.tr 

Türk Kooperatifçilik Kurumu web sitesi.. 2005.   www.adminkopkur.org.tr 

Türkiye Milli Kooperatifler Birliği web sitesi..2006. www.Turkiyemillikoop.org.tr  

Ürper, Y. 1985. Türkiye’de Tarımsal Kooperatiflerin Toplumsal Değişmeye Etkileri. 

Anadolu Üniversitesi Yayınları, Yayın No:94, Eskişehir. 

Yercan, M. ve Çıkın, A. 1995. Tarımda Üretici Örgütlenmesi. TMMOB Ziraat 

Mühendisleri Odası, IV. Tarım Teknik Kongresi, Sempozyum Bildirileri, 

Ankara. 

Yiğit, U. 1996. Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikası. Türkiye Ziraat Odaları Birliği 

Yayını, Ankara. 

Yıldırım, Ş. 2001. Avrupa Birliği ve Türkiye’de Tarımsal Yapı ve Verimlilik, Milli 

Prodüktivite Merkezi Yayınları No: 659 

Yunanistan Zeytin Yağı KontrolAjansı web sitesi İngilizce sunumu.2005.  www.opekepe.gr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tzob.org.tr/
http://www.adminkopkur.org.tr/
http://www.turkiyemillikoop.org.tr/
http://www.opekepe.gr/


 231

EK 1 Üretici Örgütlenmesine Atıf Yapılan Ortak Piyasa Düzenlerine İlişkin 

Mevzuat 

 

ZEYTİNYAĞI 

 

136/66 sayı ve 22 Eylül 1966 tarihli bitkisel sıvı ve katı yağların Ortak Piyasa 

Düzenlerinin kurulmasına dair Konsey Tüzüğü, 

 

827/68 sayılı ve1968 tarihli Zeytinyağı ve sofralık zeytinler piyasası ortak 

düzenlenmesine dair Konsey Tüzüğü, 

 

154/75 sayılı 21 Ocak 1975 tarihli zeytinyağı üreten üye devletlerdeki zeytinliklerin 

kayıt sisteminin tesis edilmesine dair Konsey Tüzüğü, 

 

1568/78 sayı ve 1978 tarihli Zeytinyağı Stoklamasının desteklenmesine dair Konsey 

Tüzüğü 

 

1423/82 sayı ve 18 Mayıs 1982 tarihli136/66 sayılı bitkisel sıvı ve katı yağların Ortak 

Piyasa Düzenlerinin kurulmasına dair Konsey Tüzüğünü değiştiren Konsey Tüzüğü, 

 

2261/84 sayı ve 17 Temmuz 1984 tarihli zeytinyağına üretim yardımı ve zeytinyağı 

üretici organizasyonlarına yardım ödenmesine ilişkin genel kuralları düzenleyen Konsey 

Tüzüğü, 

 

2262/84 sayı ve 17 Temmuz 1984 tarihli zeytinyağına ilişkin özel önlemleri düzenleyen 

Konsey Tüzüğü, 

 

27/85 sayı ve 4 Ocak 1985 tarihli; 2262/84 sayılı zeytinyağına ilişkin özel önlemleri 

düzenleyen Konsey Tüzüğünün uygulanmasına ilişkin detaylı kuralları düzenleyen 

Komisyon Tüzüğü, 

 

4253/88 sayı 1988 tarihli Konsey Tüzüğü 



 232

2568/91 sayı ve 11 Temmuz 1991 tarihli zeytinyağı ve prina yağı karakteristiği ve ilgili 

analiz yöntemlerine dair Komisyon Tüzüğü, 

 

1332/92 sayı ve 18 Mayıs 1992 tarihli sofralık zeytinler için spesifik önlemleri 

yürürlüğe koyan Konsey Tüzüğü, 

 

2081/92 sayı ve 14 Temmuz 1992 tarihli tarımsal ürünler ve gıda maddeleri için coğrafi 

işaretler ve menşe tayinlerinin korunmasına dair Komisyon Tüzüğü, 

 

2082/92 sayı ve 14 Temmuz 1992 tarihli Tarımsal ürünler ve gıda maddeleri için 

spesifik nitelik sertifikalarına dair Konsey Tüzüğü, 

 

3601/92 sayı ve 14 Aralık 1992 tarihli sofralık zeytinler için spesifik önlemlerin 

uygulanmasına ilişkin detaylı kuralları Komisyon Tüzüğü, 

 

COM (1997) 57 final sayılı Bakanlar Konseyi ve Avrupa Parlamentosu’na [ekonomik, 

kültürel, bölgesel, toplumsal ve çevreye dair hususlar dahil] zeytin ve zeytinyağı 

sektörüne, mevcut ortak piyasa örgütlenmesine, reformun gerekliliğine ve karşı karşıya 

bulunulan alternatiflere dair not, 

 

1998. Sıvı Ve Katı Yağ Piyasası İçin Bir Ortak Örgütlenmesinin Tesis Edilmesine Dair 

136/66/EEC Sayılı Tüzük Değiştiren (EC) Sayılı Konsey Tüzüğü İçin Öneri. 

 

1638/98 sayı ve 20 Temmuz 1998 tarihli; 136/66/EEC sayılı bitkisel sıvı ve katı 

yağların Ortak Piyasa Düzenlerinin kurulmasına dair Konsey Tüzüğünü değiştiren 

Konsey Tüzüğü, 

 

2366/98 sayı ve 30 Ekim 1998 tarihli 1998/99, 1999/2000 ve 2000/01 pazarlama yılı 

ürünü zeytinyağına üretim yardımı ödenmesine ilişkin detaylı kuralları düzenleyen 

Komisyon Tüzüğü, 
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2768/98 sayı ve 21 Aralık 1998 tarihli özel stoklama yardımı dair ayrıntılı kuralları 

belirleyen özel stoklama yardım planı ortaya koyan Komisyomn Tüzüğü, 

 

528/99 sayı ve 10 Mart 1999 tarihli zeytinyağı üretiminin kalitesinin geliştirecek 

önlemleri düzenleyen Komisyon Tüzüğü, 

 

COM (2000) 855 final sayı ve 21 Aralık 2000 tarihli; 136/66/EEC ve 1638/98 sayılı 

Tüzükleri üretim yardımı ve zeytinyağı kalite sistemi düzenlemelerinin geçerlilik 

sürelerinin uzatılması açısından değiştiren Konsey Tüzüğü Teklifi, 

 

327/2001 sayı ve 16 Şubat 2001 tarihli Komisyon Tüzüğü, 

 

1513/2001 sayı ve 23 Temmuz 2001 tarihli ve 136/66/EEC ile 1638/98/EEC’deki 

zeytinyağında kalite stratejisi ve yardım planının geçerliliğinin uzatılması görüşüne dair 

Konsey Tüzüğü, 

 

2194/2001 sayı ve 12 Kasım 2001 tarihli Komisyon Tüzüğü, 

 

1019/2002 sayı ve 13 Haziran 2002 tarihli zeytinyağı için pazarlama standartlarına dair 

Komisyon Tüzüğü, 

 

1334/2002 sayı ve 23 Temmuz 2002 tarihli 1638/98 sayılı Konsey Tüzüğü’nün 2002/03 

ve 2003/04 pazarlama yıllarında zeytinyağı sektöründe işletmeci örgütlerinin iş 

programlarına dair uygulanması için ayrıntılı kuralları ortaya koyan Konsey Tüzüğü 

 

1965/2002 sayı ve 04 Kasım 2002 tarihli Konsey Tüzüğü 

 

631/2003 sayı ve 07 Nisan 2003 tarihli Konsey Tüzüğü, 

 

672/2004 sayı ve13 Nisan 2003 tarihli 2003/2004 pazarlama yılı için 136/66/EEC sayılı 

Konsey Tüzüğü altında tanınmış olan üretici örgütleri ve bunların birliklerine ödenecek 

olan tutarlara dair Konsey Tüzüğü. 
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865/2004 sayı ve 29 Nisan 2004 tarihli Zeytinyağı ve sofralık zeytinler piyasası ortak 

düzenlemesine dair ve 827/68 sayılı Tüzük’ü değiştiren Konsey Tüzüğü, 

 

1630/2004 sayı ve 07 Mayı2 2004 tarihli İspanya’daki belirli zeytinyağı üretici 

örgütlerine hibe yardım verilmesine dair Konsey Tüzüğü. 

 

567/2005 sayı ve 14 Nisan 2005 tarihli 2004/2005 pazarlama yılı için 136/66/EEC sayılı 

Konsey Tüzüğü altında tanınmış olan üretici örgütleri ve bunların birliklerine ödenecek 

olan tutarlara dair Konsey Tüzüğü. 

 

 

TAZE MEYVE VE SEBZE 

 

23/62 sayı ve 12 Ocak 1962 tarihli meyve ve sebze ortak piyasa düzenlerinin 

kurulmasına dair Konsey Tüzüğü 

 

1035/72 sayı ve 12 Ocak 1972 tarihli 23/62 sayılı meyve ve sebze ortak piyasa 

düzenlerinin kurulmasına dair Konsey Tüzüğü değiştiren Konsey Tüzüğü 

 

2200/96 sayı ve 28 Ekim 1996 tarihli Meyve ve Sebze Ortak Piyasa Düzenlerinin 

kurulmasına dair Konsey Tüzüğü. 

 

412/97 sayı ve 03 Mart 1997 tarihli ve 2200/96 sayılı üretici kuruluşlarının tanınması ile 

ilgili Konsey Tüzüğünün uygulanması ile ilgili detaylı kuralları ortaya koyan Komisyon 

Tüzüğü. 

 

478/97 sayı ve 12 Mart 1997 tarihli ve 2200/96 sayılı üretici kuruluşlarının ilk tanınması 

ile ilgili Konsey Tüzüğü’nün uygulanması ile ilgili detaylı kuralları ortaya koyan 

Komisyon Tüzüğü. 

 

615/97 sayı ve 08 Nisan 1997 tarihli ve 2200/96 sayılı Konsey Yönetmeliği kapsamında 

meyve ve sebze sektöründe üretici örgütleri üyesi olan ve üreticiler ile işleme işletmeleri 
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arasında doğrudan sözleşmeler yapılmasına geçiçi olarak yetki veren Komisyon 

Yönetmeliği. 

 

659/97 sayı ve 16 Nisan 1997 tarihli ve 2200/96 sayılı Konsey yönetmeliğinin meyve ve 

sebze sektöründe yapılacak müdahale düzenlemeleri bakımından uygulanmasına dair 

ayrıntılı kurallar getiren komisyon Yönetmeliği. 

 

20/98 sayı ve 7 Ocak 1998 tarihli ve 2200/96 sayılı ilk tanınan üretici kuruluşlarına 

yardım konusundaki Konsey Tüzüğü’nün uygulanması ile ilgili detaylı kuralları ortaya 

koyan Komisyon Tüzüğü. 

 

961/99 sayı ve 6 Mayıs 1999 tarihli meyve ve sebze sektöründe üretici kuruluşlarının 

koyduğu kuralların genişletilmesi ile ilgili kuralların uygulanması hakkındaki detaylı 

kuralları ortaya koyan Komisyon Tüzüğü. 

 

2699/2000 sayı ve 01 Aralık 2000 tarihli 2200/96, 2201/96 ve 2202/96 sayılı 

Tüzüklerde değişiklik yapan Konsey Tüzüğü. 

 

609/2001 Sayı ve 28 Mart 2001 tarihli ve 2200/96 sayılı işletme programı, işletme 

fonları ve Birlik mali yardımı ile ilgili Konsey Tüzüğü’nün uygulanması ile ilgili detaylı 

kuralları ortaya koyan ve 411/97 sayılı Tüzüğü yürürlükten kaldıran Komisyon Tüzüğü. 

 

1432/2003 sayı ve 12 Ağustos 2003 tarihli üretici örgütlerinin tanınması ve üretici 

örgütlerine verilen mali yardım, işletme fonu, işletme programı ile ilgili ayrıntılı 

düzenlemelere dair Konsey Tüzüğü.  

 

1433/2003 sayı ve 12 Ağustos 2003 tarihli üretici örgütlerinin tanınması ve üretici 

örgütlerine verilen mali yardım, işletme fonu, işletme programı ile ilgili ayrıntılı 

düzenlemelere dair Konsey Tüzüğü.  

 

103/2004 sayı ve 23 Ocak 2004 tarihli Konsey Tüzüğü. 

877/2004 sayı ve 30 Nisan 2004 tarihli Konsey Tüzüğü. 



 236

İŞLENMİŞ MEYVE VE SEBZE 

 

2201/96 sayı ve 28 Ekim 1996 tarihli işlenmiş sebze ve meyve Ortak Piyasa Düzenleri 

kurulmasına dair Konsey Tüzüğü, 

 

449/2001 sayı vs 2Mart 2001 tarihli ve 2201/96 sayılı meyve ve sebzelerin işlenmesi 

sonucu elde edilen ürünler için yardım planına dair Konsey Tüzüğü’nün uygulanması 

hakkındaki detaylı kuralları ortaya koyan Komisyon Tüzüğü, 

 

2202/96 sayı ve 28 Ekim 1996 tarihli belli turunçgillerin üreticileri için Birlik yardım 

planı getiren Konsey Tüzüğü, 

 

1169/97 sayı ve26 Haziran 1997 tarihli ve 2202/96 sayılı belli turunçgillerin üreticileri 

için Birlik yardım planı getiren Konsey Tüzüğü’nün uygulanması hakkındaki detaylı 

kuralları ortaya koyan Komisyon Tüzüğü. 

 

 

MUZ 

 

404/93 sayı ve13 şubat 1993 tarihli muz Ortak Piyasa Düzenlerinin kurulmasına dair 

Konsey Tüzüğü. 

 

919/94 sayı ve 26 Nisan1994 tarihli ve 404/93 sayılı muz üreticileri kuruluşlarına dair 

Konsey Tüzüğünün uygulaması hakkındaki detaylı kuralları ortaya koyan Komisyon 

Tüzüğü. 

 

630/99 sayı ve 24 Mart 1999 tarihli ve 919/94 sayılı muz üreticileri kuruluşlarına dair 

Konsey Tüzüğünün uygulaması hakkındaki detaylı kuralları ortaya koyan Komisyon 

Tüzüğü. 
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HAM TÜTÜN 

 

2075/1992 sayı ve 30 Haziran 1992 tarihli ham tütün Ortak Piyasa Düzenleri 

kurulmasına dair Konsey Tüzüğü. 

 

2077/1992 sayı ve 30 Haziran 1992 tarihli tütün sektöründeki bölümler arası kuruluşlar 

ve anlaşmalara dair Konsey Tüzüğü,  

 

84/1993 sayı ve 19 Ocak 1993 tarihli ham tütün piyasasındaki üretici gruplarına özel 

yardım verilmesine dair Konsey Tüzüğü. 

 

86/1993 sayı ve 19 Ocak 1993 tarihli ve 2077/92 sayılı tütün sektöründeki bölümler 

arası kuruluşlar ve anlaşmalara dair Konsey Tüzüğünün uygulanması hakkındaki detaylı 

kuralları ortaya koyan Komisyon Tüzüğü,  

 

2848/1998 sayı ve 22 Aralık 1998 tarihli ve 2075/92 sayılı prim plasmanı, üretim 

kotaları ve ham tütün piyasasındaki üretici gruplarına özel yardım verilmesine dair 

Konsey Tüzüğü’nün uygulanması hakkındaki detaylı kuralları ortaya koyan Komisyon 

Tüzüğü. 

 

660/1999 sayı ve 22 Mart 1999 tarihli ve 2075/92 sayılı Tüzüğü değiştiren ve 1999, 

2000 ve 2001 mahsulü için yaprak tütün için çeşit grubu ve üye devletler tarafından 

prim ve garanti eşiklerinin sabitlenmesine dair Konsey Tüzüğü,  

 

2636/1999 sayı ve 14.12.1999 tarihli 2000 yılından sonraki hasatlar için tütün 

konusunda bilgi iletişimine ilişkin Komisyon Tüzüğü, 

 

1648/2000 sayı ve 25 Temmuz 2000 tarihli ve 2075/92 sayılı Topluluk Tütün Fonuna 

dair Konsey Tüzüğünün uygulanması hakkındaki detaylı kuralları ortaya koyan ve 

2427/93 sayılı Tüzüğü yürürlükten kaldıran Komisyon Tüzüğü.  
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ŞERBETÇİOTU 

 

1696/71 sayı ve 26 Temmuz 1971 tarihli şerbetçiotu Ortak Piyasa Düzenleri 

kurulmasına dair Konsey Tüzüğü, 

 

1351/72 sayı ve 28 Haziran 1972 tarihli şerbetçiotu için üretici gruplarının tanınmasına 

ilişkin Komisyon Tüzüğü. 

 

1037/72 sayı ve 18 Mayıs 1972 tarihli şerbetçiotu üreticileri için yardım verilmesi ve 

finansmanı için genel kuralları belirleyen Konsey Tüzüğü 

 

776/73 sayı ve 20 Mart 1973 tarihli şerbetçiotuyla ilgili sözleşmelerin kaydı ve verilerin 

iletilmesi hakkında Komisyon Tüzüğü 

 

879/73 sayı ve 26 Mart 1973 tarihli şerbetçiotu sektöründeki tanınmış üretici gruplarına 

Üye devletler tarafından verilecek yardımın ödenmesi ve yardım geri ödemeleri 

hakkında Konsey Tüzüğü  

 

1170/77 sayı ve 17 Mayıs 1977 tarihli ve 1696/71/EEC’yi değiştiren Ortak Piyasa 

Düzenlerine dair Konsey Tüzüğü. 

 

1784/77 sayı ve 19 Temmuz 1977 tarihli şerbetçiotunun sertifikasyonuna ilişkin Konsey 

Tüzüğü 

 

3076/78 sayı ve 21 Aralık 1978 tarihli şerbetçiotunun üçüncü ülkelerden ithaline ilişkin 

Komisyon Yönetmeliği. 

 

890/1978 sayı ve 28 Nisan 1978 tarihli şerbetçiotunun sertifikasyonu için detaylı 

kuralları ortaya koyan Komisyon Tüzüğü. 
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3077/78 sayı ve 21 Aralık 1978 tarihli üçüncü ülkelerden ithal edilen şerbetçiotunun 

beraberinde gelen ispat belgelerinin Topluluk sertifikalarıyla denkliğine ilişkin 

Komisyon Yönetmeliği. 

 

1981/82 sayı ve 19 Temmuz 1982 tarihli sadece tanınmış şerbetçiotu gruplarına, 

şerbetçiotu için üretim yardımı verilen Topluluk bölgeleri listesinin oluşturulmasına 

ilişkin Konsey Yönetmeliği. 

 

3332/85 sayı ve 26 Kasım 1985 tarihli ve 1696/71/EEC’yi değiştiren Ortak Piyasa 

Düzenlerine dair Konsey Tüzüğü. 

 

2997/87 sayı 22 Eylül 1987 tarihli şerbetçiotu ile ilgili olarak belirli üretim bölgeleri 

için özel önlemler sağlayan ve 1986 hasadı için üreticilere yapılacak yardım miktarını 

belirleyen Konsey Yönetmeliği. 

 

1793/93 sayı ve30 Haziran 1993 tarihli şerbetçiotu sektöründe kullanılan tarımsal 

değişim oranları faaliyetlerine ilişkin Komisyon Yönetmeliği. 

 

17/95 sayı ve 02 Şubat1995 tarihli Kuzey Fransa'daki şerbetçiotu üreticileri grubunun 

tanınmasına ilişkin Komisyon Kararı. 

 

1601/96 sayı ve 30 Temmuz 1996 tarihli şerbetçiotu konusunda 1995 hasadı için 

üreticilere verilecek yardımın miktarını belirleyen Konsey Yönetmeliği. 

 

834/97 sayı ve 3 Aralık 1997 tarihli Belçika tarafından 2997/87 sayılı Konsey 

Yönetmeliğine uygun olarak sunulan şerbetçiotu için tür değiştirme programında 

yapılacak değişikliği onaylayan Komisyon Kararı. 

 

1554/97 sayı ve 22 Temmuz 1997 tarihli ve 1696/71/EEC’yi değiştiren Ortak Piyasa 

Düzenlerine dair Konsey Tüzüğü. 
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1098/98 sayı ve 25 Mayıs 1998 tarihli şerbetçiotu için özel geçici önlemler alınmasına 

dair Konsey Tüzüğü,  

 

609/1999 sayı ve 19 Mart 1999 tarihli şerbetçiotu üreticilerine yardım verilmesine dair 

detaylı kuralları ortaya koyan Komisyon Tüzüğü.  

 

 

 

ŞARAP 

 

2238/93 sayı ve 26 Temmuz 1993 tarihli şarap ürünlerinin taşınması ve tutulması 

gereken kayıtlara dair Komisyon Tüzüğü,  

 

1227/2000 sayı ve 31 Mayıs 2000 ve 1493/1999 sayılı üretim potansiyeli konusunda 

şarapta ortak piyasa düzeninin kurulmasına dair Konsey Tüzüğü’nün uygulanması ile 

ilgili detay kuralları ortaya koyan Komisyon Tüzüğü,  

 

1493/1999 sayı ve 17 Mayıs 1999 tarihli şarapta ortak piyasa düzeninin kurulmasına 

dair Konsey Tüzüğü,  

 

1607/2000 sayı ve 24 Temmuz 2000 tarihli ve 1493/1999 sayılı özellikle belli 

bölgelerde üretilen kalite şarapları ile ilgili Başlık bağlamında şarapta ortak piyasa 

düzeninin kurulmasına dair Tüzüğün uygulanması ile ilgili detay kuralları ortaya koyan 

Komisyon Tüzüğü,  

 

1623/2000 sayı ve 25 Temmuz 2000 tarihli ve 1493/1999 sayılı piyasa mekanizmaları 

hususunda şarapta ortak piyasa düzeninin kurulmasına dair Tüzüğün uygulanması ile 

ilgili detay kuralları ortaya koyan Komisyon Tüzüğü,  

 

2729/2000 sayı ve 14 Aralık 2000 tarihli şarap sektöründeki kontrollerle ilgili kuralların 

uygulanmasına dair Komisyon Tüzüğü.  
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PAMUK 
 

1964 /87 sayı ve 02 Temmuz 1987 tarihli Yunanistan Katılım Anlaşmasının eki 4. 

protokolle yürürlüğe giren pamukta yardım sisteminin düzenlenmesine dair Konsey 

Tüzüğü 
 

1201/89 sayı ve 3 Mayıs 1989 tarihli pamuk yardım sisteminin uygulama kurallarını 

düzenleyen Komisyon Tüzüğü. 
 

1554/95 sayı ve 29 Haziran 1995 tarihli pamukta yardım sisteminin genel kurallarını 

düzenleyen ve 2169/81 sayılı Tüzüğü kaldıran Konsey Tüzüğü 
 

1051/2001 sayı ve 22 Mayıs 2001 tarihli Pamukta üretim yardımına dair Konsey Tüzüğü. 
 

1591/2001 sayı ve 02 Ağustos 2001 tarihli pamukta yardım planı uygulama kurallarına 

dair Konsey Tüzüğü. 

 

 

İPEKBÖCEĞİ 

 

845/72 sayı ve 24 Nisan 1972 tarihli ipekböceği yetiştiriciliğini teşvik etmek için 

oluşturulan özel önlemlere dair Konsey Tüzüğü, 

 

1054/73 sayı ve 18 Nisan 1973 tarihli ve ipekböceği yardımlarına dair Komisyon Tüzüğü, 

 

707/76 sayı ve 25 Mart 1976 tarihli ipekböceği yetiştiricileri üretici gruplarının 

tanınmasına dair Komisyon Tüzüğü, 
 

822/76 sayı ve 7 Nisan 1976 tarihli ipekböceği yetiştiricileri üretici gruplarının 

tanınmasına dair koşullar ve prosedürleri ortaya koyan Komisyon Tüzüğü, 

 

1496/77 sayı ve 4 Temmuz 1977 tarihli yardımların ödenmesi ile ilgili Komisyon Tüzüğü. 
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EK 2 Üretici Örgütlenmesi İle İlgili Avrupa Birliği Mevzuatı 

(Producer Groups And Associations) 

 

1360/78 sayı ve 19 Haziran 1978 tarihli üretici grupları ve bunların üst birliklerine dair 

Konsey Yönetmeliği 

 

2083/80 sayı ve 31 Temmuz 1980 tarihli üretici grup ve birliklerinin ekonomik 

faaliyetlerinin uygulanması ile ilgili ayrıntılı kuralları ortaya koyan Komisyon 

Yönetmeliği 

 

220/91 sayı ve 30 Ocak 1991 tarihli ve 1360/78 sayılı Konsey Yönetmeliğinin 

uygulaması hakkındaki detaylı kuralları ortaya koyan Komisyon Tüzüğü. 

 

1755/95 sayı ve 19 Temmuz 1995 tarihli ve 1360/78 sayılı Konsey Yönetmeliğinin 

uygulaması hakkındaki detaylı kuralları ortaya koyan 220/91 sayılı Komisyon 

Tüzüğünü düzenleyen Komisyon Tüzüğü. 

 

46/96 sayılı ve 12 Ocak 1996 tarihli 1360/78 ile ilgili üretici grupları ve bunların üst 

birliklerine dair Konsey Yönetmeliği Teklifi. 

 

952/97 sayı ve 20 Mayıs 1997 tarihli üretici grupları ve bunların üst birliklerine dair 

Konsey Yönetmeliği 

 

1729/70 sayı ve 21 Nisan 1970 tarihli Ortak Tarım Politikası Finansmanı ile ilgili 

Konsey Yönetmeliği 

 

1251/1999 sayı ve 17 Mayıs 1999 tarihli Belirli Ekilebilir Ürünlerin Üreticileri İçin Bir 

Destekleme Sistemi Tesis Eden Konsey Tüzüğü 
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1258/99 sayı ve 17 Mayıs 1999 tarihli Ortak Tarım Politikası Finansmanı ile ilgili 

Konsey Yönetmeliği 

 

1435/2003 sayı ve 22 Temmuz 2003 tarihli Avrupa Kooperatif Kurumu Statüsüne dair 

Konsey Tüzüğü. 
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EK 3 Soru Formu  

Avrupa Birliği’nde “Ortak Piyasa Düzenleri çerçevesinde Üretici Örgütlenmesi” 

konusunda doktora tezi yapmaktayım. Tezimin tamamlanabilmesi için aşağıdaki 

konular hakkında sizlerin bilgilerine ihtiyaç duymaktayım. Lütfen aşağıdaki soruları 

kısaca cevaplar mısınız ?. 

 

Soru 1. : Örgütünüzün kuruluş amacı ve faaliyet kapsamı nedir? 

 

Soru 2. :Örgütünüz aşağıda belirtilen örgütlenme tiplerinden hangisine/hangilerine 

uymaktadır? (Lütfen işaretleyiniz) 
Kooperatif Anonim 

Şirket 
Birlik Dernek Diğer 

(Lütfen 
belirtiniz)

Recognized 
Producers’ 
Group 

Recognized 
Producers’ 
Organization

Recognized 
Producers’ 
Associations 

Interbranch 
Organization

Operators’ 
Organization

          

 

Soru 3. : Örgütünüzün gelir kaynaklarını genel başlıklar ve % oranlar halinde verir 

misiniz ? (Üye aidatları, Devlet yardımları, Avrupa Birliği yardımları – çeşitlerine göre) 

 

Soru 4. :Örgütünüzün doğrudan ticaret yapma hakkı var mıdır ?. Kısaca açıklar 

mısınız? 

 

Soru 5. : Sorumlu olduğunuz ürünle ilgili üretim ve/veya işleme konusunda herhangi 

bir kontrat yapıyor musunuz ? (Eğer yapıyorsanız lütfen kimler ile nasıl yapıldığı ve 

şartları konusunda kısaca bilgi verir misiniz ?) 

 

Soru 6. :Ortak Piyasa Düzenleri çerçevesinde karşılaştığınız sorunlar nelerdir ?. Kısaca 

bahseder misiniz? 

 

Soru 7. :Sizin eklemek istediğiniz bir husus varsa lütfen belirtiniz. 

 

 

Teşekkür Ederim.. 
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EK 4 İspanya’daki Üretici Topluluklarının Elektronik Posta Adresleri 
 

1. ucabal@ucabal.es,  

2. fecoam@fecoam.es,  

3. fecoar@ccae.es, 

4. fecoav@fecoav.es, 

5. fcac@fcac.es, 

6.  faca@faca.es, 

7.  faeca@faeca.es, 

8.  agaca@agaca.coop.es,  

9.  trenzado@ccae.es, 

10.  faecajean@mundofree.com, 

11.  lara@ccae.es,  

12. baamonde@ccae.es, 

13.  herrero@ccae.es,  

14. cardona@ccae.es,  

15. gustran@ccae.es,  

16. serrano@ccae.es, 

17.  castejon@ccae.es, 

18.  acoaexa@hotmail.com, 

19.  acopaex@acopaex.es,  

20. acorex@acorex.es,  

21. calconde@ceresnet.com,  

22. colonos@telefonica.net,  

23. ccampsur@ceresnet.com,  

24. b.martinez@casat.es,  

25. jherrera@jazzfree.com, 

26.  coophornachos@terra.es, 

27.  corazon_jesus@yahoo.com,  

28. extomates@telefonica.net,  

29. frutoscaval@interbook.net, 

30.  coop_sagradafamilia@hotmail.com , 

31.  montemiel1@wanadoo.es, 

32.  info@fuerteroniel.com,  

mailto:ucabal@ucabal.es
mailto:fecoam@fecoam.es
mailto:fecoar@ccae.es, fecoav@fecoav.es
mailto:fcac@fcac.es
mailto:faca@faca.es
mailto:faeca@faeca.es
mailto:agaca@agaca.coop.es
mailto:trenzado@ccae.es
mailto:faecajean@mundofree.com
mailto:lara@ccae.es
mailto:baamonde@ccae.es
mailto:herrero@ccae.es
mailto:cardona@ccae.es
mailto:gustran@ccae.es
mailto:serrano@ccae.es
mailto:castejon@ccae.es
mailto:acoaexa@hotmail.com
mailto:acopaex@acopaex.es
mailto:acorex@acorex.es
mailto:calconde@ceresnet.com
mailto:colonos@telefonica.net
mailto:ccampsur@ceresnet.com
mailto:b.martinez@casat.es
mailto:jherrera@jazzfree.com
mailto:coophornachos@terra.es
mailto:corazon_jesus@yahoo.com
mailto:extomates@telefonica.net
mailto:frutoscaval@interbook.net
mailto:coop_sagradafamilia@hotmail.com
mailto:montemiel1@wanadoo.es
mailto:info@fuerteroniel.com
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33. coopcbuey@ecabezadelbuey.com, 

34.  gerente@olivareros.com,  

35. oviso@oviso.org,  

36. fernando72_2001@yahoo.com, 

37.  coop@sclpradillo.es,  

38. crex@crex.es,  

39. coopvegasaltas@hotmail.com, 

40.  sanisidro1983@mixmail.com,  

41. admi@ccoperativasanisidro.com,  

42. coopsanisidro@terra.es, 

43.  cooptsanidro@hotmail.com, 

44.  ccvsanisidro45@hotmail.com,  

45. coopsanjose@terra.es,  

46. coopsanjuan2003@yahoo.es, 

47.  sanmarcos@campobarro.com, 

48.  coopdelcampo@telefonica.net,  

49. mapfre@hotmail.com,  

50. coopmedina2003@terra.es,  

51. sumifrut@mercoguadiana.net, 

52.  tomalia@tomalia.com, 

53.  tony.nogales@tomexscoop.com,  

54. troil@troilsc.com,  

55. coopvvbbolga@hotmail.com,  

56. cavesanjose@ceme.es,  

57. export@maimona.com,  

58. info@acenorca.es,  

59. info@ac-vallejerte.es,  

60. coadena@tuacceso.com,  

61. trujillo@copreca.com,  

62. cuatrolugares@hotmail.com, 

63.  presidente@extrarroz.com,  

64. scinsblanca@sclnsblanca.telefonica.net,  

65. scinsblanca@telefonica.net,  

66. sclnsblanca@telefonica.net,  

mailto:coopcbuey@ecabezadelbuey.com
mailto:gerente@olivareros.com
mailto:oviso@oviso.org
mailto:fernando72_2001@yahoo.com
mailto:coop@sclpradillo.es
mailto:crex@crex.es
mailto:coopvegasaltas@hotmail.com
mailto:sanisidro1983@mixmail.com
mailto:admi@ccoperativasanisidro.com
mailto:coopsanisidro@terra.es
mailto:cooptsanidro@hotmail.com
mailto:ccvsanisidro45@hotmail.com
mailto:coopsanjose@terra.es
mailto:coopsanjuan2003@yahoo.es
mailto:sanmarcos@campobarro.com
mailto:coopdelcampo@telefonica.net
mailto:mapfre@hotmail.com
mailto:coopmedina2003@terra.es
mailto:sumifrut@mercoguadiana.net
mailto:tomalia@tomalia.com
mailto:tony.nogales@tomexscoop.com
mailto:troil@troilsc.com
mailto:coopvvbbolga@hotmail.com
mailto:cavesanjose@ceme.es
mailto:export@maimona.com
mailto:info@acenorca.es
mailto:info@ac-vallejerte.es
mailto:coadena@tuacceso.com
mailto:trujillo@copreca.com
mailto:cuatrolugares@hotmail.com
mailto:presidente@extrarroz.com
mailto:scinsblanca@sclnsblanca.telefonica.net
mailto:scinsblanca@telefonica.net
mailto:sclnsblanca@telefonica.net
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67. cooperativahitos@yahoo.com,  

68. cooperativacabezuela@hotmail.com,  

69. sclnsviso@tuacceso.com, 

70.  verafru@telefonica.net,  

71. coopsandamaso@yahoo.es,  

72. fsc@coopsi.e.telefonica.net, 

73.  sanisidro@coopmiajadas.com,  

74. sclsanjose@tuacceso.com, 

75.  sclslorenzo@tuacceso.com,  

76. sclslucas@ceresnet.com, 

77.  scsmiguel@ceresnet.com, 

78.  sclroque@tuacceso.com, 

79.  sclscatalania@tuacceso.com,  

80. sclslucia@tuacceso.com,  

81. sclscamparo@tuacceso.com,  

82. administracion@uconor.com, 

83.  unexta@ibertabaco.com,  

84. infaoliva@infaoliva.com, 

85.  granada@infaoliva.com, 

86.  A.C.O.R.A@terra.es,  

87. asegra@telefonica.net,  

88. comendal@larural.es, 

89.  afavex@telefonica.net, 

90.  gloria@OLCES.e.telefonica.net, 

91.  aix@afidol.org,  

92. n.arger@prolea.com,  

93. contaet@afidol.com, 

94.  louis.cesari@afidol.org, 

95.  info@fedeprol.com,  

96. sgomezse@mapya.es, 

97.  mhernnandm@mapya.es,  

98. isastred@mapya.es,  

99. informatica@faecagranada.com, 

100. valmansa@mapya.es,  

mailto:cooperativahitos@yahoo.com
mailto:cooperativacabezuela@hotmail.com
mailto:sclnsviso@tuacceso.com
mailto:verafru@telefonica.net
mailto:coopsandamaso@yahoo.es
mailto:fsc@coopsi.e.telefonica.net
mailto:sanisidro@coopmiajadas.com
mailto:sclsanjose@tuacceso.com
mailto:sclslorenzo@tuacceso.com
mailto:sclslucas@ceresnet.com
mailto:scsmiguel@ceresnet.com
mailto:sclroque@tuacceso.com
mailto:sclscatalania@tuacceso.com
mailto:sclslucia@tuacceso.com
mailto:sclscamparo@tuacceso.com
mailto:administracion@uconor.com
mailto:unexta@ibertabaco.com
mailto:infaoliva@infaoliva.com
mailto:granada@infaoliva.com
mailto:A.C.O.R.A@terra.es
mailto:asegra@telefonica.net
mailto:comendal@larural.es
mailto:afavex@telefonica.net
mailto:gloria@OLCES.e.telefonica.net
mailto:aix@afidol.org
mailto:n.arger@prolea.com
mailto:contaet@afidol.com
mailto:louis.cesari@afidol.org
mailto:info@fedeprol.com
mailto:sgomezse@mapya.es
mailto:mhernnandm@mapya.es
mailto:isastred@mapya.es
mailto:informatica@faecagranada.com
mailto:valmansa@mapya.es
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EK 5 Almanya’daki Üretici Topluluklarının İletişim Posta Adresleri 
 

 

1) Deutscher Hopfenwirtschaftschaftsverband e.V 

 

Adres: Hauptplatz 14 I     Pfaffenhofen a.d.  

85276 ILM 

e-posta: hopfenhandel@t-online.de 

Faks: (08441) 805380 

 

 

2) Deutscher Genossenschafts und Raiffeisenverband. E.V (DGRV) 

 

Adres: Pariser Platz 3     

10117 Berlin 

e-posta: info@dgrv.de 

internet:htpp://www.dgr.de 

Faks : (030) 2685, (030) 2021 

 

 

6) DHV-Deutscher Hand Verband 

Adres : Bundeszentrale LettestraBe 3     

10437 Berlin 

e-posta:georg.wurth@hanverhand.de 

internet: http://www.hanverband.de 

Faks: (030) 447154, (030) 447166 

 

 

5) Deutscher Raiffeisenverband e.V 

Adres: Postfach 120220      

53106 Bonn 

e-posta: info@drv.raiffeisen.de 

Faks: (0228) 106266 
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3) Bundesverband Deutscher Tabakpflanzer - Vereinigung der 

tabakerzeugergemeinschaften e.V 

 

Adres: Postfach 1606     

67326 Spyer 

Faks : (06232) 604027 

 

 

4) Bundesverband Deutscher Saatguterzeuger e.V Sitz: Bonn 

 

Adres: Geschaftsstelle  Gut Hohenholz    

22834  Politz   Bad Oldosloe 

Faks: (04539) 8586 

 

 

7) Verbannd Deutscher Hopfenpflanzer e.v 

 

Adres :Geschftsführüng-Kellerstr.1 Haus des Hopfens      

85283 Wolnzach 

Faks: (08442) 4270 
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EK 6 Şerbetçiotu Tanınmış Üretici Örgütleri Adresleri  
 
(List of recognised hop producer groups and associations) 

Official Journal C116, 18/05/2005 P. 0005-0005 List of recognised hop producer 
groups and associations (2005/C 116/05) This publication is in conformity with Article 
6(2) of Commission Regulation (EEC) No 1351/72 on the recognition of producer 
groups for hops. 

 
 
 
Belçika 
 

1- Poperingse Afzetcoöperatie vor Hop SV (Pacohop SV) 
e-posta: info@abc-d.be 
Adres  : Korte Werf 9, B-8970 Poperinge  
 
2- Nieuwe Hoptelersbelangengroep CV 
Adres : Poperingseweg 412, B-8908 Vlamertinge  
 
 
  Almanya 
 
3- HVG Hopfenverwertungsgenossenschaft e.G. 
e-posta:  info@ima-food.de, mqdirect.mapquest.de, contact@hvg-germany.de. 
Adres  :KellerstraBe 1, D-85283 Wolnzach 4 
 
4- Hopfenverwertungsgenossenschaft Spalt e.G. 
e-posta : info@spalterhopfen.com 
Adres   : HauptstraRe 5, D-91174 Spalt  
 
5- Hopfenveredlung  
e-posta : www.hopfenveredlung.dewerk,  contact@hopfenveredlung.de (St. Johann Pellets) 
 
 

Avusturya 
 

6- Erzeugergemeinschaft für Hopfen in Leutschach 
e-posta : gerhard.popp@bmlfuw.gv.at, ezg.hopfen.leutschach@utanet.at. (Dr. Gerhard Popp) 
Adres   : Eichberg 3, A-8463 Leutschach }C.   2. 
 
7- Hopfenbau Genossenschaft & Erzeugergemeinschaft 
e-posta : matthias.lentsch@bmlfuw.gv.at 
Adres   : Linzer StraBe 5, A-4120 Neufelden 
 
8- Temmel, Seywald & Partner Communications GmbH 
e-posta :  fitzinger@tsp.at 
 

mailto: info@abc-d.be
mailto:info@ima-food.de
mailto:contact@hvg-germany.de
mailto:info@spalterhopfen.com
http://www.hopfenveredlung.dewerk/
mailto:contact@hopfenveredlung.de
mailto:gerhard.popp@bmlfuw.gv.at
mailto:ezg.hopfen.leutschach@utanet.at
mailto:matthias.lentsch@bmlfuw.gv.at
mailto:fitzinger@tsp.at
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  İspanya 
 
9- Grupo de cultivadores de Lúpulo Carrizo de la Ribera (APA no 1) 
e-posta : S.A. ESPAÑOLA DE FOMENTO DEL LÚPULO---- flupulo@flupulo.es 
Adres    : Miralrio 2, Villanueva de Carrizo (Leon) 
 
10- SAT “Orbigo” no 9691 SAT “Orbigo” no 9691 (APA no 3)  
Adres   : Independencia 2, 2o, E-24001 Leon 
 
 
  Polonya 
 
11- Roztoczańskie Zrzeszenie Producentów Chmielu, Żulice 
e-posta : www.lubelskie.pl(Wojciech Ciesielczuk) 
Adres   : Zulice, 22-652 Telatyn  2. "Chmiel 
 
12- “Chmiel Wielkopolski” Sp. Zo.o. 
e-posta : chmiel.wielkopolski@wp.pl, Genel : wodr@wodr.poznan.pl 
Adres   : 64-300 Nowy Tomysl, ul. Kolejowa 20 
 
 
  Portekiz 
 
13- Bralúpolu – Produtores de lúpulo de Braga e Bragança 
e-posta : gsmartins@aeiou.pt 
Adres   : Rua da Estacao, P-5300 Braganca 
 
14- Poperingse Afzetcooperatie voor Hop SV (Pacohop SV) 
Adres : Korte Werf 9, B-8970 Poperinge 
 
 
  Fransa 
 
15-Groupement de producteurs des planteurs de houblon d’Alsace “Cophoudal” 
 
e- posta :   

 
 
 
 
 
 
 

Adres   : 22, rue des Roses, F-67110 Brumath 
 
16- Groupement de producteurs des planteurs de houblon du Nord-Pas-de-Calais 

“Coophounord” 
e-posta : contact@saveurs-npdc.com 
Adres   : 505, route de Poperinghe, F-59299 Boeschepe 

Editeur/contenu : editeur@societe.com 

Commercial : commercial@societe.com 
Partenariats : partenariat@societe.com 

Presse : presse@societe.com 
Support technique : webmaster@societe.com 

mailto:flupulo@lesein.es
http://www.lubelskie.pl/
mailto:chmiel.wielkopolski@wp.pl
mailto:contact@saveurs-npdc.com
mailto:editeur@societe.com
mailto:commercial@societe.com
mailto:partenariat@societe.com
mailto:presse@societe.com
mailto:webmaster@societe.com
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  İngiltere 
 
17- English Hops and Herbs Ltd, Hop Pocket Lane 
e-posta : intray@botanix.co.uk 
Adres    : Tonbridge, KentTN12 6DQ 
 
 
18- Wealden Hops Ltd 
e-posta : info@wealden-hops.co.uk 
Adres    : Congelow, Benover Road, Yalding, Maidstone, Kent ME18 6ET 
 
 
19- Western Quality Hop Ltd 
e-posta :info@westernqalityhop@co.uk 
Adres   : 3 Forge Bank, Bosbury, Ledbury, Herefordshire HR8 US 
 
 
20- Hawkbrand Hops Ldt 
e-posta: hopsfromengland@co.uk 
Adres   : The Farm, Bosbury, Ledbury, Herefordshire HR8 1QU 
 
 
Group Contact 
Botanix James Mackrill---- james.mackrill@botanix.co.uk  
Hawkbrand Hops Ltd Thomas Hawkins--- hopsfromengland@farmersweekly.net 
Hop Sales Ltd Tony Redsell------- tony.redsell@redsell.com  
Wealden Hops Ltd Alan Unwin--------- enquiries@wealdon-hops.co.uk  
Western Quality Hops Ltd John Andrews----- jhandrews@farming.co.uk  
 
 
 
 

Cek Cumhuriyeti 
 

21- Bohemia Hop. Co. Ltd. 
e-posta : vent@bohemiahop.cz, hajek@czhops.cz, sponer@bohemiahop.cz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:intray@botanix.co.uk
http://www.botanix.co.uk/
mailto:james.mackrill@botanix.co.uk
mailto:hopsfromengland@farmersweekly.net
mailto:tony.redsell@redsell.com
http://www.wealden-hops.co.uk/
mailto:enquiries@wealdon-hops.co.uk
mailto:jhandrews@farming.co.uk
mailto:vent@bohemiahop.cz
mailto:hajek@bohemiahop.cz
mailto:sponer@bohemiahop.cz
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EK 7 COGECA'yı Oluşturan Üye Örgütler: 

 

Almanya -Alman Raifffeisen Birliği-Deutscher Raiiffeisen verbbande.V. (DRV) 

Fransa -Fransız Tarım Kooperatifleri Konfederasyonu-Confederation Française 

de la Cooperation Agricole (C.F.C.A.) 

İngiltere -İngiltere Tarım Kooperatifleri Federasyonu-Federation of Agricultural 

Cooperatives (FAC.)  

Hollanda -Hollanda Ulusal Tarım Kooperatifleri Konsey-Nationale Cooperatieve 

Raad voor Land-en Tuinbouw (NCR)  

Belçika -Boerenbond Belge (B.B.) 

Lüksemburg -Köylü Birliği (CENTRALE PAYSANNE) 

Danimarka -Danimarka Tarım Konseyi ve Danimarka Kooperatifler Federasyonu-De 

Samvirkende Danske Andelsselskaber (DSDA) 

İrlanda -İrlanda Kooperatif Organizasyonu Ltd Şti.-Irish Cooperative 

Organization Society Ltd.(ICOS)  

Finlandiya -Pellervo Birliği-Finn Coop PelIervo (FCP) 

İsveç  -İsveç Tarım Üreticileri Fed.-Federations of Swedish Farmers (LRF)  

Avusturya -Avusturya Raiffeisen Birliği-Österreichischer Raifffeisenverband(ÖR) 

Portekiz -Portekiz Tarım Kooperatifleri Ulusal Konfederasyonu-Confederation 

National des Cooperatives Agricoles du Portugal (CONF AGRI) 

İspanya -İspanya Tarım Kooperatif1eri Birliği-Confederacıon de Coopertivas 

Agrarias de Espana (UCAE) 

İtalya -İtalyan Kooperatifler Konfederasyonu-Federazione Nazionale Della 

Cooperative Agricole ed Agroalimentari (CONFCOOPERATIVE)  

-Ulusal Kooperatif ve Yardımlaşma Birliği-Associozione Nazionale 

Cooperative Agricole (LEGA) 

-İtalyan Tarım Kooperatifleri Genel Birliği-Associozione generale 

Italiana Cooperative Agricole (AGICA/AGCI) 

Yunanistan -Panhellenik Tarım Kooperatifleri Birliği Konfederasyonu-Cooperation 

Panhellenique des Unions de Cooperatives Agricoles (PASEGES) 
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EK 8 Türkiye’de Çiftçi Örgütlenmesi 

Kaynak : Anonim 2004b. 

Türkiye’de Çiftçi Örgütlenmesi 
Ekonomik ve Sosyal Amaçlı Organizasyonlar Mesleki Amaçlı Çiftçi Organizasyonlar 

KOOPERATİFLER BİRLİKLER ODALAR        DERNEKLER VAKIF 
ÇUKOBİRLİK 
TARİŞ 
FİSKOBİRLİK 
KAYISIBİRLİK 
PANKOBİRLİK 
ANTBİRLİK 
BURSABİRLİK 
TASKOBİRLİK 
TİFTİKBİRLİK 
GÜLBİRLİK 
KARADENİZBİRLİK
MARMARABİRLİK 
İNCİR BİRLİK 
KOZABİRLİK 
GAPBİRLİK 
GÜNEYDOĞUBİRLİK 
TARIMSALKALKM 
SULAMA 
SU ÜRÜNLERİ KOOP. 
TARIM KREDİ KOOP. 
TÜRKİYEMİLKOPBİR
. 

TUYED 
TAHIL ÜRT.BİR 
A.SOYA ÜRT.BİR 
SULAMA BİRLİKLERİ 
ZEYTİN ÜRET. BİR 
Tr.DAM.SIĞIR.YTŞ.B. 
ARI YETİŞTİRİCİLERİ B. 
DOĞUAKDENİZZEYTİN 

BİRLİĞİ 

TZOB 
 

EKOLOJİK TARIM DER 
AKUA KÜLTÜR DERNEĞİ 
ADANA ÇİFTÇİLER BİRLİĞİ 
EGE ÇİFTÇİLER BİRLİĞİ 
TRAKYA ÖNDER ÇİFT.BİR D. 
Ş.URFA ÖNDER ÇİFT.BİR.D 
.İPSALA CELTİK ÜRETİ. DER.
MUZ ÜRETİCİLERİ DER. 
MUĞLAKÜLTÜRBALIKÇI.D. 
ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞ
ÜRETİCİLERİ DERNEĞİ 

 

T.TARIMCILAR VAK.
SU ÜRÜN. VAKFI 
T KALKINMA VAKFI

Çiftçi Dışında  Tarım Alanında Faaliyette Bulunan Diğer Örgütler  

 TÜRKİYE İHRACT MECLİSİ
AKDENİZ İHR BİRLİKLERİ 
EGE İHR BİRLİKLERİ 
ULUDAĞ İHR BİRLİKLERİ 
ANTALYA İHR BİRLİKLERİ
G.DOĞU ANADOLU İHRBİR.
KARADENİZ İHR BİRLİK 
ORTA ANADOLU İHR BİR. 
DOĞU ANADOLU İHR BİR 
SALÇA İHR. DERNEĞİ 
D.KARADENİZ HUB. BAK.
Y.T.M. İHR BİRLİKLERİ 
İSTANBUL İHR BİRLİKLERİ
İSTANBUL TEKSTİL KONF.
İHRACATÇI BİRLİKLERİ 

DENİZLİ TEKStİL KONF.
İHRACATÇI BİRLİKLERİ 
İTHALATÇI BİRLİKLERİ 

TÜM GIDA İTH. DERNEĞİ 

İGEME 
TİM 

TOBB 
ZİRMÜH 

ODASI 
GIDAMÜH 

ODASI 
ORMAN MÜH  

ODASI 
ÇEVRE MÜH 

ODASI 
VETHEKM 

BİRLİĞİ 
T.PAZARCILAR

ODASI 
 
 

ZİRATÇİLER DERNEĞİ 
GIDA DERNEKLERİ KONFED 
YAĞ SANAYİCİLERİ DERNEĞİ 
ÇAY SANAYİCİLERİ DERNEĞİ 
GIDA KATKI MAD. DERNEĞİ 
MEŞRUBATÇILAR DERNEĞİ 
MEYVE SUYU END. DERNEĞİ 
NİŞASTA VE GLİKOZ ÜRET. DER
PİRİNÇ DEĞİRMENCİLER DER. 
SUSAM TAHİN HELVA REÇEL 
ÜRETİCİLERİ DERNEĞİ 
PAKDER 
UN SANAYİCİLERİ DERNEĞİ 
T. YUMURTA ÜRET. DER 
YEM SANAYİCİLERİ DERNEĞİ 
YAĞ SANAYİCİLERİ DERNEĞİ 
TRAKYA BİT. YAĞ SAN.DER. 
TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ 
GÜBRE ÜRETİCİLER DERNEĞİ 
KÜLTÜR TEKNİK DERNEĞİ 
VETERİNER TEKNİSYEN DER. 
TUSİAD 
MUSİAD 
TÜKODER 
TİSİT 
ZİMİD 
TÜRK-TED 
TÜKODER 
TÜSEMKOM 

TÜRKİYE KALK.VAK. 
TEMA 
TAR.SİG.VAKFI 
TEK GIDA İŞ.SEN. 
TARMAK-BİR 
SED-BİR 
BESD-BİR 
ULUSALPAMUK KON 
ULUSALZEYTİN KON 
YUMURTA ÜRE. 
BİRLİĞİ 
TÜRK ZİRAAT MÜH. 
BİRLİĞİ  
ZİRAAT MÜH.BİRLİĞİ 
VAKFI 
VETERİNER HEK.DER 
İSTANBUL SU ÜRÜN. 
DER. 
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EK9 Türkiye Üretici Örgütleri Üst Örgütlenmesi. 
 
 

Avrupa Birliği’nde Temsil 
    COGECA/COPA 

 
 

↑ 
Ülkede Temsil 

 
 

↑   ↑ 
Ülke Birliği 

          Türkiye Tarımsal Amaçlı Kooperatifler Milli Birliği  
   Türkiye Tarımsal Amaçlı Kooperatifler Ortak Girişimi-TAKOG 

 
↓  
 

Merkez Teşkilatları 
 

OR 
KOOP 

HAY 
KOOP 

KÖY 
KOOP 

TÜS 
KOOP 

SÜR 
KOOP 

ÇAY 
KOOP 

TKredi 
KOOP 

TSatış 
KOOP 

 
↓  ↓     ↓  ↓      ↓  ↓     ↓         ↓ 

 
Bölge Teşkilatları 
 

OR 
KOOP 
Bölge 
Birlikleri 

HAY 
KOOP 
Bölge 
Birlikleri 

KÖY 
KOOP 
Bölge 
Birlikleri 

TÜS 
KOOP 
Bölge 
Birlikleri 

SÜR 
KOOP 
Bölge 
Birlikleri 

ÇAY 
KOOP 
Bölge 
Birlikleri 

TKredi 
KOOP 
Bölge 
Birlikleri 

TSatış 
KOOP 
Bölge 
Birlikleri 

 
↓  ↓     ↓  ↓      ↓  ↓     ↓       ↓ 

 
Yerel Teşkilat 
 

OPD Kapsamında ürün ve ürün Grupları Bazında Pazarlama be İşleme Örgütleri 
Birim Örgütler 

 
 

 

 

Türkiye Kooperatifleri Milli 
Birliği 



 256

ÖZGEÇMİŞ 

 

Adı Soyadı : Mehmet Erhan EKMEN 

Doğum Yeri : Ankara 

Doğum Tarihi : 1967 

Medeni Hali : Evli ve iki çocuklu 

Yabancı Dili : İngilizce 

 

Eğitim Durumu (Kurum ve Yıl) 

Lise  : Ankara Atatürk Lisesi – 1982-1984 

Lisans  : Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Bölümü- 1985-1989 

Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü- Eylül 

1995 –Ocak 1999 

 

Çalıştığı Kurum/Kurumlar ve Yıl 

TBMM, Danışman – 1993-1997 

Ankara Üniversitesi, Memur – 1997-1998 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Topluluğu Koordinasyon Dairesi 

Başkanlığı, Türkiye- Avrupa Birliği Mevzuat İlişkileri Şubesi, Mühendis – 1998 –  

 

Yayınları (SCI ve diğer) 

Tarımda Örgütlenme. 2005. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, VI. Tarım Teknik 

Kongresi, Tarım Haftası Sempozyum Bildirileri, Ankara. 

Avrupa Birliği'nde Üretici Örgütlenmesi. 2006. Türktarım Dergisi. Sayı:167. Ankara. 
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