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1.GİRİŞ 
Temeli Avrupa Ekonomik Topluluğunun kuruluş yıllarına kadar giden Türkiye Avrupa Birliği (AB) 
ilişkileri, son yıllarda giderek önemli bir ivme kazanmış ve Türkiye’nin üye adayı ilan edilmesi ile bu 
süreç daha da hızlanmış bulunmaktadır. 17 Aralık tarihli Konsey kararı ile üyelik müzakerelerine 3 
Ekim 2005 tarihi itibariyle başlanacağının açıklanması ile , sürecin daha da hızlanacağına Türkiye’nin 
tüm sektörler itibariyle bu sürece hazırlıklı olmasının gerekliliğine  işaret etmektedir. 

AB Ortak Tarım Politikası içerisindeki 23 ortak piyasa düzeni arasında yer alan Tütün ve Zeytinyağı 
Ortak Piyasa Düzeni ile Türkiye tütün ve zeytinyağı sektörünün işleyişi arasında, sektörün yapısı ve 
temel  özellikleri bakımından önemli farklılıkların olduğu bilinmektedir. Ne var ki, Türkiye’nin 
Birliğe tam üye olma istek ve girişimleri dikkate alındığı zaman bu farklılıkların minimize edilmesinin  
zorunlu olduğu da kabul edilmelidir. 

Tütün ve Zeytinyağı Türkiye’de ve AB’de tarımsal gelişme ve kırsal ekonomi ve kalkınmaya 
sağladıkları  katkı bakımından oldukça önemli iki  tarım, sanayi, ticaret ve istihdam   ürünleridir  

Tütün, Sağlık yönü her geçen gün daha fazla tartışılır olmakla birlikte, gerek yarattığı istihdam 
olanakları gerekse ekonomiye sunduğu katma değer açısından tütün, Türkiye için uzun yıllar önemli 
bir tarımsal ürün olma niteliğini korumaktadır. Yaklaşık 285.000 üretici ve ailesi  ile birlikte, taşıma, 
depolama, ticareti, fabrikasyonu gibi, çalışanları da  birlikte değerlendirildiğinde  3 milyon kişi 
doğrudan tütün üretiminde ve tütünle ilgili diğer işlerde istihdam edilmektedir. 

Benzer şekilde, Türkiye’de 400.000 üretici ailesi ve her aile başına ortalama beş kişi kabul edildiğinde, 
yaklaşık 2.000.000 kişi geçimini doğrudan zeytincilikten sağlamakta, zeytin işleme tesisleri ile 
başlayan rafinasyon ve ambalajlama tesisleri ile sabun sanayilerini de içeren geniş bir yelpaze ile 
birlikte, doğrudan ve dolaylı olarak 8-10 milyon kişiye istihdam sağlamaktadır ( Ege Zeytin ve 
Zeytinyağı İhracatçıları Birliği,2005).  

Bu çalışmada, öncelikle AB tütün ve Zeytinyağı Ortak Piyasa Düzeni ve Türkiye’deki uygulamaların 
genel hatları itibariyle tanıtılması, daha sonra iki ülke uygulamaları arasındaki farklılıkların 
karşılaştırılmak suretiyle, Türkiye’nin AB’ne uyumunda ortaya çıkabilecek sorunlar ve bunlara 
yönelik önerilerin getirilmesi amaçlanmıştır. 

 

2. AB’ DE TÜTÜN  ORTAK PİYASA DÜZENİ VE TÜRKİYE’NİN UYUMU AÇISINDAN  
    DEĞERLENDİRİLMESİ 

 2.1. AB  VE TÜRKİYE TÜTÜNCÜLÜĞÜNÜN GENEL DURUMU 

AB, dünya tütünün üretiminin %5’ini üreterek Çin, Brezilya, Hindistan ve ABD’den sonra dünya 
tütün üretiminde  5.sırada yer almaktadır. AB tütün üretiminin 43’ü  tütün imalatçılarının rağbet ettiği 
aroma ve tattan yoksun olduğu için  Birlik içerisinde kullanılmakta, istenen özelliklerde tütün elde 
etmek için dünya üretiminin %9’u AB tarafından ithal etmektedir. Bu da AB’ni en büyük ithalatçı 
konumuna getirmektedir. 

Türkiye ise, dünya tütün üretiminin %3’nü üreterek AB’den sonra 6. sırada yer almakta, 2004 yılı 
rakamları ile 150 bin ton’luk oriental tütün üretimi ve kalitesiyle Dünyada 1.sırada yer almaktadır. 
AB’de tütün Belçika, Almanya, Yunanistan, İspanya, Fransa, İtalya, Avusturya, ve Portekiz sekiz üye 
devlette üretilmektedir. AB içerisinde İtalya  (%37), Yunanistan (%41) ve İspanya (%12) AB tütün 
üretiminin % 90’nı gerçekleştirmektedir. AB’de tütün, tarımsal açıdan avantajsız bölgelerde % 60’ı    
5 ha altında olan arazilerde, yaklaşık 80.000 üretici tarafından üretilmektedir. Türkiye’de de benzer 
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şekilde tütün üretimi daha çok kır arazilerde yapılmakta ve yaklaşık 280 bin üretici  tarafından 
üretilmektedir. 

AB tütün üretiminin %43’ı Flue-Cured tütünlerden oluşmakta, Türkiye’de üretilen oriental tütünler 
olarak adlandırılan  ve ağırlıklı olarak Yunanistan’da  üretilen tütünler  ise üretimden %25’lik pay 
almaktadır. 

AB’de  34 tütün çeşidi pazar durumu ve pazarlama güçlükleri, müdahale miktarı, Birlik dışı 
ülkelerle yapılan ihracat miktarı dikkate alınarak  8 grupta toplanmıştır. 

 

Tütün Çeşitleri Yunanistan Tütün Çeşitleri 

1.Flue-Cured 6.Katerini 

2.Light Air-Cured 7.Kaba Kulak 

3.Dark Air-Cured 8.Basmas 

4.Fire-Cured             

5.Sun-Cured  

 

Flue-Cured  ve  Light Air-Cured  tütün çeşitleri Yüksek kaliteli  çeşit grubunda yer alan tütünler olup, 
en çok tercih edilen   “Amerikan Harmanı” sigaralarda kullanılmaktadır.   

Dark Air-Cured ve Sun-Cured tütün çeşitleri Düşük kaliteli ve azalan çeşit grubunda yer alan 
tütünlerdir . Bu gruplar geleneksel olarak yerel pazarlarda satılan sigaralarda ve koyu renkli sigaraların 
üretiminde kullanılmaktadır. Dark Air-Cured  ve  Sun-Cured türleri  AB içinde giderek önem 
kaybetmektedir.  

Türkiye’de de, üretilmekte olan Oriental çeşit  grubu ise, ağırlıklı olarak Yunanistan’da üretilmekte,  
“Amerikan Harmanı” sigaraların aroma ve tadını zenginleştirmekte kullanılmaktadır. AB üretimini 
içerisindeki payları yıllar içinde hemen hemen sabit kalmıştır.Ancak, grubun içerisinde çeşitler 
bazında  değişimler söz konusu olup, “Basmas” veya  “Katerini” çeşitlerinin toplam oriental üretimi 
içerisindeki payları artmıştır.   

Puroluk tütün olarak bilinen Fire-Cured  tütün üretimi  AB tütün üretiminin sadece % 1.9 ’unu 
oluşturduğundan üretim içerisindeki payı değişmemektedir.  

AB’de son yıllarda gerek piyasa talepleri ve gerekse de politika değişimlerinden kaynaklanan 
nedenlerle yüksek kaliteli tütün çeşitleri ile  Basmas ve Katerini gibi oriental tütün çeşitlerinin 
üretimine doğru belirgin bir yönelim söz konusudur. Bu durum,özellikle İtalyan tütün üretiminin 
şekillenmesi üzerinde etkili olmuş, İtalya üretimini büyük ölçüde “Flue-Cured” “Light-Air Cured” 
tütün çeşitlerine dönüştürmüştür 

AB’de Oriental Tütün sadece İtalya ve Yunanistan’da üretilmekte olup, 2004 yılı rakamları ile 68 bin 
ton’luk üretim ile AB toplam tütün üretiminden % 25 pay almaktadır. Türkiye’ye rakip iki ülkenin 
üretim durumları incelendiğinde, İtalya’da yaklaşık 121 bin ton  tütün üretiminin 3 bin tonu, 
Yunanistan’da 124 bin ton tütünün 65 bin tonu, Türkiye’de ise,  156 bin ton üretimin 150 bin tonu 
oriental tütünler  olup,  İtalya toplam tütün üretiminin %2.5’i, Yunanistan üretiminin, % 53’ü Türkiye 
üretiminin ise %96’sı oriental tütün  üretiminden oluşmaktadır. Bu kapsamda da, Türkiye  İtalya’dan 
50 kat, Yunanistan’dan ise 2.3 kat kadar daha fazla oriental tütün üretmektedir. AB’de oriental tütün 
üretiminin  toplam talebi karşılama durumları incelendiğinde de, üretim iç kullanım ve ihracat toplamı 
olarak ifade edilebilecek olan toplam talebin %73’nü karşılamaktadır. Oriental tütün üreticisi ülkelerde 
ise bu oranın İtalya’da %27 ve Yunanistan’da  %79  ve Türkiye’de % 87 olduğu belirtilebilir (Çizelge 
1 ). 
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Çizelge 1: AB  ve Türkiye’de Oriental Tütün Üretim-Kullanım Durumu (1000 Ton) 
 1999-2001 2004 
 Üretim İthalat Kullanım İhracat Üretim İthalat Kullanım İhracat 
İtalya 10 5 3 11 3 3 3 8 
Yunanistan 81 7 21 66 65 14 29 53 
AB 91 12 24 77 68 18 32 61 
Türkiye 200 53 65 104 150 64 60 113 

    Kaynak. - http//:www.usda.gov 
                     -http//:www.tapdk.gov.tr 

Ayrıca, tütün üretiminin 1999-2001 dönemine göre,  hem AB’de hem de  Türkiye’de azalma, ithalat 
artma eğilimi içerisinde olduğu belirtilebilir. Buna karşılık, tütün kullanımının Türkiye’de azalma 
eğilimi içerisinde iken, AB’de artma, ihracat miktarının ise, AB’de azalma eğiliminde iken Türkiye’de 
artma eğilimi içerisinde olduğu gözlenmektedir (Çizelge 2). 
 Çizelge 2:AB  ve Türkiye’de Oriental Tütün Eğilimleri 
 (1999-2001)-2004  
 Üretim İthalat Kullanım İhracat 
İtalya     
Yunanistan     
AB     
Türkiye     

 

AB’ye yeni katılan ve aday ülkelerden sadece Bulgaristan’da 30 bin ton ve Romanya’da  11 bin ton  
oriental tütün  üretilmektedir. söz konusu bu iki ülkeden, sadece Bulgaristan 22 bin ton’luk oriental 
tütün ihracatı ile tek net ihracatçı ülke konumundadır.Ancak,Türkiye 113 bin ton ütün ihracatı ile 
Bulgaristan’dan  daha büyük net ihracatçı bir ülke konumundadır. 

 Üretim İhracat 

Bulgaristan 30 bin ton 22 bin ton 

Romanya   11 bin ton 1 bin ton 

 2.2. AB TÜTÜN ORTAK PİYASA DÜZENİ VE İŞLEYİŞİ 
AB yaprak tütün politikası, Birlik Ortak Tarım Politikasının önemli uygulama alanlarından birini 
oluşturmakta, Ortak Tarım Politikasında gerçekten kapsamı, işlevleri, etkileri ve sonuçları bakımından 
da kendisine özgün bir yeri bulunmaktadır. AB yaprak tütün sektöründe 29 Nisan 1970 tarihinden bu 
yana Ortak Tarım Politikasının esasları uyarınca, Birlik tütün üreticisini koruyarak gelirlerini belirli 
bir düzeyde tutan, ve kaliteli tütün üretimini teşvik eden, iç piyasa ile ilgili düzenlemeleri yapan, 
üçüncü ülkelerle olan ticareti düzenleyen bir ortak piyasa düzeni uygulanmaktadır. 

AB Tütün Ortak Tütün Piyasa Düzeni, özü değiştirilmeden, günün şartlarına göre, ortaya çıkan 
sorunlara çözüm bulmak amacıyla çeşitli değişmelere ve düzenlemelere tabi tutulmaktadır. 21.04.1970 
tarihli 727/70 sayılı Konsey Tüzüğü ilk olarak 30.07.1992 tarihli 2075/92 tüzüğü  ile radikal 
değişiklikler yapılmak üzere yenilenmiştir (OJ L 215, 30.7.1992). Sonrasında çıkarılan 31.12.1998 
tarih 2848/98 sayılı Komisyon Yönetmeliği de tüzüğün uygulama kurallarını belirlemektedir (OJ L 
358, 31.12.1998). Daha sonra,  özellikle üretimin sınırlandırılması ve prim ödemelerine ilişkin olarak 
1999, 2001, 2002 yıllarında ve son olarak da, 2004 yılında Ortak Tütün Piyasa Düzeninde köklü 
reformlara gidilmiştir. 

Tütün Ortak Piyasa Düzeni ile, 

 Tütün üretiminin Piyasa koşullarına göre sınırlandırılması ve piyasası olmayan tütün 
çeşitlerinin yetiştirilmesinin önlenmesi, 
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 Üretimin kalitesinin artırılması ve çevre kirlenmesinin önlenmesi için gerekli önlemlerin 
alınması, 

 Kaliteli üretimin artırılması için üreticilerin teşvik edilmesi ve gelir desteğinin sağlanması, 

 İnsan sağlığının korunması ve  tütün tüketiminin zararlı etkileri konusunda kamuoyu 
bilgilendirme çalışmalarının yapılması, 

 Sektörden gönüllü ayrılmanın teşvik edilmesi ve  sektörden ayrılmak isteyenlere diğer 
sektörlere  geçiş için yardım verilmesi, amaçlanmaktadır. 

Belirtilen amaçlar doğrultusunda, AB’de tütün üretimi, tütün üreticisi ile tütün alıcısı arasında 
belirlenen koşullar dahilinde üretim sözleşmesi yoluyla gerçekleştirilmektedir. Bu sözleşmeler, tütün 
çeşitlerine göre, üretici veya üretici grupları ile ilk işlemeyi gerçekleştiren işleyiciler arasında 
yapılmaktadır. İlk işleyici  ile üretici grubu veya üretici arasındaki üretim sözleşmesi, primin 
verilebilmesi için önkoşul olmakta, her üretim dönemi için yapılmaktadır. Üretim sözleşmesi, üretim 
sertifikası yada ilgili üreticilere kota tahsisatı ile tütün çeşidi ve istenilen kalite isteği, teslim edilecek  
maksimum tütün miktarı, tütün üretiminin gerçekleştirileceği alan, satın alma fiyatı ve ürün bedelinin  
teslimat tarihinden en geç bir ay içerisinde ödeneceği gibi hususları içermektedir. 

Bu çerçevede, Tütün Ortak Piyasa Düzeni, prim sistemi, üretimi sınırlandırma  ve üretimi yönlendirme 
sistemi, üretimi  Tütün Fonu vasıtasıyla dönüştürme önlemleri  ile üçüncü ülkelerle  ticaret 
düzenlemelerinden oluşmaktadır. 

Prim, tütün üretiminin  kalitesini piyasa istekleri doğrultusunda artırmak ve ithal edilen tütüne karşı 
tütün üreticilerini teşvik etmek amacıyla verilmektedir. Birlikte’ki 8 grup çeşidi tütün için ayrı ayrı tek 
bir prim tespit edilmektedir. 1999 yılından beri, üreticilere ödenen prim bir sabit kısım ve bir değişken 
kısımdan oluşmaktadır. Sabit kısım, üretici gruplarına veya bireysel tütün üreticilerine olmak üzere, 
AB’de üretilen tüm tütünlere verilmektedir. 

Değişken kısım ise, üretici gruplarına  ürünün kalitesine göre ilk işleyici tarafından satın alma 
oranında  ödenmekte,  toplam prim oranının % 30 ile % 45’arasında değişmektedir. 

AB’de işlenmemiş tütün prim miktarı, tütün gruplarına göre, 2002-2004  yılları arasında 2,15- 4,13 
Euro/kg aralığında değişmekte olup, ortalama olarak ha başına, 7.800 Euro;  ton başına ise  2.900 
Euro’dur (Commission of the European Communities, 2003). Oriental tütün  primleri ise, diğer çeşit 
gruplarına göre daha yüksek belirlenmiş olup 2.5 ile 4.1 Euro arasında değişmektedir (Çizelge 3). 

 
Çizelge 3 . AB’de Tütünde 2002, 2003, 2004 Ürün Yıllarına İlişkin Prim Miktarları (Euro/kg) 

Flue- 
cured 

Light air- 
cured 

Dark air 
-cured 

Fire- 
cured 

Sun- 
cured 

Basmas Katerini Kaba 
Kulak 

2.9 2.3 2.3 2.6 2.1 4.1 
 

3.5 
 

2.5 
 

Kaynak.http://europe.eu.int. 

Üretimin sınırlandırılmasına yönelik önlemler de, üretim kotası uygulaması, garanti eşiği, 
üretimden ayırma, tür değiştirilmesi, kota geri alım programı ve sektörden gönüllü ayrılmanın teşvik 
edilmesi gibi uygulamalardan oluşmaktadır. 

Üretim kotası uygulaması ile, ticari değeri olmayan tütünlerde üretim artışının önlenmesi ve kaliteli 
tütün üretiminin sağlanması amaçlanmaktadır. 

Birlikte, ülke üretim kotaları öncelikle,  ilk işleyiciler arasında bir önceki ürün yılı  miktarları dikkate 
alınarak dağıtılmakta; kota hesaplamaları da,  anormal üretim yılları ihmal edilmeden işleme amacıyla 
teslim edilen üç yıllık ortalama miktar oranı baz alınarak yapılmaktadır.  

AB’de 2003 ve 2004 yılları için üretim kotası tüm tütünler için  334.064 ton olarak belirlenmiş, en 
fazla üretim kotası 127.220 ton ile İtalya’ya ve 121.846 ton ile de Yunanistan’a verilmiştir.İtalya ve 
Yunanistan’a verilen  oriental tütün kotası ise 68 bin ton olarak tespit edilmiştir. 

http://europe.eu.int/
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Garanti Eşiği Uygulaması, AB’nin tütün üretimini sınırlandırmaya yönelik diğer bir uygulaması  
olup, üretim fazlası tütünlerin üretim hacmi, tahmini tüketim miktarı, ihracat potansiyeli gibi unsurlar 
dikkate alınarak garanti edilen maksimum üretim eşiği saptanmaktadır. AB’de tütün üretiminin aşırı 
artışına engel olmak ve piyasaya arzı zor çeşitlerin üretiminden üreticilerin vazgeçirilmesi  amacına 
yönelik olarak,  çeşit bazında her hasat dönemi için  garanti edilmiş maksimum miktarlar tespit 
edilmektedir. Belirlenen garanti eşiğinin, piyasa talebini karşılamakta yeterli olmadığı durumlarda üye 
ülkeler arasında veya çeşit grupları arasında bir çeşit grubundan diğer çeşit grubuna transfer 
yapılabilmektedir. Ancak, garanti eşiğinin  üzerinde üretim gerçekleştirildiğinde prim ödenmesinde 
bulunulmamaktadır. 2003-2004 üretim dönemine ilişkin garanti eşiği miktarları çizelge 4’de 
gösterilmiştir.  
  Çizelge 4 . AB’de 2003 -2004 Üretim Dönemi Tütün Garanti Eşiği  Miktarı (Ton)   

 İtalya Yunanistan AB 
Oriental Tütün 498 68 000 68 498 
Toplam Tütün  130 341 123 073 334 064 

   Kaynak.http://europe.eu.int. 

AB’ne yeni katılan ülkelere toplam 52.353 ton tütün garanti eşiği verilmiş, üretici ülkeler itibariyle 
dağılımı ise, Polonya’ya 37.933 ton, Macaristan’a 12.355 ton, Slovakya’ya 1.715 ton ve Kıbrıs’a 350 
ton olarak belirlenmiştir . 

AB’de tütün garanti eşiklerine uyulmasını sağlamak üzere  üretim kotası sistemi ile desteklenmiştir. 
Üye Devletler çeşit kotalarını, üretici grupları ve bireysel üreticiler arasında, en son hasattan önceki üç 
yılda ilk işleme sanayisine verdikleri ortalama tütün miktarıyla orantılı olarak dağıtmaktadır. Bir 
miktar esnekliğe olanak tanımak için ise, Üye Devletler sınırları içerisinde üreticilere üretim kotaları 
alıp satabilme imkanı tanınmış bulunmaktadır. 

Ayrıca, talebi az tütün çeşitlerinden  talebi yüksek olan çeşitlerine  yada diğer tarımsal ürünlere 
üreticilerin dönüşümünü gerçekleştirmek üzere, Üretimden ayırma, tür değiştirilmesi gibi 
uygulamalarda   Tütün Dönüşüm Programı çerçevesinde yürütülmektedir. Tütün Dönüşüm Programı 
çerçevesinde, daha az talebi olan tütün çeşitlerinden bazılarının diğer tarımsal ürünlere dönüşümünü 
gerçekleştirebilmek amacıyla; bu çeşitleri üreten üreticilerin başka ürünleri üretebilmeleri için  üç 
yıllık periyotlar süresince sabit bir gelir miktarı  garanti edilmektedir. 

Kota Geri Alım Programı, Kota geri satın alma sistemi ise, sektörden ayrılmak isteyen ancak, üretim 
kotalarına alıcı bulunmayan üreticilere yönelik olarak düşünülmüş, üreticilerin tütün sektöründen 
gönüllü ayrılmasını, başka faaliyetlere geçişini teşvik etmek ve kota geri dönüşümü dürtüsü yaratmak 
amacıyla uygulanmaktadır. Üretilen tütünlerin  kalitesini iyileştirme hedefinin başarılı olamaması 
sonucunda -Yunanistan oriental tütünleri dışında- bu uygulama başlatılmıştır. Üreticilerin kotanın 
teslimi sırasında, teslim edilen kotanın çeşit priminin % 75’lik sabit kısmı üreticiye üç taksit halinde 
ödenmektedir. AB’nin bu sistem aracılığıyla geri aldığı kota miktarı, 1999 yılında öngörülen kota geri-
alım miktarının % 81’inin (348 ton), 2000 yılında % 55’inin (381 ton), 2001 yılında % 6’sının (346 
ton) ve 2002 yılında da % 33’ünün (2.551 ton) alındığı görülmektedir . 2003 yılında Garanti Eşiğinin 
%2’si kota geri alım sistemi kapsamında geri alınmıştır. 

Sektörden Gönüllü Ayrılmak, tütün üreticilerinin diğer tarımsal ürünler yada başka tarımsal 
faaliyetlere geçiş için  ürün çeşitliliği, eğitim, pazarlama ve  kaliteli ürünler için altyapı oluşturma 
konularında kendi projelerini yapabilmektedirler. Üretici proje maliyetlerinin % 75’i AB tarafından 
finanse edilebilmekte iken, tütün yetiştirilen alanlardaki yetkili kamu otoriteleri ve kırsal alandaki 
kamu araştırma kuruluşları  tarafından sunulan proje maliyetlerinin de % 100’ü AB tarafından finanse 
edilebilmektedir. 

AB’de çevreye daha az zararlı tütün çeşitlerin geliştirilmesi, tütün tüketiminin zararlı etkilerine karşı 
kamuoyunun bilinçlendirilmesi, sektörden ayrılan tütün üreticilerine yeni gelir kaynakları ve 
ekonomik faaliyetlerin yaratılmasında kullanılmak üzere prim miktarının  %3’ü kesilmek suretiyle 
oluşturulan bir Tütün Fonu bulunmaktadır. Tütün Fonu, prim miktarından 1994-1998 hasatlarında  % 
1, 1999-2002 hasatlarında  % 2 ve 2003, 2004, 2005 hasatlarında  % 3 oranlarında yapılan kesintilerle 

http://europe.eu.int/
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finanse edilmektedir. 2006 ve 2007 yıllarında % 4’lük ve % 5’lik kesintilerle finanse edileceği 
belirtilmektedir (Commission of the European Communities, 2003). 

Topluluk Tütün Fonu 2002 yılından önce, tütün çeşitleri ve üretim yöntemleri konularında tarımsal 
araştırmaları ve tütün tüketiminin zararlı etkileri hakkında kamusal bilinci yükseltme amaçlı 
bilgilendirme çalışmalarını finanse etmek amacıyla kullanılmaktaydı. 2003 yılından itibaren, tarımsal 
araştırma bölümünün 6. çerçeve araştırma programına aktarılması nedeniyle, Tütün Fonu kotalarını 
geri alım programı dahilinde satmış tütün üreticilerine istihdam yaratacak diğer ürün yada ekonomik 
faaliyetlere dönüştürme çalışmaları ile  üreticilerin diğer ürün ve faaliyetlere geçiş olanaklarını 
araştıran çalışmaları finanse etmektedir. 

Kısaca özetlenmeye çalışılan Tütün Ortak Piyasa Düzeni çerçevesinde, AB’de tütün üreticileri prim 
sistemi ile desteklenmekte, koruma önlemlerinin yetersiz kaldığı durumlarda prim miktarının belirli 
oranları dahilinde Ek Yardım ve Özel yardım ödemelerinde bulunulmaktadır. Aşağıda şematik olarak 
özetlenmeye çalışılan destekleme mekanizması çerçevesinde, tütün çeşitlerine göre değişmekle birlikte 
üretici gelirlerinin % 75-90’nının destekleme ödemelerinden oluştuğu belirtilebilir (Commission of the 
European Communities, 2003). 

 

Şekil 1: AB’de Tütünleri Destekleme Mekanizması 

 
     

2.3. TÜTÜN PİYASA DÜZENİNDE REFORM İHTİYACI VE 2004 YILI REFORMU 
AB içerisinde bu şekilde işleyen işlenmemiş tütün piyasa sistemi sonucunda, üretilen tütünün 
kalitesini iyileştirme hedefi başarılı olamamış, Yunan oriental tütünleri dışında diğer tütün çeşitlerinde 
kalite düzeyi  genel olarak azalmış, böylesi bir durumun sonucu olarak da, piyasa üretilen tütünlerin  
fiyat düzeylerinin düşmesi üretici gelirlerinde azalmış, tütün çeşitlerine göre değişmekle birlikte, 
üretici gelirlerinin yaklaşık %75-90’ı  destek olarak verilir hale gelmiştir. Bunlara ek olarak, 

 Üretim kalitesini artırmaya yönelik teşviklerin beklenen etkiyi göstermemesi,  

 Yıllık  1milyar  Euro’luk bir bütçenin tütüne ayrılmış olması,  

 Sigara karşıtı kesimlerin  yoğun baskıları,  

 Kota geri alım planının başarısız olması, 

 Üretimi daha az zararlı tütün türlerine yönlendirme hedefinin başarısız olması,  

 Alternatif ekonomik faaliyetlerin yeterince teşvik edilmemesi,  

gibi nedenlerle, 30 Nisan 2004 tarih ve 864/2004 sayılı Konsey Tüzüğü ile  Tütün Ortak Piyasa 
düzeninde köklü denilebilecek reforma gidilmiştir (OJ L 161, 30.4.2004).söz konusu reformun 
özünü, tütün desteğinin 2010 yılından itibaren tütün üretimle bağlantısının tamamen kesilmesi 
oluşturmaktadır. Rekabeti sağlamak, daha güçlü bir piyasa yaratmak, çevre korumasının 

PRİM SİSTEMİ 
 Her çeşit grubu için ayrı prim vardır. 

Prim 
1.Sabit Unsur    2.Değişken Unsur 

 

EK YARDIMLAR 
Teslim edilen tütünün kalitesine göre. 

ÖZEL  YARDIMLAR 
      -Sektörden gönüllü ayrılanlara yönelik,    

-Çevre korumaya yönelik. 



63 

geliştirilmesini sağlamak, üreticiler için istikrarlı gelir imkanları sağlamak amacına yönelik 2010 
yılında başlayacak yeni uygulama ile,  

 Tütün desteğinin %50’sinin  tek bir ödeme sistemi ödemelerinden, 

 Desteğin diğer %50’sinin  alınan karardan etkilenen bölgelerin yeniden yapılanma 

programı kapsamındaki  ödemelerden oluşacağı, ifade edilmektedir. 

Yeni uygulamada  2006-2010  yılları arasında 4 yıllık bir geçiş süresinin olacağı, geçiş süresi boyunca,  

 Tütün priminin en az % 40’ının üretimle bağlantısı kesilerek tek bir ödeme sistemi 
içerisinde çiftçilere yansıtılacağı, 

 Primin geriye kalan %60’ının  üretimle bağlantılı olarak  üye ülkeler tarafından 
kullandırılabileceği belirtilmektedir. 

 

2.4. TÜRKİYE TÜTÜN POLİTİKASI UYGULAMALARI 
Gerek Türk tütüncülüğünün işleyiş mekanizmasından kaynaklanan sorunları ve gerekse de, güçlü 
Ekonomiye Geçiş Programıyla yapısal reformlar kapsamında,  kısaca Tütün Yasası olarak anılan 4733 
sayılı yasa 9 Ocak 2002 tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş 33 yıldan beri 
uygulanmakta olan 1177 sayılı yasanın uygulanmasına 2002 yılı ürününden itibaren son verilmiştir. 

Bu kapsamda, Türkiye’de tütün politikası ile ilgili alınan kararların sık sık değiştirilmesinin yanı sıra, 
sistemin işleyiş mekanizması ile sistemin işlerliğinin sağlanabilmesi için gerekli altyapının 
sağlanamayışından kaynaklanan sorunlar, arz-talep dengesinin sağlanamamasına yönelik sorunlar, 
üretim fazlalığını ortadan kaldırabilmek amacıyla başlatılan kota uygulamasındaki aksaklıklar, tütün 
fiyatlandırma sistemi ve ilan zamanına ilişkin sorunlar, “destekleme alımı” kavramı içerisinde 
üreticiler tarafından üretilen ve alıcısı çıkmayan tütünlerin son yaprağına kadar devlet adına TEKEL 
tarafından satın alınmasına yönelik sorunlar gibi çok sayıda sorun tartışıla gelmiştir. Bütün bunların 
sonucunda IMF ile yapılan stand-by anlaşması öngörüleri doğrultusunda Güçlü Ekonomiye Geçiş 
Programıyla Türk tütüncülüğünde yapısal reform olarak nitelenen yeni düzenlemelere gidilmiştir. 

9.1.2002  tarih ve 24635 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Tütün, Tütün Mamulleri, 
Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Yeniden Yapılandırılması ile Tütün ve Tütün 
Mamullerinin Üretimine, İç ve Dış Alım ve Satımına, 4046 Sayılı Kanunda ve 233 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile yeniden düzenlenmiştir. Yeni tütün 
yasası ile 4733 sayılı yeni tütün yasası ile;  

 Üretici tütünlerinin yazılı sözleşme esası veya açık artırma yöntemiyle alınıp satılacağı,  

 Yazılı sözleşme esası dışında üretilen tütünlerin açık artırma merkezlerinde açık artırma 
yöntemiyle alınıp satılacağı; 

 2002 yılı ürünü dahil 2003 yılından itibaren destekleme alımının yapılmayacağı, hususları hükme 
bağlanmıştır. 

Söz konusu yasaya bağlı olarak da; Türkiye’de tütünde uygulanmakta olan destekleme ve pazarlama 
politikalarında yakın dönem içerisinde önemli değişiklikler gerçekleşmiş, özellikle destekleme 
alımlarının kaldırılmak istenmesi nedeniyle, AB’de de uygulanmakta olan “sözleşmeli üretim” 
uygulaması gündeme gelmiş, 2002  yılı ürününden itibaren için uygulanmaya başlanmıştır. 

Yeni tütün yasası ile ilgili en önemli husus tütünde destekleme alımlarının kaldırılması ve üretici 
tütünlerinin pazarlama düzeninin değiştirilmiş olmasıdır. söz konusu sistem ,  

 Destekleme alımlarının kaldırılması nedeniyle, üretilen tütünlerin pazarlama riskini 
beraberinde getirmiş olması, 

 Açık artırma ile tütünlerin pazarlandığı tüm ülkelerde alıcısı çıkmayan ürünü satın alan ve 
daha sonra uygun koşullarda pazara sunan müdahale kurumları olmasına rağmen, Türkiye’de 
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müdahale kurumunun bulunmamasının açık artırma satış sisteminin uygulanma şansını 
azalmış olması, 

 Üreticilerin yalnızca bir alıcıya bağımlı hale gelmek suretiyle, üreticinin ürününü bu alıcıya 
beğendirmek ve onun talimatlarına uymak zorunda kalmış olması, 

 Yüz binlerce örgütsüz tütün üreticisi karşısında, sayısı oldukça az olan tütün firmalarının fiyat 
belirleme başta olmak üzere pek çok hususta birlikte hareket ediyor olmaları,  

gibi beraberinde bazı sorunları meydana getirmiştir. 

Bu kapsamda, Türkiye’de 2004 yılı verileri itibariyle 173 bin Tekel, 109 bini Özel Sektör olmak üzere 
toplam 282 bin üretici ile sözleşme yapılmış, 48 bin ton Tekel ve 103 bin ton Özel Sektör olmak üzere 
de, 150 bin ton oriental tütün satın alınmıştır (Çizelge 5). 
Çizelge 5. 2004 Yılı Sözleşmeli Oriental Tütün Üretim Durumu 

 TEKEL ÖZEL SEKTÖR TOPLAM 
Üretici (1000) 173 109 282 
Üretim  (1000 Ton) 48 103 150 

Kaynak.http://www.tapdk.gov.tr 

 

2.5. AB  İLE TÜRKİYE TÜTÜNCÜLÜĞÜNÜN KARŞILAŞTIRILMASI 
Türk tütüncülüğünün AB tütüncülüğüne uyum olanakları araştırılırken sektörün yapısının ve temel 
özelliklerinin birbirinden son derece farklı olduğunun göz önünde tutulması gerekir. Dolayısı ile, zaten 
koşulları, sahip olduğu olanak ve kaynakları ve bunlara bağlı olarak da hedefleri farklı olan bu iki 
sektördeki uygulamaların birbirinden çok değişik  nitelik ve karakterde olacağı beklenmelidir. Ne var 
ki, Türkiye’nin AB’ye tam üye olma istek ve girişimleri dikkate alındığı zaman bu farklılıkların 
minimize edilmesinin  zorunlu olduğu da kabul edilmelidir. Bu anlayışla ana hatları itibariyle yaprak 
tütün sektörünün işleyişine yönelik olarak tespit edilebilen farklılıklar şöyle sıralanabilir (Güler 
Gümüş,2003): 

 AB’de amaçları, araçları ve uygulama organları ve sonuçları itibariyle yerleşmiş, kurumsal 
esasları sağlam sayılabilecek, temeli oturmuş, geniş kapsamlı bir yaprak tütün politikasının varlığı 
açıktır. Türkiye’de tam anlamıyla olmasa da, net dış satımcı konumuna ulaştıran bir yaprak tütün 
politikası vardır, denilebilir. Ancak, devamlılığı, kapsamı ve yoğunluğu itibariyle, kullandığı araçları 
yönünden Birlikten, çok farklı niteliğe sahip bulunmaktadır. 

 Birlikte, prim ve sübvansiyonlar -doğrudan yardım, özel yardım, ek yardım gibi yardımlar- 
yoluyla üreticileri destekleme ağır bastığı halde, Türkiye’de tüm tarımsal ürünlere uygulanan ha başına 
doğrudan gelir ödemesinin dışında bir yardım olmadığı gibi, 2003 yılından itibaren destekleme 
alımlarının kaldırılması öngörülmüştür.  

 Birlikte tütün üretiminin kontrol altında tutulmasını sağlamak amacıyla geniş ölçüde müdahale 
edilmekte, bu müdahaleler kota uygulaması, garanti edilmiş maksimum miktar, ortak sorumluluk 
prelevmanı gibi uygulamalar olup, daha çok arz ve talebi  dengeleyici  ve tütün çeşitlerini piyasa 
talebine göre yönlendirici nitelikte olmaktadır. Türkiye’de ise yeni uygulama ile üretim kotası 
belirlenmemekte  ve tütün menşelerine göre herhangi bir üretim politikasının varlığı da 
söylenememektedir.  

 Birlikte, üretim kısıtlamasına gidilmesinin bir sonucu olarak  tarımsal ürünlere dönüşüm programı 
çerçevesinde üretilmesi istenmeyen tütün çeşitlerine 3 yıllık dönemler itibariyle sabit bir  gelir garanti 
edilmesini sağlayan politika uygulanırken; Türkiye’de sözleşmeli tütün üretimine geçiş  aşamasında 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri için tütün üretiminden vazgeçip alternatif ürün yetiştiren 
üreticilerin desteklenmesine dair Bakanlar Kurulu kararı yürürlüğe girmiş olmakla birlikte, tütün 
üreten yöreler için alternatif ekonomik faaliyetler konusunda üreticilerce kabul gören bir çalışmanın 
yapıldığından bahsetmek güçtür. 

http://www.tapdk.gov.tr/
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 Yine bağlantılı olarak AB’de, üreticilerin sektörden gönüllü ayrılmalarını sağlamak amacıyla, kota 
geri satın alma sistemi ile prim miktarının %75’ì ödenmek suretiyle üreticiler desteklenmekte, 
Türkiye’de ise bu konuda henüz herhangi bir özel destek görünmemektedir. 

 Birlikte, yazılı sözleşme dışında tütün üretimi gerçekleştirilmediği için yetiştirme sözleşmesi açık 
artırma sistemi uygulanmaktadır. Türkiye’de ise yazılı sözleşme esası dışındaki tütünler için artırmalı 
satış merkezlerinin  kurulması ve üretim fazlası tütünler de dahil olmak üzere; açık artırma yöntemi ile 
alınıp satılması planlanmaktaydı. Ancak, Açık Artırma  yöntemi ile alım satımın üreticilerin 
kendilerini güvenceden yoksun hissetmeleri nedeniyle işlerlik kazanamamıştır. 

Birlikte, bunların dışında, prim miktarının bu yıl itibariyle %3’ü kesilmek suretiyle tütün üreten 
bölgelerde üreticilere yeni gelir kaynakları ve ekonomik faaliyetlerin yaratılması, tütün üreticilerine 
istihdam yaratmaya yönelik faaliyetlerin desteklenmesi, üretimi dönüştürme girişimlerinin finanse 
edilmesi, sigara karşıtı faaliyetlerde bulunulması, tütün araştırmaları ve komisyona sunulan taslak 
projelerin geliştirilmesinde kullanılmak üzere, Tütün Fonu bulunmaktadır. Türkiye’de ise, 21 Şubat 
2001 tarih ve 4629 sayılı Bazı Fonların Tasfiyesi Hakkında Kanun ile kaldırılan fonlar arasında tütün 
fonu da yer almış ancak, bu konuda yeni bir düzenleme yapılıncaya fon kesintilerinin aynı şekilde 
devam edeceği ve bunların bütçeye gelir yazılacağı ifadesi kanunda  belirtilmiştir.  

 AB’de sözleşmeli üretim üye devletlerin kontrol acenteleri ilk işlemeciye teslim edilen tütünün 
tamamını kontrol etmek durumundadır. Türkiye’de sözleşmeli tütün üretimi başlamış olmasına 
rağmen TEKEL’in statüsünün değişmesi ve özelleştirme kapsamında olması nedeniyle olsa gerek, şu 
an için böyle bir kontrol işlevinin yerine getirildiğini söylemek güç olmaktadır. 

 AB‘de üretim kotası çerçevesinde sözleşmeli tütün üretim sistemi uygulanmaktadır. Türkiye’de 
ise üretim kotası olmaksızın sözleşmeli tütün üretimi ile Açık Artırmalı Satış sisteminin birlikte 
uygulanması öngörülmüştür. Tütün üreten ülkelerde bu iki sistemin bir arada uygulanması pek 
rastlanılan bir olgu değildir.  

AB ile Türkiye tütüncülüğü arasındaki kısaca belirtilmeye  bu farklılıklar şüphesiz, her iki tarafta da 
bazı etkiler meydana getirmekte ve ciddi  sorunlar çıkaracaktır. Bu sorunların, Türkiye’nin AB’ ne 
üyelik girişimleri dikkate alındığında, zaman kaybetmeksizin çözülmesi ve gerekli önlemlerin 
alınması gerekmektedir.   

 
2.6. TÜRK TÜTÜNCÜLÜĞÜNÜN AB’YE UYUMDA KARŞILAŞILABİLECEĞİ 

SORUNLAR VE ALINMASI GEREKLİ ÖNLEMLER 
Türk tütüncülüğünün AB’ne uyumda karşılaşılabileceği sorunlara alınması gerekli önlemler kısaca şu 
şekilde özetlenebilir: 

 Kısaca tütün yasası  olarak adlandırılan 4733 sayılı 12 maddeden oluşan yeni yasa ile AB‘deki 
düzenlemeler ve uygulamalar  örnek olarak alınmak  istenmiştir. Ancak, 2002 yılında 
yürürlüğe giren yeni tütün yasası Avrupa Birliği mevzuatı ile uyumlu değildir. Öncelikle yeni 
tütün yasası AB mevzuatı ile uyumlu hale getirilmesi gerekmektedir. 

 Uzun yıllar arz-talep durumuna bağlı olarak üretim planlaması yapılmamıştır. AB'deki gibi 
öncelikle bölge ve menşeiler itibariyle iç ve dış talep doğrultusunda üretim kotası 
belirlenmelidir. 

 Türkiye’de gerçek tütün üreticisini koruyan önlemler bulunmamaktadır. AB yasal 
düzenlemeleri geleneksel tütün üreticilerinin korunmasına yönelik hükümleri kapsamaktadır. 
AB’de ki gerçek tütün üreticisini koruyan önlemler getirilmelidir. Bu nedenle, öncelikle 
sözleşmeli üretimin gerçekleştirilmesinde üretim planlaması ile birlikte üreticilerin ister PRİM 
sistemi ile isterse başka bir destek ile desteklenmesi öngörülmeli, koruma önlemlerinin 
yetersiz kaldığı durumlarda kaliteyi iyileştirmek ve üreticilere ek gelir vermek amacıyla özel 
yardımlar ile desteklenmelidir. 

 Birlikte, tütün üreticileri çeşitli şekillerde örgütlenerek belirli güç kazandığı halde, Türkiye’de 
tütün üreticileri henüz örgütlenememişlerdir.  Bu nedenle, alınan her karar ve uygulama 
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öncesinde Dünya tütüncülüğünde ilk sırada yer alan Türk tütüncülüğünün ve üreticisinin 
düşünülmesi gerekmektedir. Aksi takdirde, belli bir birikim ve deneyime sahip geleneksel 
tütün üreticilerinin üretimden vazgeçmeleri gündeme gelebilir.Tütün üretiminin zor ve 
zahmetli bir üretim dalı olduğu göz önüne alındığında, bu üreticilerin belli bir süreden sonra 
yeniden üretime döndürülebilmelerinin oldukça güç olduğu da belirtilmelidir.  

 Mevcut sistemde üreticilerin örgütsüz olmaları bazı sorunlar yaşamalarına neden olmalıdır. 
AB’ne üyelik halinde üretici organizasyonları büyük görevler üstleneceklerinden üretici 
organizasyonları kurulmalıdır.  

 Bu kapsamda da, tüm tütün piyasasını düzenleme ve koordinasyon görevini üstlenmiş bulunan 
TAPDK’ın zaman geçirmeden ve hızla her üye ülkede bulunan, örneğin Yunanistan’daki 
ulusal tütün idaresinin üstlendiği tüm görevleri yerine getirecek şekilde organizasyonu 
tamamlanmak durumundadır. 

Buraya kadar yapılan açıklamaların genel bir değerlendirmesi yapıldığında, Türkiye   tütün 
sektöründe  2000’li yıllarda radikal değişiklikler yapılmaya başlamış, kısa dönemde  üretim miktarı 
hızla azalmış, yaklaşık 150-160 bin ton civarında bir denge noktası oluşmuş gibi görünmektedir. Kısa 
ve orta dönemde  iç pazar ve dış satış olanaklarıyla uyumlu  denge noktasının altına düşülmesi 
beklenmemektedir. 

Tütün Ortak Piyasa düzenindeki yeni gelişmelerle birlikte,  Türkiye’de tütün üretimine herhangi bir 
devlet desteğinin verilmemesi, tütün  fiyatların rakip ülke Yunanistan’a göre daha düşük düzeyde 
belirlenmesi birlikte değerlendirildiğinde, AB’de yardımların üretimden bağımsız olarak verilecek 
olmasının  uzun dönemde Türkiye tütüncülüğüne yeni fırsatlar yaratabileceği düşünülmektedir. AB’de 
tütün üreticilerine yapılacak yardımların gelecekte üretimden bağımsız hale getirilmesinin 
planlanması, AB’de özellikle de Yunanistan’da oriental tütün üretiminde azalmalara neden olabileceği 
beklenmektedir. Henüz Türkiye’nin AB’ne tam üye olmadığı koşullarda, Yunanistan tütün üretiminde 
yaşanabilecek bir daralma sonucu ortaya çıkabilecek oriental tütün arz açığının bir bölümünün 
Türkiye’den karşılanabilmesinin  mümkün olabileceği düşünülmektedir. Ancak,Türkiye bu süreçte 
tütün üretiminin azalmasını önleyecek önlemleri almaya özen göstermelidir. 

Romanya ve Bulgaristan’ın orta vadede Birliğe üye olacak olmaları Türkiye tütüncülüğü açısından 
olumsuz gibi görülse de, bu ülkelerin Türk tütüncülüğünü olumsuz etkileyecekleri düşünülme-
mektedir. 

 

3. AB’ DE ZEYTİNYAĞI  ORTAK PİYASA DÜZENİ VE TÜRKİYE’NİN UYUMU 
   AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 
 

3.1. AB  ve Türkiye’de Zeytinyağının Genel Durumu 
AB, dünya zeytinyağı üretiminin %79’nu üreterek ve %75’ini tüketerek lider konumda bulunmaktadır. 
AB’de gerek zeytin alanları ve verimdeki artışlar ve gerekse de uygulanmakta olan politikalar ve 
üretici ülkelerin katılımı nedeniyle üretimde lider duruma gelmiştir. İspanya, İtalya ve Yunanistan 
AB’nin başlıca zeytinyağı üreticisi ülkeleridir. Türkiye Dünya zeytinyağı üretimin, %4’ünü üreterek, 
dünya sıralamasında bu ülkelerden sonra 4. sırada yer almaktadır. AB 1981 yılına kadar net ithalatçı 
konumunda iken 1981 yılında Yunanistan’ın (0,4 milyon ton) 1986 yılında da İspanya (0,65 milyon 
ton) ve Portekiz’in (0,3 milyon ton) katılımlarıyla net ihracatçı konuma ulaşmıştır. Türkiye 93 bin 
ton’luk üretimiyle net ihracatçı bir ülkedir (2001-2004). 

AB’de de Türkiye’de olduğu gibi kuraklık ve don zararı gibi iklim etkilerinin yanı sıra periyodisite 
nedeniyle üretimde zaman zaman dalgalanmalar olabilmekte, ancak gelişmiş hasat tekniklerinin 
kullanılması ve uygun bakım yöntemlerinin uygulanması ile periyodisitenin etkisi azaltılmıştır. Bu 
durum üretimin sürekliliği  açısından oldukça önemli olan bir konudur. 

AB’de zeytinyağı üretiminin % 98’si İspanya, İtalya ve Yunanistan’da üretilmektedir. İspanya 2001-
2004 dönemi ortalaması olarak AB zeytinyağı üretiminin % 54’ni üreterek ilk sırada yer almaktadır. 
İtalya İspanya’dan sonra %29’luk pay ile ikinci sırada, İspanya’yı % 15’lik pay ile Yunanistan 
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izlemektedir. Fransa ve Portekiz’de zeytinyağı üreticisi ülkelerdir, ancak AB’nin toplam üretimi 
içindeki payları oldukça düşüktür. 

AB içinde zeytinyağı üreticisi ülkeler aynı zamanda en büyük tüketici ülkelerdir. Birlik tüketiminin 
%85’i yine üç büyük üretici ülke tarafından gerçekleştirilmektedir. AB zeytinyağı tüketiminde İtalya 
%39’luk payı ile ilk sırada gelmekte, İspanya ve Yunanistan sırasıyla tüketimden %32 ve  % 14’luk 
pay almaktadır (Çizelge 6). 

Çizelge 6 incelendiğinde, gerek zeytinyağı üreticisi büyük ülkelerin gerekse de, AB’nin zeytinyağı 
üretimi ve tüketimi bakımından kendilerine yeter ülkeler oldukları söylenebilir. AB zeytinyağı üretimi 
tüketim ve ihracattan oluşan toplam talebin % 100’nü karşılamakta, Türkiye zeytinyağı üretimi ise,   
% 92’sini karşılamaktadır. Türkiye’de zeytinyağı üretimi ve tüketimi bakımından AB’den oldukça 
gerilerde olmasına rağmen stoklarla birlikte değerlendirildiğinde kendine yeterli ülkedir. 
  Çizelge 6. Türkiye ve AB’de Zeytinyağı Üretim-Tüketim Durumu (2001- 2004) 

(1000 Ton) Üretim İthalat Tüketim İhracat 
İspanya 1229 20 620 112 
İtalya 644 74 753 198 
Yunanistan 347 0 270 11 
AB 2259 96 1927 340 
TÜRKİYE 95 0 55 48 

    Kaynak. http://europe.eu.int 

Bununla birlikte kişi başına tüketim miktarlarına bakıldığında, Yunanistan’da kişi başına ortalama 25 
kg, İspanya’da 12.6  kg ve İtalya’da 12.3 kg tüketilirken, Türkiye’de yalnızca  1 kg tüketilmektedir. 
Türkiye’de zeytinyağı tüketimi gerek, tüketim alışkanlıkları gerekse de, zeytinyağı  fiyatının diğer 
bitkisel yağlara oranla 4-5 kat daha yüksek olması nedeniyle düşük düzeyde kalmaktadır (Çizelge 7).  
 
Çizelge 7. AB ve Türkiye’de Kişi Başına  Zeytinyağı Tüketimi (Kg/kişi) 

 İspanya İtalya Yunanistan Türkiye 

Tüketim 12.6 12.3 25 1 

Kaynak.Oktay,2004. 

AB ve Türkiye’de zeytinyağı üretim, tüketim, ihracat ve ithalat eğilimleri incelendiğinde, 2001-2004 
döneminde, 1992-1995 dönemine göre  zeytinyağı üretiminin AB’de % 64, Türkiye’de ise  %25  
oranında artış gösterdiği gözlenmektedir. Üretimdeki artışa paralel olarak,  ihracat miktarında da, 
AB’de %97, Türkiye’de ise %118 oranında önemli düzeyde artış  meydana geldiği görülmektedir  
(Çizelge 8). 
Çizelge 8 .AB  ve Türkiye’de Zeytinyağı Eğilimleri 
 (1992-1995)- (2001-2004)  
 Üretim İthalat Tüketim İhracat 

İspanya     
İtalya     
Yunanistan     
AB         %64         %76          %36          %97 
Türkiye          %25        %3        %118 

 

Zeytinyağı üretiminin, AB genişlemesinden çok az etkileneceği söylenebilir. Çünkü yeni üye 
ülkelerden sadece  Kıbrıs, Slovenya ve Malta zeytinyağı üreticisi ülkeler olup, üretim düzeyleri 
oldukça düşüktür. AB tarafından Kıbrıs’a 6.000 ton, Slovenya’ya 400 ton ve Malta’ya da 150 ton 
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üretim kotası verilmiş, bu miktarlar AB Garanti Edilmiş Azami Miktar Toplamının  %0,4’nü 
oluşturmaktadır (http://europe.eu.int). 

 

3.2. ZEYTİNYAĞI ORTAK PİYASA DÜZENİ (ZOPD) 
AB’de 1960’lı yılların başlarında bitkisel yağ üretiminin toplam tüketimi karşılayamaması sonucunda, 
hem yağlı tohumlar hem de sıfır gümrük ile bitkisel yağ ithalatına, Birliğin kapıları açılmıştır. Bu 
uygulamanın sonucu olarak da, piyasada talep fazlası zeytinyağı meydana gelmiş, fiyatı daha düşük 
olan diğer bitkisel yağlara yönelim sonucunda da tüketim düzeyi azalmıştır.Bu kapsamda, mevcut 
sorunların çözümüne yönelik olarak,Ortak Tarım Politikası çerçevesinde Zeytinyağı Ortak Piyasa 
Düzeni (ZOPD), Konseyin 136/66 EEC nolu kararı ile 22 Eylül 1966’da katı ve sıvı yağlar Ortak 
Piyasa Organizasyonunu belirleyen yönetmelikle oluşturulmuştur. ZOPD, Birlikte ana üretici ülke 
Italyanın olduğu dönemde kurulmuş, daha sonra 1981 de Yunanistan ve 1986’da İspanyanın ve 
Portekizin katılımı ile net ihracatçı olmuş ve Dünya zeytinyağı üretiminde lider konuma ulaşmıştır. 

30.9.1966 yılında uygulamaya giren ZOPD ile,  

 Zeytinyağı arzının düzenlenmesi, 

 Fiyat  dalgalanmalarına karşı piyasada istikrarın  sağlanması, 

 Ticaretin düzenlenmesi ve 

 Geliri sadece zeytinyağına bağlı üreticilere adil gelir sağlanması amaçlanmıştır. 

Günümüzde Avrupa Birliği’nin zeytinyağı politikası, ürün kalitesinin iyileştirilmesi, üretici ve 
tüketicilerin  memnuniyetinin desteklenmesi üzerine odaklanmıştır.  

Zaman içerisinde ZOPD’de değişiklik yapılması ihtiyacı ortaya çıkmış, bu kapsamda da, ilk olarak 
1998 yılında kaliteli  ve rekabet edebilir bir üretimin gerçekleştirilmesini ve üreticilere dengeli bir 
gelirin sağlanmasını, arz ve talep arasındaki dengenin sağlanmasını, dinamik bir pazar ve 
organizasyon ile sektörü kontrol edilmesini, finansal kaynakların üretici yardımına yoğunlaştırıl-
masını, bütçenin ulusal garanti edilmiş miktarlar şeklinde ülkelere göre dengeli bir biçimde 
dağıtılmasını hedefleyen bir reforma gidilmiştir. Reform kapsamında Ulusal Garanti Edilen 
Miktarlar sistemi uygulanmaya başlanmış, tüketici yardımı kaldırılmış, özel stoklama yardımı 
getirilmiş, zeytincilik için kayıt sistemi dahilinde Coğrafi Bilgi Sisteminin (CBS)’nin oluşturulması 
kararı alınmıştır. Yeni düzenlemelerin uygulamaya konulması için de, 1998 - 2001 dönemi geçiş 
dönemi olarak belirlenmiş, ancak reform ile ilgili temel gerekliliklerin yerine getirilmemesi nedeniyle 
- zeytin yetiştiriciliği konusunda oluşturulmaya çalışılan CBS’nin tamamlanamaması- geçiş dönemi 31 
Ekim 2004’e kadar uzatılmıştır (OJ L 1513, 23.7.2001). 
Zeytinyağı Ortak Piyasa Düzeni (ZODP)’nin genel çerçevesi ve işleyiş mekanizması şu şekilde 
özetlenebilir:   

Azami Garanti Edilen Miktar,  üreticilerin yardım alabileceği maksimum üretim miktarı olup,AB’de 
üretilen zeytinyağının yardım kapsamına alınacak miktarının belirlenmesi için 1987/88 üretim 
döneminden bu yana uygulanmaya başlanmıştır.Bu sistem ile, her dönem için garanti kapsamına 
alınan azami üretim miktarı belirlenmekte, gerçekleşen üretimin bu miktarı aşması durumunda aşılan 
miktarla orantılı olarak üretim yardımında kesintiye gidilmektedir. Azami Garanti Edilen Miktar 
AB’de  1998/99-2004 dönemi itibariyle 1.777 bin ton olarak belirlenmiş, Azami Garanti Edilen 
Miktar‘dan İspanya 760 bin ton ile %43, İtalya 543 bin ton ile %31, Yunanistan 415 bin ton ile %23 
pay almıştır. 

Hedef Fiyat, Birlikte üretim hacminin korunması ve üreticilere adil gelir dağılımının sağlanması 
amacına yönelik olarak belirlenen fiyattır. 1998/99 ve 2003/04 dönemleri için bu fiyat 3837,7 €/ton 
olarak belirlenmiştir.  

Temsili Piyasa Fiyatı, diğer bitkisel yağ fiyatları dikkate alınarak , kuramsal olarak belirlenen ve 
zeytinyağının elden çıkartılabileceği fiyattır. Bu fiyat zeytinyağı üretim fazlasını elden çıkarmaya 
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imkan verecek ölçüde belirlenmektedir. 1998/99 - 2003/04  dönemi için bu fiyat 2515,2  €/ton olarak 
belirlenmiştir.    

Üretim Yardımı, Üreticilere adil bir gelir sağlama amacıyla verilen yardım olup, hedef  fiyat ile 
temsili piyasa fiyatı arasındaki farkın üreticilere destek olarak verilmesi şeklinde uygulanmaktadır. 

1998/99 ve 2003/04 dönemleri için bu fiyat 1322.5  €/ton olarak belirlenmiştir.  

Özel Depolama Yardımı, AB’de Arz- talep dengesinin kurulması ve tüketici fiyatlarında kararlılığın 
sağlanması amacıyla müdahale kuruluşlarının depolama yapmasına karar verilmekte, piyasada 
zeytinyağı fiyatlarının 1500 Euro/ton altına düşmesi durumunda özel depolama yardımı belirli 
kontratlar çerçevesinde verilmektedir.  

Konserve Sanayisi için Yardım, Birlikte zeytinyağını kullanan sanayiye ve imalatçılara destek 
vermek ve onların zeytinyağı tüketimini artırmak amacıyla üretim iadesi verilmektedir. söz konusu 
iade Birlik ve Dünya piyasaları arasındaki fark ve ihracat iadeleri belirlenmesinde kullanılan unsurlar 
dikkate alınarak hesaplanmaktadır. AB’de zeytinyağında Dünya Ticaret Örgütü taahhütleri 
çerçevesinde sınırlandırılan İhracat İadesi bulunmaktadır. 

Zeytinyağı tanıtım kampanyaları, Zeytinyağı fiyatlarının diğer bitkisel yağ fiyatlarına oranla 4-5 kat  
daha yüksek olması, zeytinyağının yararları konusunda kamu bilincinin oluşturulması ve tüketimin 
artırılması  amacıyla yapılmaktadır. AB bütçesi tarafından üstlenilen bu kampanyalar için 2000-02 
dönemi 35 milyon € harcanmıştır. 2003 yılından itibaren sofralık zeytin ve zeytinyağı tanıtımı tarımsal 
ürünler tanıtım programı içerisinde yer almıştır. 

Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS), üretim yardımı suistimallerinin önlenebilmesi, zeytin yetiştiricilerinin 
kayıt altına alınabilmesi, güvenilir istatistiksel verilerin elde edilebilmesi ve yardım kontrollerinin 
etkili bir şekilde yapılabilmesi amacıyla uygulanmaktadır. Sisteme kayıtlı olmayan üreticiler 
yardımlardan hiçbir şekilde yararlanamamaktadırlar. İtalya CBS’ni kurmada başarılı tek ülke olup, 
diğer ülkeler hala kurulum aşamasındadır, denilebilir. AB’de zeytinyağı üreticisi ülkelerde CBS 
sisteminin tamamlanamamasından dolayı, zeytinyağında 1998 yılı reformlarının geçiş dönemi 
uzatılmıştır. 

Üretici Organizasyonları ve Birlikler, AB’nin büyük zeytinyağı üretici ülkeleri AB desteklerinden 
yararlanmanın yanı sıra her biri kendi içinde kurumsal yapılarına önem vermişler, üretici, sanayici,ve 
ihracatçılar bireysel olarak yada dernek olarak büyük yapılanmalar oluşturmuşlardır. AB’de zeytinyağı 
üretim yardımlarının  başvurularının alınması ve dağıtılması, üreticilerin gruplandırılması, özel 
stoklamanın gerçekleştirilmesi amacına yönelik olarak görevli organizasyonlar bulunmaktadır. Bu 
organizasyonlar yardımın %0.8 kesilmek suretiyle finanse edilmektedir.Yunanistan’da 83 İtalya da 
188 ve İspanya’da 17 tane üretici organizasyonu bulunmaktadır. Yunanistan ve İtalya’da tüm üreticiler 
bu organizasyona üye iken, İspanya’da %80 oranında üretici üyedir. Her üç ülkede de bu 
organizasyonların birlikleri bulunmaktadır (Dönmez,2004). 

Standartlar, Üretimin modernizasyonu ve kalitenin artırılması amacına yönelik olarak, AB’de Birlik 
içi ve dışı  ticarette  geçerli olabilecek zeytinyağı ve prina yağı için oleik asit  miktarına dayalı kalite 
sınıflandırılması bulunmaktadır. Zeytinyağı ve prina için kalite sınıfları, 

            Oleik Asit Değerleri 

Sızma   ≤ 0.8 

Rafine    ≤ 0.3 

Riviera   ≤ 1 

Lampant  ≥ 2 

olarak özetlenebilir. 

 

Dış Ticaret, AB’de Cezayir, Fas Lübnan,Tunus ve Türkiye’den ithal edilen natürel zeytinyağları için 
özel düzenlemeler bulunmaktadır. Bunun dışında, Tunus gibi bazı ülkelerin ihracatına da ayrıcalıklar 
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tanınmaktadır. Avrupa Birliği tarafından 1994 yılından bu yana Tunus’tan her yıl 55 bin ton 
zeytinyağı alınma garantisi verilmiştir. Tunus’un yanı sıra, AB’nin bu ayrıcalığı yakın gelecekte 
Suriye’ye tanıyacağı da ifade edilmektedir   

Ayrıca, zeytinyağı üreticisi büyük ülkeler  Birleşmiş Milletler çatısı altında yer alan Uluslararası 
Zeytinyağı Konseyi (UZK)’nın ekonomik, teknik ve tanıtım konularındaki koruyuculuğu altında 
bulunmaktadır. (Tunalıoğlu ve Karahocagil,2005). 

 

3.3. ZEYTİNYAĞI PİYASA DÜZENİNDE REFORM İHTİYACI VE 2004 YILI   
  REFORMU 

Birlik içerisinde, bu şekilde işleyen  zeytinyağı  piyasa sistemi sonucunda, üretilen zeytinyağının 
kalitesini iyileştirme hedefi başarılı olamamış, üretim yardımı ödemelerinde usulsüzlüklerle 
karşılaşılmış, küçük üretici ayrımının yapılmasından dolayı denetim güçlükleri ile karşılaşılmıştır. Bu 
nedenlere ek olarak da, 

 Yıllık  2.3 milyar euroluk bir bütçenin zeytinyağına ayrılmış olması, 

 Ürün kalitesinin teşviklerle doğru orantılı olarak artmaması, 

 Üreticilere verilen yardım ödemelerindeki usulsüzlükler de, 

zeytinyağında yeni düzenlemelerin yapılmasını gerekli kılmış ve 30  Nisan 2004 tarih ve 864/2004 
sayılı Konsey Tüzüğü ile reforma gidilmiştir (OJ L 161, 30.4.2004). 
Reformun özünü, 2006 yılından itibaren  0,3 ha dan  küçük  işletmelerde,  2010 yılından itibaren de 
tüm işletmelerde zeytinyağı desteği ödemelerinin üretim ile bağının kesilmesi oluşturmaktadır. Bu 
çerçevede, yeni uygulama ile, 

 Zeytinyağında üretimle ilişkilendirilmiş  ödemelerin  %60’ının  0.3 ha dan büyük olan 
işletmelerde,  tek çiftlik ödemesine dönüştürülmesi, 

 Destek ödemelerin %40’ının ise, yeniden yapılandırma zarfı çerçevesinde ödenmesi, 

 2006 yılından itibaren 0.3 ha dan küçük işletmelerin zeytinyağı desteği ödemelerinin üretim 
ile bağının kesilmesi hedeflenmiştir.  

AB’de zeytinyağı sektörü bir çok küçük işletmenin bulunduğu, genellikle karlılık marjı düşük ve 
üretimde yıllık değişimlerin yaşandığı bir sektör olarak tanımlanmaktadır (http://europe.eu.int.). Bu 
kapsamda, söz konusu yeni düzenlemenin, küçük zeytin işletmeleri -aile işletmelerinin dışında- 
üzerinde olumsuz etkilere neden olabileceği düşünülmektedir. Şöyle ki, küçük işletmelerde  -üretim  
maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle- yetiştirici gelirlerinin üretim maliyetlerini karşılayamayacağı 
ve bunun sonucunda da küçük yetiştiricilerin   üretimlerini durdurabilecekleri beklenmektedir. 

 

3.4. TÜRKİYE’DE ZEYTİNYAĞI POLİTİKASI  
Türkiye’de zeytinyağına dönük belirli amaçları ve araçları olan bir madde politikasının izlenmediği 
görülmekte, sektörün üretimden  dış ticarete kadar hemen tüm aşamalarda kendisine özgü sorunları 
bulunmaktadır. Özellikle üretici-sanayici-dışsatımcı-tüketiciyi destekleyen bir organizasyona sahip 
olunmaması, istikrarlı bir politikanın uygulanmasını engellemekte, hatta aynı kampanya dönemleri 
içerisinde bile farklılıklar yaşanmasına neden olabilmektedir.  

Üretici ile ilgili uygulamalar, genellikle destekleme alımları ile sınırlı kalmış bulunmaktadır. 
Zeytinyağında destekleme  alımları ilk olarak 1966 yılında başlamış ve 1986 yılına kadar aralıksız 
olarak devam etmiştir.1987-1990 yılları arasındaki dönemde zeytinyağı destekleme alımları 
kapsamından çıkarılmış, 1991 yılında yeniden destekleme alımı kapsamına alınmıştır. 5 Nisan 1994 
kararlarıyla birlikte, yeniden destekleme alımları kapsamından çıkarılarak, Dünya Ticaret Örgütü ve 
AB politikalarına uyum sağlamak, üretici ve sanayiciyi teşvik etmek, tarımsal kayıt ve envanter 
tutulmasını sağlamak gibi amaçlara yönelik olarak, 26.11.1998 tarih ve 98/12122 sayılı Bakanlar 
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Kurulu Kararı ile zeytinyağında destekleme primi uygulaması başlatılmış, 1 kg zeytinyağı için 40 cent 
prim tutarı ile ortalama 500 bin TL/kg Birlik alım fiyatı ödenmiştir. Sonraki yıllar için zeytinyağı prim 
ödemelerinde değişmeler meydana gelmiş, 2004/05 dönemi için 250 bin TL/kg  prim ödemesi  
belirlenmiştir (Çizelge 9). 
       Çizelge 9. Türkiye’de Zeytinyağında Prim Ödemeleri  ve Birlik Alım Fiyatları 

 Prim  Ödemesi 
          

Birlik Alım Fiyatı  
         (TL/kg ) 

1998/99 40 cent 500 000 
1999/00 - 990 000 
2000/01 28 cent 1100 000 
2001/02 150 bin  TL/kg       2500 000 
2002/03 175 bin TL/kg 2600 000 
2003/04 200 bin TL/kg 3200 000 
2004/05 250 bin TL/kg - 

         Kaynak .Tunalıoğlu ve Karahocagil,2005. 

Üretici yönüyle ele alınması gereken bir başka konu, örgütlenme konusudur. Zeytin ve zeytinyağı 
üreticileri sınırlı düzeyde Tarım Satış Kooperatiflerinde örgütlenmişlerdir. Örgütlenmede ki 
yetersizlik, hem üreticinin daha çok gelir elde etmesini engellemekte, hem de tüketicinin zeytinyağına 
daha yüksek fiyatlarla ulaşmasına neden olmaktadır (Artukoğlu,Gençler, 2004 ).  

Konu tüketici yönüyle incelendiğinde, tüketicilere yönelik herhangi bir politikanın izlenmediği, 
Birliklerin sınırlı faaliyetleri dışında  zeytinyağına ilişkin  tanıtım faaliyetinin olmadığı, özellikle 
zeytinyağının insan sağlığı açısından öneminin kamuoyuna yeterince anlatılamadığı da görülmektedir. 
Ayçiçeği yağındaki yoğun kampanyalar ve düşük fiyat, zeytinyağı tüketiminin, bilinçli ve gelir düzeyi 
yüksek tüketiciler dışına çıkmamasına neden olmuştur. Nitekim AB ülkelerinde kişi başına yıllık 
zeytinyağı tüketimi 5 ila 21 kg. arasında değişirken, bu rakam Türkiye’de 1 kg. civarındadır. Oysa 
zeytinyağının sağlık yönünden değerinin kamuoyuna anlatılması ve tüketiminin teşvik edilmesi 
gerekmektedir (Artukoğlu,Gençler,2003). 

Zeytinyağında istikrarlı bir dış ticaret politikası izlenemediği görülmektedir. Var yıllarında dökme 
ihracatın fazla, yok yıllarında ise, kutulu ambalajlı ihracatın fazla olduğu dikkati çekmekte, zeytinyağı 
üretiminin son yıllar itibariyle yaklaşık  % 30’unun kutulu, %70’nin dökme olarak ihraç edilmekte 
olduğu görülmektedir. Ortalama ihraç fiyatının da önceki  artış göstererek 2004/2005 döneminde 
kutulu ve dökme zeytinyağında 2,9 $, varilli zeytinyağında 3 $ ulaştığı görülmektedir (Çizelge 10). 
İhracatın ağırlıklı olarak dökme olarak gerçekleştirilmesi, Türk zeytinyağının uluslararası arenada 
tanınmasını engellemektedir. Nitekim, Bulgaristan ve Romanya’da zeytinyağı tüketicileri satın 
aldıkları Türk zeytinyağlarının Yunanistan’dan ithal edildiğini, yunan  zeytinyağı olduğunu 
zannettiklerini ifade etmişlerdir. Ayrıca, İtalya’ya dökme olarak ihraç edilen Türk zeytinyağlarının 
İtalya’da ambalajlandıktan sonra ihraç edilmesi, Türkiye’nin katma değer kaybı açısından diğer bir 
dezavantajlı durumu oluşturmaktadır.   
        Çizelge 10. Ambalajlarına Göre Zeytinyağı İhracatı 

 Ambalaj Şekli Miktar (Ton) % İhracat Fiyatı ($/kg) 
Dökme   52227 70      2,10 
Varilli       9 672           13      2,07 
Kutulu    12.357           17      2,22 

2002/2003 

TOPLAM    74.256         100      2,12 
Dökme   26.294 57      2,65 
Varilli      5.588           12      2,78 
Kutulu    14.152           31      2,86 

2003/2004 

TOPLAM    46.034        100      2,73 
Dökme 24.953 60    2,90
Varilli  3.381   8    3,00
Kutulu 13.157           32    2,90

 2004/2005 
(*) 

 TOPLAM 41.491         100    2,91
           Kaynak Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği,2005 
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Bunların dışında, Türkiye’de ambalajlı ve markalı ihracatı artırmak için ihracat teşvikleri uygulaması 
bulunmaktadır. Ocak 2005 tarihinden itibaren ihracat iadesi  5 kg.lık kutu için 150$/ton , net ağırlığı 1 
kg.a kadar olan ambalajlarda, “tescilli Türk Markaları” ve “Made in Turkey” ibaresi ile 
gerçekleştirilmesi halinde ihracat iadesi miktarı 300 $/ton olarak belirlenmiştir.  

 

3.5. AB İLE TÜRKİYE’DE ZEYTİNYAĞINA YÖNELİK UYGULAMALARIN       
KARŞILAŞTIRILMASI 

Her ne kadar AB ülkelerinde, genel olarak tarıma, dolayısıyla zeytinyağına verilen desteklerin 
Türkiye’ye göre daha fazla olduğu biliniyorsa da, bu bölümde AB ve Türkiye’deki uygulamaların 
karşılaştırılması yoluyla, Türkiye’nin olası AB üyeliği öncesinde zeytinyağı sektöründe yapılması 
gerekenler konusunda, ilgililere yol gösterici olunabileceği düşüncesiyle  Çizelge 11 hazırlanmıştır 
(Artukoğlu ve Gençler, 2003).   
Çizelge 11 : AB ve Türkiye’de Zeytinyağı Sektörünün Karşılaştırılması 

 AB TÜRKİYE 

 

 

ÜRETİM 

/ÜRETİCİ 

Örgütlenme düzeyi yüksektir. 
 
Fiyatlandırmada devlet desteği bulunmaktadır. 
 
Coğrafi Bilgi Sistemi sayesinde güvenilir bilgi 
akışı ve  kontrol olanağı mevcuttur. 
 
Zeytinyağında  kalite standartları bulunuyor. 

Ulusal anlamda örgütlülük bulunmakta ancak 
etkinlik düzeyi düşüktür. 
 
Son yıllarda destekleme primi uygulamaları 
yapılmaktadır. 
 
Standartlara uyum bulunmuyor. 

 

TÜKETİM/ 

TÜKETİCİ 

Güçlü bir tanıtım söz konusudur. 
 
Tüketici bilinci yüksektir.  
 
Perakende satış için ambalaj ve etiketleme 
şartlara bağlanmıştır. 

Sadece sektörde önde gelen firmaların yaptığı 
yetersiz reklam çalışmaları bulunmaktadır. 
 
Tüketici bilinci istenilen düzeyde değildir. 

 

TİCARET 

DURUMU 

Dış satımda ambalajlı satış söz konusudur. 

 

Özellikle uluslar arası örgütlenmeler aracılığıyla 
etkin tanıtım faaliyetleri vardır. 

Ağırlıklı olarak  dökme satış söz konusudur. 

 

Uluslararası düzeyde yetersiz tanıtım 
faaliyetleri vardır. 

 Kaynak: Artukoğlu ve Gençler,2003 

 
3.6. TÜRKİYE ZEYTİNYAĞI SEKTÖRÜNÜN  AB’ YE  UYUMDA 
       KARŞILAŞILABİLECEĞİ SORUNLAR VE ALINMASI GEREKLİ ÖNLEMLER 
AB ile Türkiye zeytinyağı sektörü arasında kısaca belirtilmeye çalışılan bu farklılıklar doğrultusunda   
AB’ne uyumda karşılaşılabilecek sorunlar ve alınması gerekli önlemler kısaca şu şekilde özetlenebilir: 

 Türkiye’nin zeytinyağı üretiminde periyodisite nedeniyle var yılları ve yok yılları arasında, 
büyük  farklılıklar yaşanmaktadır. Periyodisitenin ürün miktarına etkisi AB’de %20-30 iken 
Türkiye’de  %70-80’lere kadar yükseldiği belirtilmektedir (Göksu, 2003). Türkiye’de üretime 
özgü sorunların yanı sıra sulama ve hasat mekanizasyonunun yaygınlaşmaması, ürünün verim 
ve kalitesini etkileyen modern teknoloji ile çalışan zeytinyağı işletmelerinin sayısının yeterli 
olmaması ve iyileştirmelerin yapılmaması sorunları ile karşı karşıya bulunulmaktadır. Bu 
kapsamda, AB ile  gerek üretim gerekse de kalite açısından rekabet edilebilmesi,  üretimin 
dolayısı ile ihracatın devamlılığının sağlanabilmesi için öncelikle periyodisite oranının 
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azaltılabilmesi, ucuz ve  kaliteli üretimin  artırılabilmesine yönelik önlemler alınması 
gerekmektedir.  

 Sektöre yönelik güvenilir envantere sahip olma ve bunların kontrolü açısından AB, Coğrafi 
Bilgi Sisteminin üzerinde önemle durmaktadır. Türkiye’de de, veri teminindeki güçlükler 
dikkate alındığında, sistemin oluşumuna yönelik hazırlıklara zaman kaybetmeksizin hız 
verilmesi önemli görülmektedir. Çünkü, AB’de Kasım 2003 tarihinden itibaren CBS sistemine 
kayıtlı olmayan üreticiler yardım dışı bırakılmaktadır. 

  AB’de zeytinyağı üreticisinin üretim değerinin 1/3’ü oranında yardım aldığı belirtilmektedir 
(Dönmez,2004). Avrupa Birliğinde, üretici yardımları Türkiye’deki yardımlardan 4 kat daha 
fazla gerçekleşmektedir (Oktay,2004). Türkiye’de uygulanmaya başlanılan prim ödemelerinin, 
yeni üreticileri zeytin yetiştiriciliğine , mevcut zeytinliklerin de bakımını teşvik edecek oranda 
güncellenmesi, AB ile ilgili hedeflerimiz açısından önem arz etmektedir. Ayrıca, üyelik 
halinde zeytinyağı fiyatlarının Birlik fiyatlama mekanizması ile uyumlaştırılması 
gerekeceğinden fiyatlama sistemi ve düzeyine yönelik önlemlerin alınması, bu kapsamda da 
hem sanayi düzeyinde hem de tüketici düzeyinde de teşviklerin getirilmesinin yararlı olacağı 
sanılmaktadır.  

 AB’de ulusal örgütlenmelerini tamamlamış olan zeytinyağı sektörü, etkin olarak faaliyet 
gösterirken, Türkiye’de  sadece Tarım Satış Kooperatiflerinin faaliyetleri göze çarpmaktadır. 
Bu kapsamda, zeytinyağını üreticisi, tüketicisi, sanayicisi, dış satımcısı ile bir bütün olarak ele 
alacak Ulusal Zeytinyağı Konseyinin kurulmasının kurulması zeytinyağı ile ilgili her 
toplantıda önerilmektedir. Türkiye’nin  AB’ne üyeliğinin gerçekleşmesi halinde üretici 
organizasyonları kurulmuş olarak AB’de yer almasının uyumu daha da kolaylaştıracağı 
düşünülmektedir. 

 Periyodisite ve yetersiz depolama Türkiye’nin dış pazar rekabet gücünü engellemektedir. Bu 
yaklaşımla, üretimin devamlılığı açısından depolama teşvikine  yönelik önlemler alınması da 
gerekli görülmektedir. Nitekim, üretimde  periyodisitenin varlığı dışsatım politikasını da 
olumsuz etkilemektedir. Zeytinyağı ihracatının %70’inin dökme olarak yapılması, Türkiye 
açısından katma değer kaybına neden olmakta, Türkiye’de üretilen zeytinyağının getirisinden 
diğer ülkeler yararlanmaktadır.Bu nedenle, AB’ye üyelik süreci yolunda, Türkiye için esas 
hedef ambalajlı ve markalı ihracatın artırılması olmalıdır. 

 Bunların dışında, AB nin yeni ağaç dikimleri ile kısıtlamaları karşısında, daha avantajlı 
konuma geçebilmek açısından üyelik  öncesinde ağaç sayısının  artırılması da önem arz 
etmektedir. AB’ye adaylığımızın gerçekleşmesi durumunda mevcut üretim miktarı verilecek 
kota miktarını belirleyeceğinden ağaç sayısı ile birlikte verimliliğin de  artırılmasının da 
hedeflenmesi son derece önemli görülmektedir. Nitekim, Ege Zeytin ve Zeytinyağı 
İhracatçıları Birliği tarafından yapılan bir çalışmada (Ege Zeytin Ve Zeytinyağı İhracatçıları 
Birliği,2005), üreticileri zeytin yetiştiriciliğine özendirmek ve verimliliği artırabilmek amacına 
yönelik olarak mevcut zeytinliklerin bakımının daha iyi yapılabilmesi açısından, 2004/05 
dönemi için belirlenen 250.000 TL’lik zeytinyağı prim miktarının  0,50 $/kg, zeytin priminin 
de 0,10  $/kg,  olması gerektiği üzerinde durulmuştur.   

 Bunların dışında, Türkiye’nin AB üyelik sürecinde mevzuata yönelik uyum çalışmalarını da 
yürütmesi –TARİŞ tarafından mevzuata yönelik   çalışmalar devam etmektedir-, son yıllarda 
Suriye ve Mısır’da olduğu gibi zeytin bir devlet politikası olarak ele alacak politikaların 
geliştirilmesi de  sahip olunan avantajdan sonuna kadar yararlanılabilmesi açısından gerekli ve 
önemli görülmektedir. 

 Ayrıca, Uluslararası Zeytinyağı Konseyine Türkiye’nin yeniden üyeliği  de, AB üyeliği 
sürecinde iç ve dış tanıtım açısından önem arz etmektedir. 
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4.GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 
Genel bir değerlendirme ile, AB tütün ve zeytinyağı sektörü ile Türkiye tütün ve zeytinyağı sektörü 
arasında belirgin farklılıkların bulunduğu belirtilebilir. Bu farklılıklar daha çok AB’de tütün ve 
zeytinyağı üreticilerinin büyük ölçüde desteklenmesi, destekleme mekanizmalarının işleyişine yönelik 
düzenlemeler ile Kurumsal yapılar ve organizasyonlar üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bununla birlikte, 
2004 reformları çerçevesinde, gelecekte AB tütün ve zeytinyağı Ortak Piyasa Düzeninde yaşanacak 
değişimlere bağlı olarak, Türkiye’nin tütün ve zeytinyağı sektöründe AB’ne uyumunun çok zor 
olmayacağı, en büyük sıkıntıların üreticilerin dinamik örgütlü bir yapıya kavuşturulması sırasında 
yaşanabileceği düşünülmektedir.  

Bu kapsamda, tarım sektöründe  Türkiye’nin Birliğe uyumda avantajlı olabileceği  ürünler arasında  
tütün ve zeytinyağının geldiği düşünülmektedir Bu kapsamda,   tütün ve zeytinyağında Türkiye’nin 
müzakere süreci ve sonrası için bir takım avantajlar sağlayacak şekilde  Avrupa Birliğine hazırlanması 
önemli görülmektedir. 
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