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Tarım Ürünleri Alanında Türk-Alman Ticari İlişkileri

• İki ülke arasında 1975 yılında ‘’Tarım
Alanında İşbirliği Anlaşması’’ imzalanmıştır.

• Her iki ülke Tarım Bakanlıkları düzenli olarak
Tarım Yürütme Toplantıları gerçekleş-
tirmektedir.

• Bu yıl 11. kez düzenlenen Dünya Gıda ve
Tarım Forumu’nun Almanya’nın başkenti
Berlin’de başlaması dolayısıyla düzenlenen
program kapsamında T.C. Tarım ve Orman
Bakanlığı ile Almanya Federal Cumhuriyeti
Gıda ve Tarım Federal Bakanlığı arasında
tarımda işbirliğini öneren bir mutabakat
imzalanmıştır.

• Mutabakat kapsamında

- İki ülke arasındaki teknik engellerin kısa
sürede aşılması için bir ‘’Tarım Çalışma
Grubu’’ oluşturulmasına karar verilmiştir.

- Aynı zamanda tarımsal teknoloji ve
kooperatifçilik alanlarında teknik işbirliği
ve bilgi değişimi hedeflenmektedir.



Türkiye-Almanya Gıda ve Tarım İhracat Rakamları

• Türkiye 2018'de Almanya'nın yaş sebze
ve meyve ithalatında 175 Milyon € ile 11. 
sırada yer alıyor

• Almanya Türkiye‘nin yaş sebze ve meyve
ihracatında Rusya‘dan sonra 2. en önemli
ülkedir

Alman İstatistik Kurumu verilerine göre
Almanya`nın ithal ettiği meyvelerde
Türkiye’nin diğer ülkelere göre sıralaması

Ürün Türkiye

Elma 27. 

Ayva 1.

Çilek 22.

Kiraz 16.

Armut 11.

Vişne 1.

Erik 11.

- Türkiye’den Almanya‘ya 2018 yılında
123.000 ton yaş sebze ve meyve
ihracat edilmiştir.

- Almanya’nın en çok ithal ettiği sebzeler
arasında;

• Domates
• Salatalık
• Biber
• Havuç
• Soğan

ilk sıralarda yer alıyor.



Yaş Sebze ve Meyve İhracatını Geliştirmek için Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Almanya Örneği: İhracatı Nasıl Artırırız? 
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Almanya’ya gıda ürünleri ihracatına ilişkin temel düzenlemeler

• Almanya’da gıda hukukunda ithal
edilecek gıdaları araştırmak ve kontrol
etmek için açık bir yükümlülük yoktur.

• Ancak bu durum ithalatçı firmanın bazı
zorunlulukları yerine getirmesini
engellemez. Çünkü ithalatçı yerli
zincirdeki ilk halka olarak ithal edilen
ürünlerin pazarlanabilirliğinden tamamen
sorumludur.

• Bu durum Türkiye’deki üreticiler için
önem arz etmektedir. Çünkü üreticinin
doğrudan iletişim kurduğu ilk kanal
ithalatçı firmalardır.

• Alman ve Avrupalı yasa yapıcılar, gıda
maddelerinde ithalat akışını farklı
yasalarla düzenlemişlerdir.

• Tüketiciyi koruma adına;

- Gıdanın bileşimi
- Hijyen
- Kalitesi
- Gerçek ağırlık ve hacim kontrolü
- Ambalajın gıdalar üzerindeki etkisi
- İç yasalara göre ambalaj üzerinde yer

alması gereken zorunlu bilgiler

gibi konularını kontrol eder.



Genel Düzenlemeler

Almanya’da gıda güvenliği temelde iki yasaya göre düzenlenmektedir. 

1) Gıda Güvenliği ve Yem Yasası kapsamında tüketici sağlığını koruyan ve
tüketiciyi aldatmayan ürünler sunulmak zorundadır. Yasanın ana
çerçevesinde;

• İnsan sağlığına zarar verebilecek gıdaları üretmek ve pazarda bırakmak
• Yanıltıcı isimler, endikasyonlar veya sunumlar altında piyasaya yiyecek

koymak
• Yanıltıcı sunumlarla gıdaların reklamını yapmak
• Yiyecek ürünlerinin tüketimini sağlığa zarar verebilecek şekilde kullanmak

yasaklanmaktadır.

2) Avrupa Birliği’nin AB-Temel Düzenlemesi Nr. 178 / 2002 Gıda Hukuku ve 
Güvenliği Yasası temel alınır. 

Her ikisi de önce gıda güvenliğini ardından gıda zincirinin tüm üretim ve 
işleme aşamalarını kapsar. Sonuç olarak ithalatçı düzenlenen bu 
yönetmeliklere uygun mal ithal ettiğini kanıtlayarak pazara sunmak
durumundadır. 

Güvenlik



İthalatçının AB Üyesi Olmayan Ülkelerden Mal Alırken Sorumluluğu

İthalatçı firma;

• Piyasaya yalnızca güvenli ürünlerin ve yiyeceklerin yerleştirilmesini sağlamalı

• Yiyeceklerin bileşimini, ambalajın üzerindeki etkilerini, ağırlık göstergesinin
doğruluğunu, diğer zorunlu bilgileri ve diğer beyanları kontrol etmeli

• Orantılılık ilkesine dikkat etmeli 

• Ürünün nakliye esnasında bir kalite hatası olup olmadığını kontrol etmeli

Not: Üçüncü bir ülkede üretilen bir yiyecek ilk önce başka bir AB üyesi devlete ithal edilip
daha sonra Almanya'ya ithal edilse bile, topluluk yasalarının ilkeleri ve gereklilikleri
uyarınca, ilk ithal edilen ülkede üretilen yiyeceklerle aynı şekilde muamele edilir

Not: Alman şirketlerinden AB'ye bazı yiyeceklerin ithal edilmesi sırasında Alman Federal 
Tarım ve Gıda Ajansı (BLE) tarafından verilen bir lisansa ihtiyaçları olduğunu
unutulmamalıdır! Bu yiyecekler arasında meyve ve sebzeler de yer almaktadır.



Gümrüklemeye ilişkin önemli noktalar

• Türkiye ve Almanya arasındaki tarım ürünleri 
ticaretinde Gümrük Birliği geçerli değildir.

• Sebze ve meyve ithalatında Almanya çeşit, ürün ve 
mevsime bağlı olarak farklı gümrük tarifeleri 
uygulamaktadır.

• Avrupa Birliği bu uygulama ile Birlik içerisinde 
Hollanda, İspanya ve Belçika gibi tarım üreticisi 
ülkelerle rekabet edebilirliği zayıflatmayı amaçlar. 

• Bu düzenlemeler Avrupa iç pazarını güçlendirmek 
adına bilinçli olarak yapılmaktadır.

• Gümrük tarife pozisyonları sürekli değişkenlik arz 
etmekte olup, uzman kuruluşlara işbirliği yapılarak 
düzenli olarak takip edilmesi gerekmektedir. 



Güncel Gelişmeler

1)  Yeni Ambalaj Kanunu

Yükümlülükler nelerdir?

• Üreticiler ve distribütörlerin geri dönüşüm sistemine katılması
• Lisans ücretinin ödenmesi ve paketleme kayıtlarının merkez ofisine kaydettirilmesi

Ne zaman ihtiyaç vardır?

• Eğer ithalatçı ürününüzü yeniden paketlemeden piyasaya sürüyorsa paketleme lisansına ve merkezi sisteme
kayıt olma mecburiyeti doğar.

• Tüm klasik ambalajlar, kapak, etiket, yardımcı ambalaj ürünleri, ambalaj hava yastıkları dahil son kullanıcının
atıklarına karışacak olan ambalaj türevleri merkezi sisteme kayıt ettirilmelidir.

• Yeni yasa aksi halde çok sert yaptırımlar ve cezalar öngörmektedir. Üreticinin dağıtımı ve tüm dağıtımcıların
yaptığı dağıtım derhal yasaklanabilir ve buna ek olarak kayıtsız ürün satmanın cezası 100.000 €’ya kadar ve geri
dönüşüm sistemine katılmamanın cezası 200.000 €’ya kadar varmaktadır.

• Ambalajınızın bir takvim yılı için kaydı en uygun şartlarda her yılın başında yapılmalıdır.

• Ürünlerini satarak ya da doğrudan 
göndererek özel tüketiciye ya da eş değer 
tüketim yerlerine mal ulaştıranlar, 
ambalajlarını 
www.verpackungsregister.org / LUCID ‘e 
ve geri dönüşüm sistemine (Duales 
System) kaydettirmek zorundadır.

http://www.verpackungsregister.org/


Güncel Gelişmeler

2)  Dijitalleşme

• Almanya’da tarım sektöründe dijitalleşme son dönemde gerçekleştirilen tarım toplantılarında sıklıkla 
gündeme gelmektedir.

• Almanya’nın bu konuda aldığı önlemlerden ilki tarımda; 

- Araştırma
- Eğitim                       ile tarım üretiminde dijitalleşmenin avantajlarına
- Sanayi                       ulaşmak!

• Hedefler

- Dijitalleşme ile tarımda ekim ve yetiştirmeyi mükemmelleştirmek
- Dünya Gıda Örgütü’nün verilerine göre gıda talebinin 2050 yılına kadar % 70 ile % 100 oranında artması 

beklendiğinden bu ihtiyacı karşılayacak sorunsuz üretim süreçleri yaratmak

• Nasıl?
- Bilgisayarlar, cep telefonları, sensörler ve geniş bant internetin yayılması ile tarım üretiminde çığır 

açacak aşamaların geliştirilmesi

Örneğin; Hayvanların sağlığını sürekli kontrol eden sensörler, ideal ekim alanı hesaplamak için dijital toprak 
analizleri ya da algoritmalar ile tohumlama için mükemmel zamanın hesaplanması üzerine çalışmalar



Bu çerçevede ithal edilen ürünlerde örneğin;

• Üretim süreçlerinde çevrenin korunmasına 
ne kadar dikkat edilmiş?

• Sürdürülebilir yöntemler kullanılmış mı?
• Tarım üretiminde iyi yönetişim (good

governance) dikkate alınmış mı?

gibi kriterlerin daha yoğun olarak gündeme 
alınması söz konusu olabilir.

Güncel Gelişmeler

3)  Shopping 2030 / Tarım 2030

küreselleşme
bölgesellik

toplum

Tarımda 
çatışma alanı 

uzlaşımı

Alman Tarım Topluluğu DLG’nin Shopping
2030 ekseninde ortaya koyduğu geleceğin 
tarım üretimi ve tedariğinde etkili olacak 
tezleri kapsamaktadır. 

• Buna göre;

- Doğal kaynaklara zarar vermeden 
üretimi artırmak ve tarım hayvanlarını 
korumak 

- Almanya’da tarım üretimi alanında 
daha eğitimli elemanların çalıştırılması

- Yenilikçi ve  bilime dayalı üretim 
modelleri ve buna dayanan ürünlerin 
kullanımı

ön plana çıkmaktadır



Sahadaki Deneyimler I

• Almanya’da Türk üreticilerle çalışmış ithalatçı firmalarla gerçekleştirdiğimiz 
röportajların çıktıları 

Türkiye’den yaş meyve sebze ithalatında 

karşılaşılan sorunlar 

Örnek Öneriler / Beklentiler

1) Ürün çeşitliğinin geçmiş yıllara göre azalmış

olması

• Türkiye örneğin üzüm kayısı gibi meyve türleri

ile yeşil biber ve domates gibi ürünlerde ilk

sırada yer alıyorken bu ürünlerin üretimlerinin

azalması, çeşitlendirilmemesi

• İspanya, Hollanda ve Belçika ile Fas gibi

ülkelerden tedarik edilmeye başlanması

• Avrupa ülkeleri arasında tarımda hangi

ürünlerin üretileceğine dair bir iş bölümü

mevcut.  

• Aynı iş bölümünün Türkiye’deki bölgeler

arasında yapılması ve zirai çalışmaların

mühendislik seviyesinde geliştirilerek ürün

çeşitliliğinin artırılması

2) Ürünlerde ilaç kalıntılarına sıklıkla rastlanması • İlaç kalıntıları Avrupa Standartları ve ilgili yasal 

düzenlemeler gereği Avrupa pazarlarında

kabul edilmiyor.

• Daha önce Türkiye’den mal tedariği yapan

büyük Alman perakendecilerin satın alımdan

vazgeçmesinde büyük rol oynamıştır.

• Burada zirai ürün satanların talimatlarına göre 

değil, Avrupa sistemine göre ilaçlama

yapılması ve Bakanlık önerilerine dikkat

edilmesi gerekmektedir. 

• Bu sorun Türk tarım ürünlerinin Avrupa

pazarlarına açılmasındaki en büyük

sorunlardan biri

3) Ürünlerin dayanıklılığının az olması • Satın alınan ürünler nakliye ve teslimat

sırasında sorun teşkil etmiyor

• Ancak kısa süre içerisinde bozulabiliyor. 

Yetersiz bir raf ömrü var.

• Üreticinin kalite seviyesinin kooperatiflerce

kontrol edilmesi

• Üretim ve hasat zamanlarının denetimi

4) Fiyatların diğer tedarikçi ülkelere oranlara

daha pahalı olması

• Alman ithalat firmaları Türk üreticilerin fiyat

sistemlerini Avrupa içi üreticilere oranla

yüksek buluyor.

Hollanda Domatesi : 1 €

Türkiye Domatesi: 1,25  €

• Türk üreticilerin araç başı kar etme amacını

benimsemek yerine yıllık kar oranını ithalatçı

şirketle anlaşarak belirlemesi



Sahadaki Deneyimler II

• Almanya’da Türk üreticilerle çalışmış ithalatçı firmalarla gerçekleştirdiğimiz 
röportajların çıktıları 

Olumlu Değerlendirmeler

• Üreticilerde paketleme sorun teşkil etmiyor

• Çalışmada güvensizlik söz konusu değil

• Yabancı dil sorun teşkil etmiyor

İthalatçı firmaların genel 
değerlendirmeleri

• Türk ürünlerinin Avrupa pazarlarında fiyat politikaları 
nedeniyle rekabet gücü zayıf. Bu noktada Tarım 
Bakanlığı destekleri önem arz etmektedir

• Zirai üretimde ilaç ve yakıtın yurt dışından ithalatı kur 
farklılıklarını ithalatçı için avantaja çeviremiyor

• Avrupa Birliği’nin kendi üretim potansiyeline göre 
gümrükleme yapması Türk üreticiyi zor duruma 
düşürüyor

• Tarım üretiminde etkin kooperatifleşme önem arz 
etmektedir



Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası 
TD-IHK / TATSO

• 2004 yılında Almanya’nın Köln
kentinde, Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği (TOBB) ile Alman Ticaret ve
Sanayi Odaları Birliği (DIHK) arasında
imzalanan protokol sonucu
kurulmuştur.

• Faaliyetleri tüm Almanya’yı kapsayan
TD-IHK 2012 yılında Başkent Berlin’e
taşınmıştır.

• Üyeleri arasında Global Player
düzeyinde çok sayıda büyük şirket ve
önemli oranda küçük ve orta ölçekli
işletme yer almaktadır.

• İki ülke arasında kökleşen ticari ilişkileri
ve ticaret rakamlarını referans alarak,
bu ilişkileri geliştirmek ve ticari aktörler
arasında köprü oluşturmak amacını
benimser.

TD-IHK Kuruluş Töreni  2004

TD-IHK Berlin Açılış Töreni                               

2012

TD-IHK Ofisi  Leipziger Platz 14 



TD-IHK’nın sunduğu hizmetler

• Yatırım imkanları konusunda 
araştırma, bilgilendirme

• Vergi, gümrük, iş hukuku konularında 
destek sağlama

• Almanya ve Türkiye’den işbirliği 
taleplerine karşılık bulma

• İletişim, veri bankaları, kapsamlı 
araştırmalara ulaşım imkanı sunma

• Seminerler, bilgilendirme toplantıları, 
açık oturumlar, sergi ve fuar 
organizasyonları düzenleme

• Yeni pazarlar ve yeni iş ortakları 
tanıma imkanı sağlayan delegasyon 
gezileri organize etme

hizmetlerini çok dilli uzmanları ile dil ve 
kültür engellerini ortadan kaldırarak 
sunmaktadır. 

• Türkiye’de bulunan Oda ve Borsalara Almanya’yı 
ziyaretlerinde eşlik eder.

• Düzenlediği toplantılar ve ikili iş görüşmeleri 
organizasyonları ile destek olur.

• Vize davetiye yazıları hazırlar ve KOSGEB 
programları kapsamında düzenledikleri 
gezilerde destek olur.

• Belirli projelerde işbirlikleri yapar.

Türk Oda ve Borsalara katkıları



TD-IHK ve Fresh Online Projesi 

• Odamız Mersin Ticaret ve Sanayi 
Odası ile düzenli olarak çalışmakta ve 
karşılıklı işbirlikleri geliştirmektedir.

• Geçtiğimiz yıllarda Mersin TSO ve 
Tarsus TSO ile bölgemizden sebze ve 
meyve üreticilerimizi Almanya’da 
ağırladık ve onların sorunlarını 
dinleme ve analiz etme imkanı bulduk.

• Bu sorunları çözmek ve tarım 
ürünlerinde ihracat rakamlarının 
artması için çalışmalar yürütüyoruz.

• Bu projenin amaçları çerçevesinde 
Almanya’dan ihtiyaç duyulan bilgi, 
program, veri ve çözüm önerilerinin 
üretilmesine katkılar sağlamayı 
hedeflemekteyiz.



Teşekkür ederiz!

Leipziger Platz 14 | 10117 Berlin
T: +49 (0) 30 - 233 299 50 

F: +49 (0) 30 - 233 299 510 
info@td-ihk.de
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