
AVRUPA BİRLİĞİ  ve TARIM 

ACAR ŞENSOY-AB PROJE DANIŞMANI 



AB TARIM POLİTİKASI GEÇMİŞİN KISA 
ÖZETİ 

• 60’lı yıllar: fiyat desteği, üretkenliğin yükseltilmesi, pazarın istikrara 
kavuşturulması 

• 1970-80 Kriz yılları: üretim fazlası, patlayan harcamalar,uluslararası 
sürtüşmeler,arz kontrolleri 

• 1992 Mc Sharry  Reformları : fiyatların düşürülmesi ve telafi edici 
ödemeler, bir kısım tarım alanının tarım dışında kullanımı, boş bırakılması, 
ağaçlandırılması 

• 2000 Ajandası: Reformun derinleştirilmesi, kırsal kalkınma, gıda güvenliği, 
çevre ve sürdürülebilir tarım, tarım dışı farklı istihdam alanları 

• 2003 Reform: Pazar oriyantasyonu,üründen bağımsız destekler,çapraz  
uyum, tüketici sorunları,çevre,AB genişlemesi 

• 2008 OTP Sağlık Kontrolü:2003 reformunun tetiklenmesş, süt kotaları 
• 2013 sonrası reform:yeşillenme, hedefleme,yeniden dağıtım,üretim 

sınırlamalarının sonu,gıda zinciri, araştırma ve yenilik 



AB ORTAK TARIM POLİTİKASININ 
TEMEL AMAÇLARI 

• Avrupa için yeterli miktarda tarımsal ürün 
• Güvenli gıda( örn: geriye yönelik takip) 
• Çiftçilerin fiyat kırılganlıklarından ve Pazar 

krizlerinden korunması 
• Çiftliklerde modernizasyon 
• Kırsal toplulukların ekonomik çeşitlilik ile 

sürdürebilirliklerinin sağlanması 
• Gıda endüstrisinde istihdam olanaklarının 

yaratılması 
• Çevrenin ve hayvan refahının korunması 



AB ORTAK TARIM POLİTİKASININ 
(OTP)TEMEL UNSURLARI 

 

• Direkt ödemeler 

• Piyasa düzenlemeleri 

• Kırsal Kalkınma Programları 



Direkt Ödemeler 

• Çiftçilerin gelirlerini istikrara kavuşturmak için yapılan direkt ödemeler 
• Gıda güvenliği, çevre ve hayvan refahı gibi belirli normlara bağlı, üründen bağımsız 
• Üretilecek ürünün seçimini Pazar sinyallerine göre çiftçinin üremesini sağlamak 
• Direkt ödemeler için bir ‘Ulusal Rezerv’ oluşturulur, üye ülkeler rezerve erişim için 

beceriler, eğitim gibi ilave kriterler koyabilirler 
• OTP bütçesinin yaklaşık  %70’i 
• %30 direkt ödemeler sürdürülebilir tarım uygulamalarına bağlı (toprak kalitesi, 

biyolojik çeşitlilik,karbon azaltımı) 
• Rezervler toprağın terk edilmesini önlemek, özel dezavantajlar ile mücadele etmek 

için kullanılabilir 
• Direkt ödeme planı  üye ülkeler tarafından bölgesel olarak da 

uygulanabilir,agronomi, sosyo ekonımik özellikler 
• Büyük ve küçük çiftçiler arasında dağıtımda eşitliğin sağlanması ,€ 150.000 geçen 

en az %5 kesinti 
• Harcanamayan fonlar için lineer ödeme arttırımı yapılabilir, bu fonlar genç çiftçiler 

ya da küçük çiftlik programları için kullanılabilir 
• Genç çiftçiler için temel ödemelere %25 ilave 



Direkt Ödemelere Kimler Erişebilir? 

• Asgari şartları karşılayanlar, üye ülkeler 
tarafından belirlenir ( en az €100-€500 arası 
direkt ödeme,0,3 hektar-5 hektar arası arazi) 

• Aktif bir çiftçi olmak-aktif çiftçi sayılmayanların 
negatif listesi ( örn havalimanları, su dağıtım 
düzeni,gayrimenkul hizmeti verenler,raylı 
hizmetler, spor ve eğlence hizmetleri vb.). Üye 
ülkeler ilave kriterler getirebilir ve negatif 
listeyi genişletebilir 



GENÇ ÇİFTÇİ DESTEĞİ 

• Üye ülkeler için zorunlu bir uygulama 
• 40 yaşını geçmemiş işletmenin başı olarak yeni bir tarım işletmesi açan ya 

da başvurunun 5 yıl öncesine kadar bir işletmesi olan genç çiftçilere 
• Üye ülkeler eğitim ve becerilere ilişkin ilave kriterler koyabilir 
• Genç çiftçi yönetim, sağlanacak faydalar ve mali riskler üzerinde uzun 

dönem  kontrol sahibi olmalıdır, kontrol bazı hallerde genç çiftçi ve diğer 
çiftçiler tarafından ortak olarak yürütülebilir 

• Ödeme azami 5 yıllık bir süreyi kapsar 
• Üye ülkeler toplam zarf içinde genç çiftçilere ayırılacak yüzdeyi AB 

Komisyonuna bildirir ( toplam direkt ödemelerin azami %2 si) 
• Üye ülkeler genç ve genç olmayan çiftçilerin işletme üzerinde ortak 

kontrolü ya da kontrolün sadece genç çiftçiye bırakılması seçenekleri 
üzerinde karar verebilir  

• 2015-2019 dönemi için tahmin edilen toplam ödeme  2.6 milyar avro 
• Yardım €500 ile €1.250 arasında  

 



KÜÇÜK ÇİFTÇİ DESTEĞİ HEDEFLER 

• Küçük çiftçilerin rekabet güçlerinin 
yükseltilmesi, 

• Küçük çiftçi için mali yardımlarda bürokrasinin 
azaltılması 

• Küçük çiftçinin önemli bir ekonomik rol 
oynadığı kırsal alanların dinamizminin ve 
hayatiyetinin desteklenmesi 



KÜÇÜK ÇİFTÇİ DESTEĞİ UYGULAMA 

• Üye ülkeler için opsiyonel 
• Diğer direkt ödemelerin yerine geçer 
• Küçük çiftçi tanımı yoktur 
• 2015 direkt ödemelerine ya da tek ödemelere uygun olan çiftçiler 

katılabilir 
• 2015 yılında üye ülke tarafından belirlenmiş küçük çiftçi 

ödemelerinin altında direkt ödeme alanlar otomatik olarak sisteme 
dahil edilir 

• Üye ülkeler otomatik olarak dahil edilen çiftçileri ve çekilme 
haklarını çiftçilere zamanında haber vermelidir 

• Tüm çiftçiler için eşit ödeme tutarı ( üye ülkede çitçi başına ortalama 
ödemenin  bir yüzdesi ya da bir miktar hektar ya da ünite için 
ortalama ödeme)ödemeler çiftlik büyüklüğünden bağımsız 



GÖNÜLLÜ BAĞLI DESTEKLER 

• Üye ülkeler ekonomik önem taşıyan ya da zor bir 
dönem geçiren  

• Gönüllü Bağlı Destekler sadece mevcut üretimi 
koruyacak seviyede verilebilir 

• Potansiyel sektörler: tahıllar, yağlı 
tohumlar,protein 
mahsulleri,baklagiller,keten,kenevir,pirinç, 
fındık,patates,süt ve süt ürünleri,tohumlar, kuzu 
eti, keçi ve dana eti,zeytinyağı,ipek böceği,kuru 
yem,kuru şerbetçiotu,şeker 
kamışı,hindibağ,meyve ve sebzeler 



GÖNÜLLÜ BAĞLI DESTEK UYGULAMA 

• Belirlenmiş limitler dahilinde,belirlenmiş arazi, 
mahsul ve hayvan sayısı üzerinden 

• Ulusal direkt ödemenin azami % 8 ‘i, özel hallerde 
%13’e çıkabilir, daha üzeri çok özel hallerde ve AB 
Komisyonu onayı ile 

• Üye ülkeler oranları AB Komisyonuna bildirir, 
Komisyonu n %13 e kadar onay ya da red etme 
hakkı yoktur 

• 2015 yılında toplam direkt ödemelerin %4.1 i 
oranında gerçekleşmiştir 

 

 



YEŞİLLENDİRMEYE BAĞLI DİREKT 
ÖDEMELER 

 

• Mahsullerin çeşitlendirilmesi 

• Otlak alanların korunması, oranı %5 in altına 
düşmemeli 

• Tarım yapılabilir arazinin %5’inin ‘ekolojik odak 
arazisi’ olarak ayrılması 



MAHSULLERİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ 

Arazi Büyüklüğü 
 

Mahsul Sayısı Mahsul Oranı 

30  Hektara kadar En az 2 mahsul Ana mahsul arazinin en 
fazla %75’i 

30 Hektardan fazla En fazla 3 mahsul 2 ana mahsul arazinin en 
fazla %75’i 



EKOLOJİK ODAKLANMA ALANLARI 

• Direkt tedbirler 

• Nadasa bırakılan alanlar 

• Arazi sınırları ve ağaçlar 

• Tampon alanlar 

• Dolaylı tedbirler 

• Bazı zararlı girdilerin kullanımını azaltmak 



ÇAPRAZ TEDBİRLER 

• Yasal Yönetim Şartları: çevre, gıda 
güvenliği,hayvan ve bitki sağlığı ve hayvan 
refahı konularında 13 yasal düzenleme 

• İyi Tarım ve Çevre Şartları (GAEC): arazinin iyi 
tarımsal ve çevresel koşullarda bırakılması-
toprağın korunması, topraktaki organik 
maddenin ve yapısının korunması,su yönetimi 
ve habitatların korunması 



PAZAR TEDBİRLERİ 



ORTAK PAZAR ORGANİZASYONU 

• Ortak Pazar Organizasyonu pazarlara müdahale edilmesi konusundaki kuralları 
içerir 

• Sektörlere özel destek mekanizmaları içerir (örn. Meyve ve sebzeler,şarap, 
zeytinyağı,okul destek programları) 

• Tarım ürünlerine ilişkin pazarlama kuralları (pazarlama standartları, coğrafi 
işaretler, etiketleme 

• Müdahale ve kamu alımlarının belirlenmesi için referans fiyatlar 
• Pazar koşullarının  bozulması halinde üye ülkelerde yetkili makamlarca kamu 

alımları yapılarak mahsullerin depolanması 
• Özel depolama için hibe yardımı 
• Üreticiler ile organizasyonel kuruluşlar arasında ilişkiler 
• Tarımsal ürünlerin hedef gruplara ulaştırılmasının desteklenmesi 
• Okullara meyve sebze ve süt sağlanması için destek programları 
• AB tarım ürünlerinin tanıtımının desteklenmesi 
• Dış Ticaret kuralları(lisanslar, kota ve tarifelerin yönetimi,içeride ve dışarıda işleme) 
• Rekabet kuralları 



ÖRNEK SEKTÖRLER 



SÜT ÜRÜNLERİ 

• Kamu müdahaleleri 
• Depolama yardımı ( tereyağ, süt tozu, peynir,coğrafi 

işaret taşıyan) 
• Pazar dengesindeki ani bozulmalara müdahaleler 
• Süt üretimi düşürme uygulaması 
• Şartlı uyum ( hibe desteği, bir defaya mahsus daha fazla 

üretim dondurma ya da azaltma, küçük çiftçilik,yoğun 
üretim,çevreci üretim,kalite ve artı değerin 
yükseltilmesi,mali enstrümanlar ve risk yönetimi 
üzerine eğitim) 

• Süt pakedi 



KIRMIZI ET ÜRÜNLERİ 

• Politika araçlarının temel amacı fiyat istikrarının korunması, ürünlerin 
pazarlanmasının kolaylaştırılması, üretici ve işleyiciler için istikrarlı ortam 
sağlanması ve üçüncü ülkeler ile ticaretin düzenlenmesidir. 

• Karkasların klasifiye edilmesine, fiyatların raporlanmasına ve istatistiklerin 
tutulmasına  ilişkin kurallar 

• Hayvan hastalıkları ve tüketici güveninin kaybolması gibi hallerde alınan tedbirler 
• Kuzu ve keçi etinde Komisyon Pazar raporları 
• Üçüncü ülkeler ile ticarette tarife ve kotalar 
• Sığır ve dana etinde fiyatlar referans fiyatın %85’inşn altına düşerse AB Komisyonu 

kamu alımları düzenler 
• Sığır ve dana etinde olumsuz Pazar koşulları halinde Komisyon özel depolama 

yardımları sağlayabilir 
• Pazarın koşullarının bozulduğu özel durumlarda ihracat iade fonu 
• Sığır ve dana etinde üretici organizasyonlar canlı hayvan için toplu pazarlık 

yapabilirler ( bu pazarlık sonucu üretilebilen et ülke üretiminin %15’ini geçemez) 
• Sığır ve dana etinde üye ülkeler her hafta fiyatları AB Komisyonuna bildirir 
• Üçüncü ülkeler ile tarife ve kotalar düzenlenir 



KIRSAL KALKINMA 



AB KIRSAL KALKINMA DESTEĞİ 

• Kırsal Kalkınma için Tarımsal Fon tarafından 
destekleniyor, 2014-2020 €100 milyar avro 

• En fazla pay alan 3 ülke Fransa 11,383,İtalya 
10,444 ve Almanya, 9,446 milyon avro 

• 118 ayrı kırsal kalkınma programı 



AB KIRSAL KALKINMA DESTEĞİNİN 
ÖNCELİKLERİ 

• Tarım, ormancılık ve kırsal alanlarda bilgi transferinin ve yeniliğin 
tetiklenmesi 

• Her türlü tarımsal faaliyetin rekabet edebilirliğinin 
yükseltilmesi,yenilikçi tarım teknolojilerinin ve sürdürülebilir orman 
yönetiminin tetiklenmesi 

• Tarımda gıda zinciri organizasyonlarının, hayvan refahının ve 
tarımda risk yönetiminin teşvik edilmesi 

• Tarım ve ormancılığa ilişkin ekosistemlerin geliştirilmesi ve 
korunması 

• Tarım, gıda ve ormancılık sektörlerinde kaynak verimliliğinin 
yükseltilmesi,düşük karbon ve iklim değişikliklerine dayanıklı 
ekonomilerin teşvik edilmesi 

• Kırsal bölgelerde sosyal kapsama,fakirliğin azaltılması ve ekonomik 
kalkınmanın teşvik edilmesi 



LEADER PROGRAMI 

• Lokal aksiyon grupları tarafından uygulanıyor 

• Lokal Kalkınma Stratejisi üzerinden 
uygulanıyor ve kırsal cemiyetler tarafından 
oluşturuluyor 

• Aksiyon grupları lokal cemiyetler, lokal kamu 
ve özel sektörü tarafından oluşturuluyor 

 



LEADER PROGRAMI TEMALAR 

TEMALAR ALT TEMALAR 

Tema 1 Ekonomik Kalkınma, İşletmelerin 
Geliştirilmesi, İstihdam Yaratılması 

Kırsal turizm, İşletmelerin geliştirilmesi 

Tema 2 Sosyal İçerme Erişimi kısıtlı hedef gruplar ve kırsal 
gençlik için aktiviteler 

Tema 3 Kırsal Çevre Su kaynaklarının korunması ve 
sürdürülebilir kullanımı,biyolojik 
çeşitliliğin korunması ve 
geliştirilmesi,yenilenebilir enerjilerin 
geliştirikmesi 



ORTAK TARIM POLİTİKASI FİNANSMAN 

• Avrupa Tarımsal Garanti Fonu (EAGF) direkt 
ödemeleri ve Pazar düzenlemeleri 
çerçevesinde sağlanan destekleri finanse eder 

• Kırsal Kalkınma için Avrupa Tarım Fonu 
(EAFRD) Kırsal kalkınma programlarına fon 
sağlar 



GÜMRÜK BİRLİĞİ ANLAŞMASININ TARIM ÜRÜNLERİNE 
GENİŞLEMESİNİN ANALİZİNDE DİKKATE ALINMASI 

GEREKEN HUSUSLAR 

OLUMLU BEKLENTİLER 

• İlave ticaret yaratılması 

• İlave ticaretin getireceği 
istihdam artışı 

• Ürün ve işletme standartlarının 
yükselmesi, işletmelerin 
modernize olmaları 

• Tüketicinin daha kaliteli ve 
güvenli ürün tüketmesi 

• Tarımsal ürünlerde fiyatlarda 
düşüş 

OLUMSUZ ETKİLER 

• Rekabet baskısı ve bazı 
mahsullerde satış kaybı 

• Satış kayıplarından ötürü 
çiftçinin gelir kaybına uğraması 

• Gümrük gelirlerinin düşmesi 

• Rekabet baskısı ile istihdam 
kaybı 

• Ortak Gümrük Tarifesine uyum 
ile üçüncü ülkelerden ithalat 
baskısının yükselmesi 



Acar Şensoy 
sensoya@gmail.com 

Tel.0532 511 3964 
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