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Araştırma; Trakya Bölgesinde Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli illerinde bilinçli gübre 
kullanımına karar vermede etkili olan faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Edirne, 
Tekirdağ ve Kırklareli illerinde, tabakalı örnekleme yöntemine göre seçilen 108 üretici 
üzerinde anket çalışması yapılmıştır. Ayrıca basit tesadüfî örneklem seçme yöntemi ile 
belirlenen 50 bayi ve 56 reçete yazmaya yetkili eleman ile de yüz yüze görüşülerek 
anket çalışması yapılmıştır. Bilinçli gübre kullanımına karar vermede etkili olan 
faktörleri belirlemede lojistik regresyon yöntemi kullanılmıştır. En az değişkeni 
kullanarak en iyi uyuma sahip olacak şekilde bağımlı ile bağımsız değişkenler 
arasındaki ilişkiyi tanımlayabilen ve istatistiksel olarak kabul edilebilir lojistik 
regresyon modeli araştırmada kurulmuştur. Lojistik regresyon modelinde bağımlı 
değişken olarak bilinçli gübre kullanma ve bilinçsiz gübre kullanma, bağımsız 
değişkenler olarak da bireysel özellikler, işletme özellikleri, tarım çevre etkileşimi ile 
bilgi kaynakları ele alınmıştır. Çalışmada ayrıca zirai mücadele ilaç bayileri ve reçete 
yazmaya yetkili elemanların, çevre ve üreticilerin çevre konusundaki tutumları 
konusundaki düşünceleri de incelenmiştir. Bilinçli gübre kullanımına karar vermede 
etkili olan faktörler yaş, tarım fuarlarına gitme, yeni yöntemlerdeki gelişmeler bilgi 
kaynağı, televizyonda çevre programları izleme süresi, yayım elemanı ile görüşme, yeni 
gelişmeleri ve son teknolojiyi kullanabilme, gübrenin olumsuz etkisini tespit etmede 
geçen süre, ilaç kullanım düzeyi değişkenleridir. Lojistik regresyon analizinde elde 
edilen modelden çeşitli senaryolar oluşturulmuştur. Örnek bir senaryoya göre, kırk 
yaşın altında, tarım fuarlarına katılan ve yeni gelişmeleri ve son teknolojiyi kullanabilen 
bir üreticinin bilinçli gübre kullanımı konusunda bilgi sahibi olma olasılığı %85 olarak 
hesaplanmıştır. Çalışmada reçete yazmaya yetkili elemanların ve zirai mücadele ilaç 
bayilerinin eğitime ihtiyaçları olduğu belirlenmiştir. 
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Research is conducted to determine the factors that affect decision making on fertilizer 
use consciously in Thrace, Edirne, Tekirdağ and the provinces of Kırklareli. Research 
was conducted on 108 subjects that were selected on a stratified sampling in the 
provinces of Edirne, Tekirdağ and Kırklareli. In addition, a face to face survey was 
conducted with 50 dealers and 56 staff authorized to prescribe who were selected by a 
simple random sample selection method. Logistic regression method was used to 
determine the factors that affect decision making on fertilizer use consciously. Using the 
variable at least so as to have the best alignment a model was established in research 
that can identify the relationship between the dependent and independent variables and 
be considered as statistically. Conscious and unconscious use of fertilizers are examined 
as dependent variable while individual characteristics, operating characteristics, agri-
environment interaction and sources of information are examined as independent 
variables in the model. Pesticide dealers and authorized staff attitudes about the 
environment and farmers' views on the environment were also investigated in the study. 
Years, attendance at agricultural fairs, new methods and new technology on information 
sources, environmental programs watching time on television, meeting with extension 
personnel, using the latest technology and the new developments, the elapsed time to 
detect the negative effects of fertilizer and the level of drug use are the factors that 
affect decision making on fertilizer use consciously. Various scenarios were constructed 
according to the results. A subject who is under 40 years of age, participating in trade 
fairs and using the latest technology and developments in agriculture is likely to have 
knowledge of conscious use of fertilizers at the level of 85%. It was determined that 
pesticide dealers and authorized staff should have training activities. 
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1. GİRİŞ 

Ateşin bulunmasından günümüze kadar yapılan her yeni keşif, teknolojideki her 

ilerleme insanın daha mutlu, daha rahat yaşamasını sağlamak amacına yönelik olarak 

yapılmış ve yapılagelmektedir. Ancak tüm bu iyi niyete rağmen, bu arada mevcut 

kaynaklar sorumsuzca sömürülmekte ve doğal denge süratle bozulmaktadır. Bu 

bozulmadan sadece teknolojiyi sorumlu tutmak haksızlık olur. Bugün artık çevreyi 

kirleten etkenler arasında tarımın, daha doğru bir deyişle entansif tarımda kullanılan 

girdilerin de yer aldığı herkes tarafından bilinmektedir (Kayahan 2001). 

Çevre kavramı son otuz yılda dünya ve Türkiye gündeminde yerini alan yeni bir 

kavramdır. Geçmiş yıllarda doğanın insanlara sunduğu kaynakların sınırsız olduğu ve 

kendilerini yenileyebileceği düşünülerek üzerinde pek fazla durulmamıştır. Ancak 

dünyada nüfus artışının etkisiyle doğal kaynaklara olan talep artmış ve ekonomik 

faaliyetlerin giderek artan kaynak talebi, çevre üzerinde yoğun bir baskının kurulmasına 

neden olmuştur. Bugün altı buçuk milyara yakın olan dünya nüfusunun 2025 yılında 

yaklaşık sekiz milyar olması beklenmektedir. Nüfustaki her artış, gıda, su, giyim ve 

diğer mal ve hizmetler talebini artırmaktadır (Anonymous 2006, Şahin vd. 2008). Bu 

ihtiyaçların giderilmesi için gereken mal ve hizmet üretiminde ise doğal kaynaklar 

kullanılmaktadır. Doğal kaynaklara olan bu taleple birlikte, kaynaklar bir yandan 

tüketilmekte, diğer yandan çevresel kirlilik artmaktadır. Bu bağlamda hızla artan nüfusa 

yeter miktarda gıda üretebilme, tarımsal üretimi artırma ve dış görüntüsü çekici ürünler 

elde etme amacıyla aşırı ve kontrolsüzce gübre ve tarım ilaçlarının kullanımını 

yaygınlaşmıştır. Bu anlamda tarımsal yenilikler tarıma katkıda bulunurken aynı 

zamanda da çevre dostu olmalıdır (Eisaku 2011). 

Tarımdan kaynaklı çevre kirliliği günümüzde oldukça önem kazanmıştır. Zira, toprak ve 

bitki analiz sonuçları dikkate alınmaksızın kimyasalların ve gübrelerin aşırı kullanımı 

toprakta bozulmalara neden olmuş; toprak tahribatı, tuzluluk ve toprak kirliliğine yol 

açmıştır. Bununla beraber besin zinciri aracılığıyla flora ve faunada ciddi problemler 

ortaya çıkmıştır. Flora ve faunada meydana gelen ciddi problemler biyo-çeşitliliği 

azaltmış (Anonymous 2010j) ve doğal peyzaja büyük zararlar vermiştir. Tarımdan 
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kaynaklı çevre kirliliği kavramı, aslında yeşil devrim kavramı ile beraber doğmuştur. Bu 

süreçte, tarım işletmeleri büyük ölçüde mekanize olmuş ve ihtisaslaşmıştır (Anonim 

2011u). Tarımda yoğun girdi kullanımını ve büyük bir hızla gerçekleşen teknolojik 

gelişmelerle birlikte, tarımsal üretimde artış sağlanmış ve bu süreçte amaç, en az girdi 

ile en fazla ürün alabilmek için her türlü teknolojik gelişmeleri tarımsal sistemlere 

uyarlamak olmuştur. Ancak bu süreç içerisinde, tarımsal sistemlerin sürdürülebilirliği, 

ürün kalitesi, istihdam sorunları ve doğanın kendi iç dinamikleri göz önüne alınmamıştır 

(Özaslan 2006). Yeşil devrim, toprağın ve suyun kirlenmesini, toprak erozyonunu, 

hayvan ve bitkilerin yaşam alanlarının kaybolmasını kısacası doğal peyzajın 

bozulumunu da beraberinde getirmiştir (Eraslan vd. 2006). Bu gelişmeler çevre 

kalitesinin bozulması, kârlılığın azalması ve insan ve hayvan sağlığının tehdidi gibi 

sorunları gündeme getirmiştir. Tüm bu olumsuz sonuçlar bilim adamlarını doğal 

kaynakların korunması ve sürdürülebilir kaynak kullanımına yöneltmiştir (Tatlıdil vd. 

2003). 

Doğal çevre ve sağlıklı beslenmenin önem kazandığı, küçük işletmelerde ise gelir 

yetersizliğinin sorun olduğu kırsal alanda tarım ve çevre arasındaki bağ tarımsal yayım 

vasıtasıyla kurulabilir. Bu bağlamda tarımsal yayım-kalkınma arasındaki ilişkiye benzer 

bir ilişkinin tarımsal yayım-çevre arasında da var olduğu söylenebilir. Tarımsal yayım 

doğal kaynaklara ilişkin çalışmaları ile bu konuda halkın aydınlatılması, 

bilinçlendirilmesi ve kendi paylarına düşenleri gönüllü olarak yapması için önemli 

katkılar sağlayabilir (Taluğ vd. 1993). Tarımda hedeflere ulaşmak için üç anahtar unsur 

gereklidir. Bunlar; bilgi, teknoloji ve yönetimdir. Tarımda ilerleme bu üç unsura 

dayanmaktadır. Bu üç unsura üreticilerin ulaşımı da ancak tarımsal yayımla olabilir. Bu 

bağlamda tarımsal yayım, günümüzde, tarımdan kaynaklı çevre kirliliğinin 

önlenmesinde (bilgi), sürdürülebilirliğin sağlanmasında (teknoloji) ve doğal kaynakların 

yönetiminde (yönetim), hayati rol oynamaktadır (Swanson 2008). Bu üç anahtarı etkin 

kullanabilmek yayım elemanlarının yeteneklerine ve mesleki tecrübelerine bağlıdır. 

Ancak Türkiye tarımından kaynaklı çevre kirliliğinin tarımsal yayım açısından analiz 

edildiği bilimsel araştırmalar çok yetersizdir. Bu alanda bölgeler bazında yapılacak arazi 

çalışmalarına gereksinim bulunmaktadır. Bu araştırma ile “Trakya Bölgesi’ndeki 

üreticilerin tarımsal faaliyetlerde kullandıkları kimyasal ilaç ve gübreler ve Trakya 
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Bölgesinde tarımdan kaynaklanan çevre sorunlarının çözümünde tarımsal yayımdan 

yararlanılması olanaklarının belirlenmesi” amaçlanmıştır. Araştırmada bilinç en genel 

anlamda “farkındalık” anlamında kullanılmıştır. Araştırma yöresi olarak, Türkiye’nin en 

gelişmiş tarım bölgelerinden biri olan Trakya Bölgesi seçilmiştir. Zira Trakya verimli 

toprakları, su kaynakları, elverişli iklimi, ekolojik çeşitliliği ve jeopolitik coğrafi 

konumu gibi özelliklerinden dolayı Türkiye tarımında ön plana çıkmaktadır. Ayrıca 

Trakya Bölgesinde ekolojik koşulları gereği adapte olmuş başta buğday ve ayçiçeği gibi 

kültür bitkilerinin verim ortalamaları, Türkiye’nin verim ortalamalarından yüksektir. 

Trakya Bölgesini oluşturan üç il Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’a ait tarım 

işletmelerinin, genel yapısal özellikleri ile işletmelerde kullanılan zirai mücadele ilacı 

ve gübre girdilerinin kullanım düzeyleri yapılan anket çalışmaları ile belirlenmiş ve 

tarımda aşırı gübre ve ilaç kullanımı olup olmadığı değerlendirilmiştir. Bu bağlamda, 

işletmelerde mücadele ilacı ve gübre kullanım miktarları, ilaç kullanımı ile ilgili bilgi 

kaynakları incelenmiş ve bu kapsamda tarımda mücadele ilacı ve gübre kullanımı ile 

mevcut tarımsal uygulamaların neden olduğu çevre sorunları değerlendirilmiştir. 

Araştırma bulguları çerçevesinde tarımda aşırı gübre ve ilaç kullanımının önlenebilmesi 

için alınabilecek tedbirler konusunda tarımsal yayım ve sürdürülebilirlik açısından 

değerlendirmelerde bulunulmuştur.  

Yörede ilaç pazarlama organizasyonları da (tarımsal ilaç bayileri ve kooperatifler) 

araştırma kapsamında incelenmiştir. Zira literatür taraması kapsamında yapılan 

incelemelerde, üreticilerin tarımsal ilaçlar konusunda bilgi kaynağı olarak zirai ilaç 

bayilerinden yararlandıkları tespit edilmiştir. Bu kapsamda zirai ilaç bayileri ile anket 

çalışmaları yapılmış ve çalışmada elde edilen veriler altıncı bölümde sunulmuştur. 

Hastalık, zararlı ve yabancı otlara karşı kullanılacak zirai mücadele ilacı konusunda 

mutlaka tarım teşkilatlarından yeterli teknik bilgi alınması gerekir. Bu bağlamda GTHB 

yönetmelik ile belirlenen kendi personeline ve ilgili elemanlara reçete yazma yetkisi1 

verilmiştir. Belirtilen yönetmeliğe göre, Bakanlıkça ruhsatlandırılan bitki koruma 

ürünleri “reçeteli” satılır ve üreticiler bu ürünleri reçete yazma yetkisi olan personele 

                                                 
1“Bitki Koruma Ürünlerinin Reçeteli Satış Usul ve Esasları” hakkında yönetmelik uyarınca (12.02.2009 
tarih ve 27139 sayılı R.G.) 
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reçete yazdırarak kullanabilir denmektedir. Bu bağlamda üreticilerin hangi ilacı ve dozu 

ne kadar kullanacağında, reçete yazma yetkisi verilen personelin önemli bir etkisi 

olmaktadır. Bu nedenle çalışmada reçete yazma yetkisi olan personele de ulaşılarak 

anket çalışması yapılmış elde edilen veriler altıncı bölümde sunulmuştur. 

Bu araştırma ile ortaya konulan bulgular, ülkemizde sürdürülebilir tarım uygulamalarına 

yönelik politikaların oluşturulmasında, tarımda aşırı kimyasal kullanımının kontrol 

edilmesine yönelik çevre politikası araçlarının saptanması ve uygulanmasında, ekolojik 

tarımsal üretimin önem kazanmasından dolayı oluşturulacak tarımsal çevre 

politikalarının saptanması ve uygulanmasında, tarımsal yayım açısından yol 

gösterebilecektir. Bu bağlamda çalışma araştırmacılara, politika yapıcılara ve karar 

organlarına yardımcı olabilecektir. Ayrıca toprak yönetimi ve entegre mücadele gibi 

çevre yönetimi çalışmalarına yönelik politikaların oluşturulması ve uygulanmasında, 

ilgililere veri teşkil edebilecek bulgular ortaya konulmuştur. Diğer yandan konu ile ilgili 

olarak gelecekte yapılacak çalışmalarda, araştırmacılara ve yayım elemanlarına yol 

gösterici bir çalışmanın yapılmasına özellikle dikkat edilmiştir. 

Araştırma yedi bölümden oluşmaktadır. Araştırma konusunun önemi ve amaçları ile 

çalışmanın kapsamının tanımlandığı giriş bölümünden sonra, konu ile ilgili olarak 

ülkemizde ve diğer ülkelerde yapılan çalışmaların kısa özetleri verilmiştir. Üçüncü 

bölümde araştırmada kullanılan materyal ve araştırma yöntemleri açıklanmış, dördüncü 

bölümde araştırma bölgesi hakkında genel bilgiler verilmiştir. Beşinci bölümde ise; 

tarımsal faaliyetlerin çevreye etkileri, tarımdan kaynaklanan çevre sorunlarının 

çözümünde tarımsal yayım, genel olarak tarım-çevre etkileşimi, tarımsal faaliyetlerin 

toprak çevre kaynaklarına etkileri değerlendirilmiştir. Altıncı bölümde, araştırma 

kapsamında incelenen üreticiler, reçete yazmaya yetkili eleman ve zirai mücadele ilaç 

bayileri ile yapılan anketlerin analizi bu bölümde verilmiştir. Çalışma kapsamında 

incelenen tarım işletmelerinin genel yapısal özellikleri, ilaç kullanım durumu, tarımsal 

mücadele ile ilgili bilgi kaynakları, reçete yazmaya yetkili personele ilişkin bilgiler ve 

analizler ve son olarak üreticilere ilaç satan bayilere uygulanan anketin sonuçları 

verilmiştir. Yedinci bölümde ise, araştırma sonuçları verilmiş ve ortaya konulan 

bulgular üzerinden tartışmalar yapılmış ve konu ile ilgili çeşitli öneriler geliştirilmiştir. 
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2. KAYNAK ÖZETLERİ 

Anonymous (2008), “Agriculture and the Environment” başlıklı raporda tarım 

politikaları ile çevre arasındaki ilişkiler irdelenmiştir. Raporda, birçok ülkede üretimle 

bağlantılı tarımsal desteklerin tarımın çevre üzerinde olumsuz etkilerini artırdığı 

vurgulanmıştır. Raporda, tarımdan kaynaklanan çevresel sorunların önlenmesinde 

araştırma geliştirme ve eğitimin önemli bir role sahip olduğu belirtilmiş, tarım 

politikalarının çevresel etkilerinin izlenmesi için tarımsal çevre göstergelerinin 

tamamlanması ve güncellenmesinin önemi vurgulanmıştır. 

Anonymous (2012), “Generally Accepted Agricultural and Management Practices for 

Pesticide Utilization and Pest Control” adlı çalışmada tarım ilaçlarının ve gübrelerin 

çevreye verdiği olumsuz etkiler üzerinde durulmuştur. Çalışmada ilaç uygulama 

ekipmanlarının kalibrasyonlarının önemine vurgu yapılmış, tarım ilaçlarının insan 

sağlığına verdiği zararlara değinilmiştir. Çalışmada ayrıca ABD’deki tarım ilaçlarının 

taşınması ve kaplarının imhası konusundaki çeşitli standartlar verilmiştir. Ayrıca çalışan 

güvenliği ve tarım ilaçlarının uygulanması ve çevreye yönelik çeşitli mevzuat hakkında 

da bilgi verilmiştir. 

Atıcı (2009), “Aydın Bölgesindeki Pamuk Üreticilerinin Çevresel Duyarlılıklarının 

Belirlenmesi” başlıklı makalesinde tarımsal üretimde gözlenen artışın aynı zamanda 

çevresel sorunlara da yol açmakta olduğu vurgulanmıştır. Çalışmada Aydın 

bölgesindeki pamuk üreticilerinin çevresel duyarlılıkları koşullu değerleme yöntemiyle 

anket verilerinden yararlanılarak analiz edilmiştir. Çalışmada probit ve logit yöntemleri 

kullanılmıştır. Yazar çalışmasında, çiftçilerde çevre koruma bilincinin geliştirilebilmesi 

için üretici organizasyonlarının ve tarımsal yayım faaliyetlerinin önemine değinmiştir. 

Bailey vd. (2009), “Integrated Pest Management Portfolios in UK Arable Farming: 

Results of a Farmer Survey” adlı çalışmalarında, tarım ilaçları yönetiminin çevre 

kirliliği açısından önemini belirtmiştir. Çalışmada tarım ilaçları yönetiminin önemli 

yönleri ve özellikleri, çevresel sorunlar karşısındaki üreticilerin tutumları konuları ele 

alınmıştır.  
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Demircan (2005), “Isparta İli Elma Üretiminde Tarımsal İlaç Kullanımının Çevresel 

Duyarlılık ve Ekonomik Açıdan Analizi” adlı çalışmasında, Isparta ili elma üretiminde 

tarımsal ilaç kullanımında, üreticilerin çevresel duyarlılıklarının belirlenmesi ve ilaç 

kullanımının ekonomik analizinin yapılmasını amaçlamıştır. Çalışma Eğirdir, Gelendost 

ve Senirkent ilçelerinde yürütülmüştür. Araştırmada kullanılan veriler anket yöntemi ile 

elde edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre üreticilerin %32,11'inin kendi 

deneyimlerine, %25,69’unun ise ilaç bayilerinin önerilerine göre ilaç seçimini yaptıkları 

saptanmıştır. Üreticilerin %38,53’ünün ilaç kalıntılarının yıkanma ile kaybolacağını, 

%22,02’sinin ilaçların kalıntı bırakmayacağını düşündükleri ve %42,20’sinin 

ilaçlamadan sonra ambalajları rastgele çevreye attıkları tespit edilmiştir.   

El-Zeit vd. (2006), “Determinants of the Willingness-to-participate in an Environmental 

Intervention in a Beirut Neighborhood” adlı çalışmalarında Lübnan’daki belirli bölgede 

seçilen bireylerin çevre sorunlarını çözmek için çevre koruma programlarına 

katılımlarına etki eden faktörler incelenmiştir. Anket yöntemi ile elde edilen sonuçlar 

bivariate (ikili) ve multivariate (çoklu) sıralı regresyon analizine tabi tutulmuştur. Sonuç 

olarak, cinsiyet, mülk sahibi olma, eğitim, çevre şartlarına duyarlılıkları değişkenlerinin 

bu tür programlara katılmada etkili olduğu istatistiki açıdan önemli ve ilişkili 

bulunmuştur. 

Eyüpoğlu vd. (2001), “Trakya Bölgesinin Potansiyel Gübre Gereksinimi ve Mevcut 

Gübre Tüketimi” isimli çalışmasında 1998 yılı için, Trakya Bölgesinde azot kullanım 

miktarı açısından ideal koşullara yaklaşıldığını, Fosfor kullanımında ise potansiyel 

fosforlu gübre gereksiniminin %157 si kadar fosforlu gübre kullanıldığını tespit 

etmişlerdir. 

Karaer (2003), “Gelişmekte Olan Ülkelerde Tarım-Çevre-Ekonomi Etkileşimi” adlı 

çalışmasında yazar, çevre sorunlarının, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde toplum 

gündeminde önemli ve öncelikli konular olduğunu belirtmiştir. Gelişmiş ülkelerdeki 

yoğun girdi kullanımına dayalı tarım; toprak bozulması, pestisit kirliliği v.b. pek çok 

problem yaratmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerde, çevresel kaynakların bozulma 

potansiyeli, üretim yapısının tahrip ediciliği nedeniyle yüksektir. Gelişmiş ülkelerde ise, 
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çevre kalitesi ile ilgili konular daha çok insan sağlığı ve çevrenin estetik kalitesi 

açısından değerlendirilmektedir. Yazara göre, tarım, çevre ve ekonomi birbirini 

bütünleyen konular olarak ele alınmalıdır.  

Kızılaslan vd. (2005), “Çevre Konularında Kırsal Halkın Bilinç Düzeyi ve Davranışları 

(Tokat İli Artova İlçesi Örneği)” adlı araştırmada Tokat İli Artova İlçesindeki çiftçilerin 

çevre bilinç düzeylerinin ortaya konması amaçlanmıştır. Çalışmada örnek seçiminde, 

tabakalı tesadüfî örnekleme yöntemlerinden Neyman yöntemi kullanılarak işletmeler 

belirlenmiştir. Ayrıca çevre bilinç düzeyini ölçmek için Likert ölçeği esas alınarak 

puanlama yapılmıştır. Araştırmanın sonucunda, çiftçilerin %49.02’sinin orta, 

%27.45’inin düşük, %23.53’ünün yüksek düzeyde çevre bilincine sahip oldukları 

belirlenmiştir. Yazara göre, çevreye karşı duyarlılığın geliştirilmesi ve tarım sektörünün 

yol açtığı çevre kirliliği açısından tarımsal alanlardaki bireylere yönelik çevre eğitimi 

son derece önem arz etmektedir.   

Khan  vd. (2009), “Economic Evaluation of Pesticide Use Externalities in the Cotton 

Zones of Punjab, Pakistan” adlı çalışmalarında, çiftliklerde pestisit kullanımının genel 

olarak kişisel tecrübelere dayandığı belirtilmiştir. Güney Punjab bölgesinde 163 üretici 

ile yapılan çalışmada, hemen hemen tüm çiftçilerin yoğun bir şekilde tarım ilacı 

kullandıkları belirlenmiştir. Yoğun bir şekilde tarım ilacı kullanımından kaynaklı 

olarak, çiftçilerin %77’den fazlası en az bir sağlık sorunu ile karşılaşmıştır. Yazar, 

yayım programları ve yayım elemanları tarafından, çiftçilerin tarım ilacı kullanım 

uygulamalarının geliştirmesi gerektiğini belirtmektedir.   

Khan vd. (2009), “Assessing Farmer’s Pesticide Safety Knowledge in Cotton Growing 

Area of Punjab, Pakistan” adlı çalışmada, çiftçilerin pestisit güvenliği ile ilgili 

bilgilerinin değerlendirilmesi için bir pestisit güvenlik bilgi testi geliştirildiği 

belirtilmiştir. 25 maddelik bir doğru-yanlış bilgi testi sorusu hazırlanarak güney 

Punjab’da iki bölgedeki 162 tarım ilacı uygulayıcısı örneklem hacmi olarak 

belirlenmiştir. Daha fazla eğitimli ve yetişkin olanlar genç ve eğitimsiz olanlara göre 

pestisit güvenliği ile ilgili bilgi testinde daha iyi performans göstermiştir. Benzer şekilde 
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büyük arazi sahipleri, küçük arazi sahiplerine göre pestisit güvenliği ile ilgili bilgi 

testinde daha yüksek skorlar almıştır.  

Köksal (2009), “Organik Zeytin Yetiştiriciliğine Karar Verme Davranışı Üzerinde Etkili 

Olan Faktörlerin Analizi” adlı çalışma, İzmir, Aydın ve Çanakkale illerinde organik 

zeytin yetiştiriciliğine karar vermede etkili olan faktörleri belirlemek amacıyla 

yapılmıştır. 7 köyden basit tesadüfi örnekleme yöntemine göre seçilen 125 üretici 

üzerinde anket çalışması yapılmıştır. Organik zeytin yetiştiriciliğine karar vermede 

etkili olan faktörleri belirlemede lojistik regresyon yöntemi kullanılmıştır. Modelde 

bağımlı değişken olarak organik zeytin yetiştiriciliği yapıp/yapmama, bağımsız 

değişkenler olarak da bireysel özellikler, işletme özellikleri ile bilgi kaynakları ele 

alınmıştır. Organik zeytin yetiştiriciliğine karar vermede etkili olan faktörler bireysel 

özelliklerden gelir, işletme özelliklerinden arazi egenim biçimleri ve alet-makine varlığı 

anlamlı bulunmuştur. Ekonomik ve çevresel nedenler kurulan modelde anlamlı çıkan 

diğer faktörlerdir.  

Kutlar ve Ceylan (2008), “Antalya İli Merkez İlçesinde Entegre Mücadele Yönteminin 

Yayılması ve Benimsenmesi” adlı araştırmada Antalya Gıda, Tarım Hayvancılık İl 

Müdürlüğü’nün yürüttüğü “Entegre Mücadele Araştırma, Uygulama ve Eğitim” projesi 

kapsamında entegre mücadele yönteminin yayılması ve benimsenmesini etkileyen 

faktörler incelenmiştir. Bu kapsamda projeye katılan ve katılmayan üreticilerin sosyo-

ekonomik özellikleri ve entegre mücadele yöntemi hakkındaki düşünceleri 

karşılaştırmalı olarak ortaya konulmuştur. Örnek hacminin belirlenmesinde projeye 

katılan üreticiler için tam sayım, projeye katılmayan üreticiler için ise gayeli örnekleme 

yöntemi uygulanmıştır. Araştırmada üreticilerin seçilmiş bazı özellikleri açısından 

projeye katılan ve katılmayan üreticiler arasındaki olası istatistiki ilişki ki-kare testi ile 

saptanmıştır. Söz konusu proje 1994 yılından bu yana yürütülen bir proje olmasına 

rağmen, entegre mücadele yönteminin üreticiler arasında hala tanınmayan ne olduğu 

bilinmeyen bir yenilik olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca projeye katılan ve katılmayan 

üreticilerin tarımsal mücadelede uyguladıkları yöntemler bakımından önemli bir fark 

olmadığı belirlenmiştir.  
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Olhan (1997), “Türkiye’de Bitkisel Üretimde Girdi Kullanımının Yarattığı Çevre 

Sorunları ve Organik Tarım Uygulaması-Manisa Örneği-” konulu araştırmada 

Türkiye’de bitkisel üretimde girdi kullanımının yarattığı çevre sorunlarını incelemiştir. 

Çalışmada, bazı bölgelerde aşırı girdi tüketiminin farklı bölgelerde farklı kirlilik 

tehlikeleri yarattığı, girdi kullanımındaki dengesizliğin yanında üreticinin 

bilinçsizliğinin çevre sorunlarına neden olduğu belirtilmiştir. Araştırmada, doğal 

kaynakların korunmasına özen gösteren üretim yöntemleri ve dengeli girdi kullanımı 

konusunda üreticilerin bilgilendirilmesi gereğine vurgu yapılmış, tarımsal faaliyetlerden 

kaynaklanan çevre sorunlarının önlenmesi için etkin bir çevre politikasının 

oluşturulması ve gerekli yasal düzenlemelerin yapılması gerektiği savunulmuştur. 

Rahman (2005), “Environmental Impacts of Technological Change in Bangladesh 

Agriculture: Farmers' Perceptions, Determinants, and Effects on Resource Allocation 

Decisions” adlı çalışmasında, Bangladeş tarımında meydana gelen teknik değişimin 

çiftçilerin çevresel algılarına ve doğal kaynakların kullanımı üzerine olan etkilerini 

incelemiştir. Yazar Bangladeş’te üç agro-ekolojik bölgede ve 21 köyde anket 

uygulamıştır. Ekonometrik analiz yöntemi olarak ilk aşamada, çiftçilerin çevre bilincini 

ve ikinci aşamada ise, çevre bilinci ve kaynak kullanımı ilişkilerini açıklamada Tobit'in 

modelini uygulamıştır. Sonuçta Bangladeş tarımında meydana gelen teknik değişim 

düzeyinin çevresel duyarlılığı arttırdığı, tarımsal girdi kullanımını ve kirliliği azalttığı 

belirlenmiştir.  

Sharmavd. (2009),  “Technology Adoption And Pest Control Strategies Among UK 

Cereal Farmers: Evidence from Parametric and Nonparametric Count Data Models” adlı 

çalışmada, İngiltere’deki çiftçiler tarafından kullanılan entegre tarım ilaçları yönetimi, 

parametrik ve parametrik olmayan yöntemler kullanarak incelemiştir. Çalışmada, Biz Li 

and Racine (2007) ve Racine and Li (2004) tarafından geliştirilmiş olan nonparametrik 

analiz yöntemi kullanmıştır. Analizlerde, ekilen toplam alan ile uygulanan tarım ilaçları 

arasında doğru orantı olduğu belirtilmiştir. Çalışmada, bölgeler arasında da kullanılan 

tarım ilaçları açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar bulunmuştur. 
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Sidibe (2005), “Farm-level Adoption of Soil and Water Conservation Techniques in 

Northern Burkina Faso” adlı çalışmasında, Burkina Faso’da toprak ve su koruma 

tekniklerinin benimsenmesini incelemiştir. 230 çiftçi üzerinde yapılan anketler Probit 

yöntemiyle modellenmiştir. Çalışmada yeni tekniklerin benimsenmesinde en önemli 

faktörün çiftçilerin eğitimi olduğu sonucu bulunmuştur. Yazar çalışmasında, kırsal 

kalkınma için destek hizmetleri vermeyi, toprak bozulması, toprak koruma uygulamaları 

hakkında bölgedeki üreticilere eğitim vermeyi önermektedir.  

Tatlıdil (1989), “Polatlı ilçesinde yağmurlama sulama yönteminin yayılması ve 

benimsenmesini etkileyen etmenlerin ortaya konulmasını amaçlayan araştırmada, 

yenilikleri erken benimseyenlerin geç benimseyenlere oranla daha yaşlı, daha geniş 

işletmelere sahip olan, gelir ve makinalaşma düzeyleri daha yüksek, üretim desenindeki 

değişme oranı daha az, daha fazla gazete alan ve okuyan, Ankara’ya daha sık seyahat 

eden bireyler olduğunu belirlemiştir. Ayrıca üreticilerin yağmurlama sulama yöntemini 

benimseme kararında en etkili bilgi kaynağı %52,56 ile diğer çiftçilerin olduğu 

belirtilmiştir. 

Tomar (2009),  “Toprak ve Su Kirliliği ve Su Havzalarının Korunması” adlı çalışmada, 

Türkiye’nin, toprak ve su kaynakları açısından yeterince zengin olmadığı belirtilmiştir. 

Tarımsal üretimin sürdürülebilirliği her şeyden önce toprak ve su kaynaklarının 

kirlenmemesine bağlıdır. Yazara göre, Türkiye’de toprak kaynaklarını korumayı ve 

geliştirmeyi, plânlı toprak kullanımını öngören bir “Ulusal Toprak Politikası”na ihtiyaç 

bulunmakta, toprak kirliliğinin tespiti, giderimi ve önlenmesi, kapsamlarının 

genişletilmesi, uygulama ve yaptırımlarına ilişkin çalışmaların artırılması 

gerekmektedir.  

Wheeler (2008), “What Influences Agricultural Professionals' Views Towards Organic 

Agriculture?” adlı araştırmada, çiftçilerin organik tarım yapma isteklerini etkileyen 

faktörleri sıralı probit modelini kullanarak incelemiştir. Yazar çalışmasında organik 

tarıma yönelik görüşleri telefon anketi ile toplamış ve 185 tarım uzmanına ulaşmıştır. 

Organik tarım yapma eğilimi üzerinde bilgi, deneyim ve eğitim gibi faktörlerin rol 

oynadığını tespit etmiştir. 
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Yavuz (2011), “Polatlı İlçesinde Üreticilerin Tarım Sigortası Yaptırmaya Karar Verme 

Sürecinde Etkili Olan Faktörlerin Analizi” adlı çalışmasında, Ankara İli Polatlı 

İlçesinde üreticilerin tarım sigortası yaptırmaya karar verme sürecinde etkili olan 

faktörleri belirlemeye çalışmıştır. Araştırma tarım sigortalarının yoğun olarak yapıldığı 

20 köyden 157 üretici ile yapılmıştır. Verilerin toplanmasında anket yöntemi, elde 

edilen verilerin istatistiksel analizinde ise lojistik regresyon yöntemi kullanılmıştır. Bu 

modelde bağımlı değişken olarak tarım sigortası yaptırma/yaptırmama, bağımsız 

değişkenler olarak da bireysel nitelikler, işletme özellikleri, haberleşme davranışları ve 

tarım sigortasına karşı tutum ele alınmıştır. Araştırma sonuçları, bireysel niteliklerden 

kredi kullanımı ve tarım dışı gelirin, işletme özelliklerinden hayvan varlığı ve şeker 

pancarı ekim alanının tarım sigortası yaptırmaya karar vermede etkili olan faktörler 

olduğunu göstermiştir. Ayrıca devlet tarafından verilen tarım sigortası prim desteğinin 

tarım sigortasına karar vermede etkili olduğu da belirlenmiştir. 

Yılmaz vd. (2009), “Üreticilerin Kimyasal Gübre Kullanımında Bilgi Kaynaklarının 

Belirlenmesi ve Tarımsal Yayım Açısından Değerlendirilmesi” adlı araştırmada, Isparta 

ilinde bitkisel üretim faaliyetinde üreticilerin kimyasal gübre kullanımında 

yararlandıkları bilgi kaynaklarının belirlenmesi ve tarımsal yayım açısından 

değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın esas materyalini,  tabakalı örnekleme 

yöntemi ile belirlenen 98 işletmeden anket yolu ile toplanan veriler oluşturmuştur. 

Üreticilerin %33.67’sinin gübre miktarını, %37.76’sının gübre çeşidini ve %36.73’ünün 

gübreleme zamanını belirlerken kendi bilgi ve tecrübesine göre karar verdikleri tespit 

edilmiştir. Üreticilerin, %21.43’ünün hangi ürüne hangi gübrenin ne zaman ve ne 

miktarda kullanılacağını bilmedikleri saptanmıştır.  Araştırma bölgesinde gübre ve 

gübreleme konusunda ciddi bir eğitim ve yayım eksikliği tespit edilmiştir. Yazar, bu 

nedenle bölgede kimyasal gübre kullanımı konusunda çiftçi eğitimine önem verilmesi 

gerektiğini ve yayım programları geliştirilmesi gerektiğini belirtmiştir.  

Yılmaz (2009), “Edirne’de Çevre Bilincinin Belirlenmesi ve Sosyo-Ekonomik 

Özelliklerin Çevresel Bilinç Üzerine Etkileri” adlı makalesinde; çevre problemlerinin, 

biyolojik yaşamı ve yaşam döngüsünü tehdit etmekte olduğunu vurgulamıştır. 

Araştırmada, Edirne yaşayan halkın çevresel bilinç düzeylerinin belirlenmesi 
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hedeflenmiştir. Bu amaç için hazırlanan anket formu ile bireylerin çevre sorunlarına 

ilişkin görüşleri ve tutumları araştırılmıştır. Araştırmada bireylerin sosyo-kültürel ve 

ekonomik durumları da değerlendirilmiştir. Çalışma kapsamında anketler, 400 bireye 

uygulanmıştır.  

Zhou vd. (2010), “Factors Affecting Farmers’ Decisions on Fertilizer Use: A Case 

Study for the Chaobai Watershed in Northern China Chaobai” adlı çalışmada, çiftçilerin 

gübre kullanımı ile ilgili kararlarını etkileyen faktörleri analiz edilmiştir. Çalışma kuzey 

Çin havzasında yapılmıştır. Yazara göre, aşırı gübre kullanımı ve bölgedeki diğer 

kimyasal tarım uygulamaları, bölgede su kalitesi üzerinde büyük bir yıkıcı etkiye 

sahiptir ve önemli bir nüfusu etkilemektedir. Çalışmada, 349 çiftçi ile yüz yüze anket 

yapılmıştır. Verilerin analizinde regresyon analizi kullanılmıştır. Regresyon analizi, 

çiftçi düzeyinde gübre kullanımı yoğunluğu belirleyicilerini incelemek ve aşırı azot 

kullanımını etkileyen faktörleri belirlemek için kullanılmıştır. Aşırı azot kullanımını 

etkileyen faktörler; işletme büyüklüğü, hayvan gübresi (ahır gübresi) uygulaması, 

toprak verimi ve gübre satın alınan yere uzaklık, bitki verimi değişkenleridir. Ayrıca 

çalışmada, yüksek eğitim düzeyinin, aşırı gübreleme olasılığını önemli ölçüde azalttığı 

belirlenmiştir.  

Ulaşılan literatürde, bu çalışmanın verilerinin yorumlanmasında yararlanılan 

araştırmalar, bu çalışmayla gösterdiği paralelliklerin ötesinde, tarım-çevre etkileşimine 

de ışık tutmaktadır. Ulaşılan literatürdeki çalışmalar; tarım-çevre etkileşimini 

incelemeye çalışmış, ancak, daha çok tarım ilaçlarının çevreye etkilerini araştıran 

çalışmalar ön plana çıkmış ve kimyasal gübrelerin etkilerini inceleyen çalışmalar kısıtlı 

kalmıştır. Kimyasal gübrelerin peyzaja olumsuz etkilerini inceleyen çalışmalar daha çok 

yabancı çalışmalardır. Ayrıca, ulaşılan literatürdeki çalışmalar, tarımın çevreyi kirleten 

bir unsur olduğu görüşünü desteklemektedir. Ulaşılan literatürdeki çalışmalar, daha çok 

üreticiler ile yapılmış ve üreticilerin çevre konusundaki bilgi kaynakları, çevre 

hakkındaki bilinç düzeyleri konularında yoğunlaşmıştır. Çalışmalarda genellikle 

kullanılan veriler anket yöntemi ile elde edilmiş ve karar vermede etkili faktörlerin 

belirlenmesinde lojisitik regresyon, regresyon analizi ve sıralı probit modelleri 

kullanılarak incelenmiştir.  
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Literatürde yer alan ve yukarıda açıklanan çalışmalar genel olarak değerlendirildiğinde 

bu çalışmaların, çalışmamız ile farklılıklar gösterdiği söylenebilir. Konu ile ilgili olan 

önceki çalışmalarda pestisit kaynaklı kirlilik konuları ön planda incelenmiş, pestisitlerin 

halk sağlığına zararları konuları incelenmiş ancak konunun tarım çevre etkileşimi 

boyutu ve üretici, zirai ilaç bayileri ve reçete yazmaya yetkili elemanlar boyutu ele 

alınmamıştır. Yapılan bu çalışmanın literatürdeki bu eksikliği karşılaması açısından 

önemli olduğunu düşünülmektedir.  

Konu hakkındaki literatür değerlendirmesi yerli ve yabancı literatür açısından ele 

alındığında, tarım hakkında yapılan çalışma sayısı ile tarım çevre etkileşimi hakkında 

yapılan çalışma sayıları arasında oldukça önemli bir fark görülmektedir. Gelişmiş 

ülkelerde tarım çevre etkileşimi çok fazla ön planda olup tüketicilerce de tartışıldığı 

için, literatüre en fazla katkıyı Avrupa ülkelerinden ve ABD’den beklemek daha doğru 

olacaktır. Bu bağlamda çalışmada yabancı literatüre daha fazla yer verilmeye çalışılmış 

Türkiye’de yapılan kısıtlı çalışmalar da değerlendirilmiştir. Özellikle Türkiye’de 

entansif tarımın yaygın olduğu bölgelerde araştırmacıların bu konu üzerinde daha çok 

çalışması gerekmektedir. 

Bu literatürün genel kurgusu ve elde edilmiş verilerin genel görünümü, bu konuda bir 

çalışmaya ihtiyaç olduğuna kuvvetle işaret etmektedir. Bu çalışma literatüre, tarımdan 

kaynaklı çevre kirliliğinin önlenmesi konusunda üreticilerin, reçete yazmaya yetkili 

elemanların ve zirai mücadele ilaç bayilerinin görüşlerini de alarak, konuya tarımsal 

yayım açısından değerlendirmelerde bulunarak katkıda bulunacaktır. Trakya Bölgesinde 

bu konuda, bu boyutta (üretici, reçete yazmaya yetkili eleman ve zirai mücadele ilaç 

bayileri) yapılan ilk çalışma olması nedeniyle de çalışma değerlidir. 

Neticede Türkiye’de mevcut literatür, tarihsel süreçte son otuz yılda, tarım çevre 

etkileşimi açısından kısır kalmış bazı çevrelerce gıdaya olan ihtiyaç ve üretim arttırma 

çabaları gibi nedenlerle, tarımdan kaynaklı çevre kirliliğinin göz ardı edildiği gibi 

tartışılması gereken bir sonuç ortaya çıkmıştır.  
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3. MATERYAL VE YÖNTEM  

3.1 Materyal  

Trakya Bölgesinde bulunan Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli ili, ilçeleri ve köylerinde 

bitkisel üretimde bulunan üreticilerle, reçete yazmaya yetkili elemanlar ve zirai 

mücadele ilaç bayileri ile yüzyüze yapılan anket çalışmalarından elde edilen orijinal 

(birincil) veriler araştırmanın ana materyalini oluşturmuştur. Çalışma kapsamında 

bitkisel üretimden kaynaklı kirlilik konusu ele alınmış, hayvansal üretimden kaynaklı 

kirlilik konusu incelenmemiştir. 

Anketin güvenilirliğini sağlamak amacıyla ön test uygulaması yapılmış ve elde edilen 

sonuçlara SPSS paket programında güvenilirlik (reliability) analizi yapılmıştır. Yapılan 

pilot/ön çalışma sonunda güvenilirlik (Alpha) değerinin üretici anketlerinde 0,706 

(%70,6), personel anketlerinde 0,681 (%68,1) ve bayi anketlerinde 0,753 (%75,3) 

olduğu görülmüştür. Elde edilen değerler, sosyal bilimler için kabul edilen aralıkta 

olduğu için kullanılan ölçeğin (anket formunun)istatistiksel olarak geçerli güvenilirlikte 

olduğuna karar verilmiştir. 

Trakya Bölgesinde bulunan kamu kuruluşlarından, tarımsal yapı, tarımsal arazi 

değerleri ve çevre kalitesi ile ilgili konularda detaylı bilgi temin edilmiştir. Ayrıca 

konuyla ilgili olarak daha önce yapılmış olan yerli ve yabancı literatürden ikincil veri 

kaynağı olarak yararlanılmıştır.  

3.2 Yöntem 

Araştırma Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ illerine bağlı köylerdeki üreticileri 

kapsamaktadır. Bölgenin tamamının incelenmesi olanaksız olduğundan ana kitleyi 

temsil edecek düzeyde örnek çekilmiştir. Üretici ve personel anket uygulamaları 2010 

Eylül-Ekim-Kasım döneminde yapılmış, bayi anketleri ise 2010 Kasım sonu, Aralık 

döneminde yapılmıştır.  
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3.2.1 Örnek hacminin belirlenmesinde uygulanan yöntem 

3.2.1.1 Üretici anketleri örnek hacminin belirlenmesi 

Örnek hacminin belirlenmesinde ilk aşamada gayeli örnekleme yapılarak belirlenen 

köylerdeki tarım işletmelerine ait veriler Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS)2 veri tabanından 

elde edilmiştir. Bu amaçla Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ illerine bağlı köylerin her biri 

çevresel, yapısal, köyün şehir merkezine olan uzaklığı, nüfusu vb. gibi faktörler 

çerçevesinde incelenmiş ve araştırmanın popülasyonu belirlenmiştir. 

Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) veri tabanından elde edilen üreticilere ait işletmelerin 

genişliklerine ait frekans dağılımı yapılmış ve frekans poligonu çizilmiştir. Frekans 

poligonu yardımıyla popülasyon aşağıda belirtilen üç tabakaya ayrılmıştır. 

 1. Tabaka < 50 dekar 

 2. Tabaka 51-100 dekar 

 3. Tabaka >100 dekar 

Bu bağlamda oluşturulan çerçeve listeye “Tabakalamalı Örnekleme Yöntemi” 

uygulanarak, % 95 güven düzeyi ve ortalamadan % 5 sapmayla örnek sayısı 108 olarak 

belirlenmiştir (Çizelge 3.1) (Yamane 2001). 

 

Yukarıdaki formülde; 

n:örnek hacmi, 

Nh =h' ı ncı tabakadaki işletme sayısı , 

S²h = h' ı ncı tabakan ı n varyansı , 

N:Populasyondaki işletme sayısı, 

D = d / Z 

                                                 
2Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS):5488 Sayılı Tarım Kanununa göre (25/04/2006 tarih ve 26148 sayılı Resmi 
Gazete): Bakanlık tarafından oluşturulan, çiftçilerin kayıt altına alındığı tarımsal veri tabanına 
denmektedir. 

∑

∑
+

=
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d = ortalamadan belirli bir oranda (%5, %10 gibi) veya mutlak bir değer büyüklüğünde 

(5 da, 10 da, 3 hayvan, 10 kg vs. gibi) sapmayı ifade etmektedir 

Z = t dağılım çizelgesinde (N-1) serbestlik derecesi ve belirli bir güven sınırına (%90, 

%95, %99 gibi) ait t değeri (eğer birim sayısı 30’un üzerinde ise t-dağılım 

çizelgesindeki Z değeri) 

Belirlenen örnek hacminin tabakalara dağıtılmasında aşağıdaki formül kullanılmıştır 

(Yamane 1967). 

ni  = Nh Sh x n / Σ Nh Sh 

ni= Her bir tabakaya düşen işletme sayısı 

Sonuç olarak,  araştırma bölgesinde bulunan işletmelerin arazi genişlik grupları 

itibariyle dağılımları ve bunlardan araştırma için seçilen örnek işletme sayıları 

belirlenmiştir (Çizelge 3.1). 

Çizelge 3.1 Örneklemede popülasyonu oluşturan işletmelerin tabakalara göre dağılımı  
                   ve her bir tabakadan örneğe seçilen üretici sayısı 

Tabakalar 
Arazi genişlik 
grupları (da) 

Toplam işletme sayısı 
(adet) 

Örneğe seçilen üretici 
sayısı 

1 0-50 19.042 44 
2 51-100 10.386 24 
3 101 ve üzeri 17.311 40 

Toplam - 46.739 108 

Örnekleme sonucu seçilen işletmeler, tabakalar itibariyle köylerdeki işletme sayıları 

dikkate alınarak oransal olarak dağıtılmıştır. Böylece anket uygulaması yapılmadan 

önce, her köyde yapılacak anket sayısı tabakalar itibariyle belirlenmiştir. Hesaplanan 

örnek genişliği doğrultusunda, popülasyondan işletmelerin seçimi tesadüfi olarak 

yapılmıştır.  

Ayrıca örnek hacminin %25'i kadar yedek işletme tespit edilmiş ve köylerde anket 

yapılacak örneğe çıkan işletmeler bulunmadığı durumlarda yedekleri ile anket 

yapılmıştır. 
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3.2.1.2 Reçete yazmaya yetkili personel için örnek hacmi belirlenmesi 

Zirai mücadele ilacı reçetesi yazmaya yetkili personel için örnek seçiminde 

popülasyondaki kişi sayısı bilindiğinde uygulanan  

 n= N z²pq / d² (N-1) + z² pq 

formülü (Vera 2010)kullanılmıştır. 

 N= Popülasyondaki birey sayısı 

 n= Örnekleme alınacak birey sayısı 

 p= İncelenecek olayın görülüş sıklığı (olasılığı) (0,50) 

 q= İncelenecek olayın görülmeyiş sıklığı (1-p) (0,50) 

 d² =Olayın görülüş sıklığına göre kabul edilen örnekleme hatası (%10) 

z² = 1,64485 (= 0.1  z tablo) 
 
n= 301 *(1,64485)² * (0,5)*(0,5) / (0,1)² *300 + (1,644855)² * (0,5)*(0,5) = 56 

Örnek seçiminde kullanılan iller itibariyle reçete yazmaya yetkili eleman sayıları 

Çizelge 3.2’de sunulmuştur. Trakya genelinde toplam 301 adet reçete yazmaya yetkili 

eleman bulunmaktadır. 

Çizelge 3.2 İller itibariyle 2010 yılı reçete yazmaya yetkili eleman sayıları ve örneğe  
                    çıkan personel sayısı (Anonim 2010h, Anonim 2010i ve Anonim  
                    2010j’den derlenmiştir) 

İller Personel Sayısı Oran(%) 
Örneğe seçilen personel 

sayısı 
Edirne 83 27.5748 15 
Tekirdağ 151 50.1661 28 
Kırklareli 67 22.2591 13 

Toplam 301 100 56 
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3.2.1.3 Zirai mücadele ilaç bayileri için örnek hacminin belirlenmesi 

Zirai mücadele ilacı satmaya yetkili ilaç bayilerine uygulanacak anketler için yapılan 

örnek seçiminde popülasyondaki kişi sayısı bilindiğinde uygulanan  

 n= N z²pq / d² (N-1) + z² pq 

formülü (Vera 2010)kullanılmıştır. 

 

 N= Popülasyondaki birey sayısı 

 n= Örnekleme alınacak birey sayısı 

 p= İncelenecek olayın görülüş sıklığı (olasılığı) (0,50) 

 q= İncelenecek olayın görülmeyiş sıklığı (1-p) (0,50) 

 d² =Olayın görülüş sıklığına göre kabul edilen örnekleme hatası (%10) 

z² = 1,64485 (= 0.1  z tablo) 
 
n= 186 *(1,64485)² * (0,5)*(0,5) / (0,1)² *185 + (1,644855)² *(0,5)*(0,5) = 49,8 ~ 50 

Örnek seçiminde kullanılan iller itibariyle zirai mücadele ilacı satmaya yetkili ilaç 

bayileri sayıları çizelge 3.3’de sunulmuştur. Trakya genelinde toplam 186 adet yetkili 

zirai mücadele ilacı bayii bulunmaktadır. 

Çizelge 3.3 İller itibariyle 2010 yılı zirai mücadele ilacı satmaya yetkili ilaç bayileri   
                   sayıları (Anonim 2010h, Anonim 2010i ve Anonim 2010j’den  
                   derlenmiştir) 

         İller          Bayi Sayısı Oran (%) Örneğe seçilen bayi sayısı 
Edirne 66 35.4839 18 
Tekirdağ 73 39.2473 19 
Kırklareli 47 25.2688 13 

Toplam 186 100 50 
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3.2.2 Verilerin değerlendirilmesi ve analizinde uygulanan yöntem  

Örneğe çıkan işletmelerde doldurulan anket formları üzerinde gerekli kontroller ve 

dökümleri yapılmış, daha sonra elde edilen veriler kullanılmaya hazır özet tablolar 

haline getirilmiştir. Üreticilere uygulanan toplam 108 anket için genel bir veri tabanı 

oluşturulmuştur. Anket sorularına verilen cevaplara göre bir kod planı hazırlanmıştır. 

Bu kod planına göre, anket verileri, SPSS 19 Paket Programı kullanılarak bilgisayara 

girilmiştir. Analizler işletme büyüklük grupları ve işletmeler ortalaması olarak ayrı ayrı 

yapılmıştır.  

3.2.2.1 Teknik olarak gereğinden fazla kimyasal gübre   
             kullanılıp/kullanılmadığının tespitinde uygulanan yöntem  

Üreticilerin aşırı gübre kullanıp kullanmadığının tespitinde üreticilerin kullandıkları 

gübre miktarları saf bitki besin maddesine (saf azot (N), saf fosfor (P) ve saf potasyuma 

(K)) çevrim katsayıları3 kullanılarak dönüştürülmüştür. Elde edilen saf bitki besin 

maddeleri, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsünün yapmış olduğu bilimsel 

araştırmalar sonucunda elde edilen veriler ile karşılaştırılmıştır. Bu bağlamda, 

Enstitünün yaptığı araştırmalara göre Trakya Bölgesinde; buğday üretiminde, 14-15 

kg/da saf azot ve 4-5 kg/da arası da saf fosfor dozlarının yeterli olduğu belirtilmiştir 

(Süzer 2010).  

3.2.2.2 Teknik olarak gereğinden fazla zirai mücadele ilacı   
            kullanılıp/kullanılmadığının tespitinde uygulanan yöntem 

Üreticilerin aşırı zirai mücadele ilacı kullanıp kullanmadığının tespitinde, üreticilerin 

kullandıkları zirai mücadele ilacı ve miktarı üreticilere sorulmuş ve elde edilen veriler 

Zirai Mücadele Teknik Talimatlar Kitabı (ZMTTK) ile karşılaştırılmıştır.  

                                                 
3
Çevrim Katsayıları: Gübrelerin içerdikleri saf besin maddeleri dikkate alınarak hesaplanan katsayılardır. 
Buna göre; 20-20-0 kompoze gübrede azot için %18 (katsayısı %18 üzerinden hesaplanır) ve fosfor için 
2.29’dur. Üre için %46’lık oran vardır (katsayısı %46 üzerinden hesaplanır). Amonyum nitrat için 
%33’tür (katsayısı %33 üzerinden hesaplanır) (Akalan, 1983).Saf besin maddesini gübreye çevirme 
sabiteleri; % 26 N x 3.85 = kalsiyum amonyum nitrat; % 33 N x 3.03 = amonyum nitrat, % 21 N x 4.76 = 
amonyum sülfat; % 46 N x 2.17 = üre; % 44 P205 x 2.27 = triple süper fosfat; % 50 K20 x 2.00 = 
potasyum sülfat; % 46 K20 x 2.17 = potasyum nitrat (Güçdemir ve Usul 2004) 
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Zirai mücadele ilacı kullanımına ilişkin elde edilen bilinçli zirai mücadele ilacı 

kullanıyor ve bilinçsiz zirai mücadele ilacı kullanıyor değişkenleri ile üreticilerin, 

bireysel özelliklerine göre, işletme özelliklerine göre, haberleşme davranışlarına göre ve 

çevre açısından lojistik regresyon analizi yapılmamıştır. Üreticilerin başta kayıt 

tutmaması, reçete sisteminin daha yeni olması ve üreticilerin de bu konuda bilgi sahibi 

olmamaları, halihazırda üreticinin hangi ilacı aldığına ve kullandığına dair herhangi bir 

kaydı tutmaması gibi nedenlerden dolayı elde edilen verilerin güvenilirliği açısında 

logistik regresyon analizi yapılmamıştır.  

3.2.2.3 Anket aşamasında uygulanan yöntem 

Anket formları, araştırma alanındaki işletmelerin özellikleri göz önüne alınarak, 

araştırmanın amaçlarına uygun olacak şekilde düzenlenmiştir. Anket formları, işletme 

sahiplerine sorulan sorulara karşılık alınan cevaplarla doldurulmuştur.  

Hazırlanan anket formlarının uygunluğu sahada yapılan anket çalışması ile test 

edilmiştir. Deneme anketleri yapıldıktan sonra anket soruları tekrar gözden geçirilmiş 

ve ankete son şekli verilmiştir.  

3.2.2.4 Verilerin analizinde izlenen yöntem 

Bireylerin bilinçli gübre kullanmaları hakkındaki bilgi sahibi olmalarında etkili olan 

faktörler “Logit Analizi” ile değerlendirilmiştir. 

Lojistik regresyon, bağımlı değişkenin(Y)kategorik, ikili, üçlü ve çok1u kategorilerde 

gözlendiği durumlarda açıklayıcı (X) değişkenlerle sonuç ilişkisini belirlemede 

yararlanılan bir istatistiksel yöntemdir (Aldrich ve ark 1995). Lojistik regresyon, 

açıklanan değişkenin tahmini değerlerini olasılık olarak hesaplayarak, olasılık 

kurallarına uygun sınıflama yapma imkânı verir. Normal dağılım varsayımı, süreklilik 

varsayımı gibi önkoşulları yoktur. Bu yöntemde bağımlı değişken üzerinde açıklayıcı 
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değişkenlerin etkileri olasılık olarak elde edilerek risk faktörlerinin olasılık olarak 

belirlenmesi sağlanır (Kalaycı 2005). 

Lojistik regresyon modelleri, zayıf ölçekle ölçülmüş değişkenler arasındaki ilişkinin 

şeklini ortaya koyan modellerdir (Kesici ve Kocabaş 1998). Bu modellerde genellikle 

incelenen olayın gerçekleşmesi 1, gerçekleşmemesi ise 0 ile ifade edilir. Lojistik 

regresyon, oluşturulan lojistik modellere göre parametre tahminleri yapmayı amaçlar. 

Lojistik regresyonda modellere ortak değişkenleri de katarak bu ortak değişkenlere göre 

düzeltilmiş Y değerlerinin tahminleri yapılabilir (Özdamar 2004). 

Analizde üreticilerin gübre kullanmaları bağımlı değişken olarak alınmış olup, 

kategorik (nominal) ölçekli bir değişkendir ve bilinçli gübre kullanıyor ile bilinçli gübre 

kullanmıyordan oluşan iki kategorisi vardır. Demografik değişkenler ve çevre-yayım 

faktörleri ise bağımsız değişkenler olarak ele alınmıştır. Demografik değişkenlerden 

cinsiyet ve yaş kategorik, eğitim düzeyi ise sıralı (ordinal) ölçekli, gelir değişkeni ise 

aralıklı ölçekli değişkenler iken, çevre-yayım faktörleri ise kategorik değişkenlerdir.  

Lojistik regresyon modelinin temeli daha önce de belirtildiği üzere, olasılık oranına 

(odds ratio) dayanır. Olasılık oranı, bir olayın gerçekleşmesi olasılığı ile söz konusu 

olayın gerçekleşmemesi olasılığını karşılaştırır. Böylece lojistik regresyon modeli, 

olasılık oranının doğal logaritması alınarak elde edilir. Olasılık oranının doğal 

logaritması alınarak elde edilen lojistik regresyon modelinin parametrelerini tahmin 

ederken en yüksek olabilirlik (maximum likelihood) yöntemi yaygın olarak kullanılır 

(Berenson and Levine 1996).Lineer regresyon için koşullu ortalamanın; 

   

eşitliği yardımı ile verilen ifadesinden bağımsız değişkenin −∞ ile +∞ arasında değişen 

sürekli bir değişken olmasından dolayı Ε(Y/x)’nin mümkün olan her değeri alabileceği 

görülür. Ancak bağımlı değişkenin iki düzeyli olduğu durumda koşullu ortalama sıfır ile 

bir arasında değişmek zorundadır [0≤Ε(Y/x)≤1]. Lojistik regresyon analizinde ise 

bağımsız değişkenin/değişkenlerin değeri bilindiğinde Y’nin koşullu ortalaması π (x) = 

    (3.1) 
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E(Y/x) ifadesi şeklinde olup, (1) eşitliğin sol tarafı sıfır ile bir arasında sınırlı olasılık 

değerleri almasına rağmen bağımsız değişkenlerin sonsuz sayıda değer alabilmesinden 

dolayı söz konusu eşitlik her zaman sağlanamamaktadır. Böylesi bir durumu ortadan 

kaldırmak için en iyi çözüm bağımlı değişken olarak ifade edilen olasılık değeri olan π 

(x) ’i −∞ ile +∞ arasında tanımlı hale getirebilecek bir transformasyonla mümkündür. 

Bu durumda kullanılacak lojistik regresyon modelinin açık şekli ise; 

 
gösterilir. Burada,  

 
dir ve (2) nolu eşitlik (birikimli) lojistik dağılım fonksiyonu olarak bilinir. Zi -∞ dan +∞ 

a kadar olan aralıkta değişirken, Pi’nin 0 ile 1 arasında değerler aldığını ve Zi ile 

ilişkisinin doğrusal olmadığı bilinmektedir. Eşitlik (2) ile verilen olasılık modelinde 

olasılık değerleri üzerinde yapılacak π(x)[1−π(x)] dönüşümü bağımlı değişkenin 

sınırlarını (0, ∞) arasında yapacaktır. Sınırları (− ∞,+∞) arasında yapmak içinse bu 

oranın doğal logaritması alınır. Böylece elde edilen yeni bağımlı değişkeni bağımsız 

değişkenin lineer bir fonksiyonu olarak (3a) eşitliği ile gösterildiği gibi yazabilmek 

mümkün olacaktır. Bu şekilde π (x) ’i −∞ ile +∞ arasında tanımlı hale getiren bu 

transformasyona lojit transformasyonu denir. Lojit transformasyonu π (x) cinsinden; 

 

şeklindedir. Bu transformasyon yardımıyla elde edilen modele lojit adı verilir ve g(x) ile 

gösterilir. Lojit olarak adlandırılan g(x) fonksiyonu parametreleri bakımından lineer 

 

    (3.2) 

    (3.3) 

    (3.4) 

 

 

 

    (3.5) 
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olup bağımsız değişkenin aldığı değerlere bağlı olarak −∞ ile +∞ arasında değişen 

sürekli bir fonksiyon olarak elde edilir.  

Görüldüğü üzere lineer regresyon analizinde (1) eşitliği yardımı ile verilen bağımlı 

değişkenin koşullu beklenen değeri/ortalaması hesaplanırken, lojistik regresyon 

analizinde ise (2) eşitliği yardımı ile verilen lojistik regresyon modeli kullanılarak 

bağımlı değişkenin alacağı değerlerden birinin gerçekleşme olasılığı hesaplanır (İyit 

2005). 

Araştırmada, en az değişkeni kullanarak en iyi uyuma sahip olacak şekilde bağımlı ile 

bağımsız değişkenler arasındaki ilişkiyi tanımlayabilen ve istatistiki olarak kabul 

edilebilir modeller ve en sonda da temel bir model kurulmuştur. 

Üreticilerin bilinçli gübre kullanmaları olasılığı Pi ise kullanmama olasılığı (1-Pi) şu 

şekilde olur, 

 

Dolayısıyla, 

 

Bu durumda Pi / (1-Pi), bilgi sahibi olmanın ihtimal oranıdır. Bu eşitliğin doğal 

logaritması alınırsa aşağıdaki sonuca ulaşılır; 

 

    (3.6) 

    (3.7) 

    (3.8) 

 

 

 

    (3.9) 
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İhtimal oranının logaritması L, yalnız X’e göre değil ana kütle katsayılarına göre de 

doğrusaldır. L’ye logit denir ve logit modeli (6) nolu eşitlikten gelmektedir (Gujarati 

1999). 

Ln[Pi/(1-Pi)] olasılık oranı i. üreticilerin bilinçli gübre kullanmaları olasılığını 

göstermektedir.  

Ele alınan model en yüksek olabilirlik (Maximum Likelihood) yöntemiyle tahmin 

edilmiştir. Bu tahmin sonuçları ele alınarak üreticilerin bilinçli gübre kullanma 

olasılıkları ve olasılık oranları hesaplanmıştır. Bu yöntem birçok istatistiki özelliğe 

sahiptir. En yüksek olabilirlik yöntemi ile tahmin edilen logit modelinde katsayıların 

tamamının veya bir kısmının anlamlılığı test edildiğinde olabilirlik oranı (likelihood 

ratio, LR) testi uygulanabilir (Pindyck ve Rubinfeld 1991). Bunun yanı sıra uyumun 

iyiliği bakımından R2 değeri logit modeller için uygun bir ölçü olarak kabul 

edilmemektedir (Özdamar 2004). Uyumun iyiliği olarak birçok alternatif önerilmekle 

beraber Nagelkerke R2 değeri kullanılmıştır. Logit modelin tahmincilerinin yorumu 

doğrusal regresyon modelinde olduğu kadar kolay değildir. Bu katsayıların 

yorumlanmasında odds oranlarından yararlanılmaktadır. Odds oranları, tahmincilerin 

katsayılarının doğal logaritmalarının üsteli alınarak elde edilmektedir. Odds oranı; diğer 

değişkenler sabit iken ilgili bağımsız değişkenin 1 (bir) yada 0 (sıfır) alma durumunda 

bağımlı değişkenin gerçekleşme olasılığını kaç kat etkileyeceğini ifade etmektedir.  

Bunun yanı sıra kural olarak regresyon katsayıları negatif değer alıyorsa bu katsayıların 

Odds oranları OO=1/OO şeklinde düzeltilmelidir (Özdamar 2004). Odds oranı (OR 

değeri) l'e yakın olan değişkenler Y'nin değişimine önemli etkide bulunmayan 

değişkenlerdir. Bu tür değişkenlerin katsayıları anlamlı değil ise bu değişken önemli bir 

etken değildir. Katsayı anlamlı olmak şartıyla 1'den büyük OR değerleri bu değişkenin 

önemli bir etken olduğunu gösterir. Sıfıra yakın OR değerleri ise, katsayı anlamlı olmak 

şartıyla, değişkenin önemli bir etken olduğunu ancak Y'nin düşük değerler almasına 

neden olduğu negatif etkili bir etken olduğunu gösterir (Özdamar 2004). 
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Gözlenen sonuçların ihtimali “likelihood-ihtimal" olarak bilinir. Söz konusu ihtimal 

ölçümü 1'den küçük olduğundan, tahmin edilen modele verilerin ne kadar iyi 

uyduğunun ölçütü olarak kullanılır. Regresyon analizinde, belirli değişkenler varken 

veya yokken değerlendirme yapmak suretiyle, bunları açıklayıcılık gücüne katkı yapıp 

yapmadıkları belirlenir, Lojistik regresyonda, gözlenen değerin tahmin edilen değerler 

ile karşılaştırılması, log ihtimal (log like1ihood-LL) fonksiyonuna dayanır. İyi bir 

model, gözlenen sonuçların yüksek ihtimallerini oluşturan modeldir. Lojistik regresyon 

analizinde model katsayılarının önem kontrolü için genellikle t-testi ile Wald-testi 

kullanılır. Wald testi, genellikle örneklem hacminin büyük olması durumunda yaygın 

olarak kullanılır (Gujarati 1995). 
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4. ARAŞTIRMA ALANINA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER 

Bu bölümde, araştırma alanını oluşturan Trakya Bölgesinin; Edirne, Tekirdağ ve 

Kırklareli illerinin tarımsal, sosyal, demografik, coğrafik ve ekonomik yapısı hakkında 

kısa ve öz bilgiler verilmiştir. 

4.1 Trakya Bölgesinin Coğrafi Konumu 

Trakya Bölgesi Türkiye’nin kuzey batısında yer alır. Bölge Avrupa kıtası üzerindedir. 

Çanakkale ve İstanbul Boğazları ile Asya Kıtasından ayrılır. Trakya Bölgesi, Türkiye’nin 

Avrupa kıtasında 26°-29° doğu boylamları ve 40°-42° kuzey enlemleri arasında yer 

almaktadır. Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli illerinden oluşmakta olan bölge, 18.740 

km2’lik yüzölçümü ile Türkiye yüzölçümünün % 2,4'üne denk gelmektedir (Anonim 

2010e).  

Kuzeyde doğal engel olmadığı için Marmara Denizinin etkisi görülür. Geçiş iklim 

özelliklerinin hakim olduğu sahada yazlar sıcak, kışları yağışlıdır. Çevredeki yüksek 

sahalarda iklim biraz daha karasal etkiler taşır, bazı kesimlerde Karadeniz ikliminin 

etkisiyle yaz kuraklığı görülmektedir. 

4.2 Genel İklim Yapısı  

Trakya Bölgesi karasal iklim kuşağında yer alan bir bölgedir. Bu nedenle bölgenin 

genelinde kışlar yağışlı ve sert, yaz ayları ise kurak ve sıcak geçmektedir. Sıcaklık ve 

yağış değerleri yıllara göre oldukça değişiklik göstermektedir.  

Yağışın tamamına yakını yağmur şeklinde olup, çok yıllık ortalamalara göre kar yağışlı gün 

sayısı 4-10 ve karla örtülü gün sayısı 6-17’dir. Yine bölgenin çok yıllık ortalamalara göre; 

yıllık ortalama sıcaklığı 13.0-14.6°C, yıllık ortalama bağıl nemi % 70-76, yıllık toplam 

buharlaşma miktarı 600-1100 mm ve yıllık ortalama rüzgar hızı 1.6-4.1 ms-1 arasındadır. 
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Rüzgarlar çoğunlukla kuzeyden (poyraz) esmektedir.  İlk don Kasım ayının ilk haftasında, 

son don ise Mart ayının son haftasında görülmektedir (Anonim 2009b).  

Tekirdağ ilinde kıyı şeridinde yazlar sıcak, kışlar ılık geçer. İlin iç kısımlarında ise 

karasal iklim egemendir. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve yağışlıdır. Kış boyunca 

esen kuzey rüzgârlarının etkisi altında kalır. Edirne ili ise, soğuk karasal bir iklime 

sahiptir. Yazlar sıcak ve kurak, bahar dönemi ise yağışlıdır. İlin bitkisel üretim 

açısından önem taşıyan Ergene Havzasında ise sert bir kara iklimi egemendir. Kırklareli 

ili iklimi ise denize yakınlık derecesine göre yöreler arasında farklılık göstermektedir. 

Yıldız dağlarının kuzeye bakan kesimlerinde Karadeniz iklimi görülür ve yazlar serin, 

kışlar ise soğuktur. Mevsimler arasındaki sıcaklık farkı azdır. Denizden uzak kesimlerde 

karasal iklim görülmektedir ve mevsimler arası sıcaklık farkı yüksektir. Bölgede 

ortalama sıcaklık 13,9°C, minimum sıcaklık – 13,4°C ve maksimum sıcaklık da 42,5°C 

civarındadır. Yıllık yağış ortalaması 598,9 mm’dir (Anonim 2009b). 

4.3 Nüfus  

Trakya Bölgesinde il ve ilçe merkezlerinde yaşayan nüfus 1.073.653 kişidir (Anonim 

2012b). Bu nüfusun %25’i Edirne’de, %22’si Kırklareli’nde ve %53’ü de Tekirdağ’da 

yaşamaktadır. Trakya Bölgesinde nüfus yoğunluğu en yoğun il Tekirdağ’dır. Belde ve 

köylerde yaşayan nüfus ise 495.735 kişidir. Belde ve köylerde yaşayan nüfusun %26’sı 

Edirne’de, %22’si Kırklareli’nde ve %52’si da Tekirdağ’da yaşamaktadır. Trakya 

genelinde ise toplamda 1.569.388 kişi bulunmakta olup, ADNKS’ye göre Türkiye 

nüfusunun %2,1’i Trakya Bölgesinde yaşamaktadır (Çizelge 4.1) (Anonim 2012b).  

Çizelge 4.1 Trakya 2011 yılı iller itibariyle nüfus dağılımı (Anonim 2012b) 

İller 
Toplam İl ve ilçe merkezleri Belde ve köyler Nüfus 

Yoğunluğu Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın 
Edirne  399.316  204.389  194.927  272.294  140.187  132.107  127.022  64.202  62.820 66 
Kırklareli  340.199  175.678  164.521  229.000  119.472  109.528  111.199  56.206  54.993 54 
Tekirdağ  829.873  427.452  402.421  572.359  295.258  277.101  257.514  132.194 125.320 131 
Türkiye 74.724.269 37.532.954 37.191.315 57.385.706 28.853.575 28.532.131 17.338.563 8.679.379 8.659.84 97 
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4.4 Trakya Bölgesinin Tarımsal Yapısı ve Toprak Durumu  

Türkiye’de tarıma elverişli toprakların (ilk dört toprak sınıfı) ortalaması %33.6 iken 

bölgede, tarıma uygun arazilerin oranının Türkiye ortalamasının yaklaşık iki buçuk katı 

olduğu görülmektedir (%81.9). Trakya Bölgesinde tarıma elverişli araziler içerisinde 

toprak dağılımına bakıldığında, toprakların büyük bir çoğunluğunun II. grup arazilerde 

yoğunlaştığı görülmektedir (%47.0) (Anonim 2010f). 

 

Şekil 4.1 Trakya Bölgesi arazi sınıfına göre toprak dağılımı (Anonim 2010d) 

4.5 Trakya Bölgesinde İller İtibariyle Tarım  

Trakya Bölgesinin önemli tarla bitkileri, ekim alanları ve üretim miktarları göz önüne 

alındığında, sırasıyla tahıllarda Türkiye ekim alanı ve üretiminin %62’si, yağlı 

tohumlarda Türkiye ekim alanının %34’ü, üretiminin %14’ü, yem bitkileri Türkiye 

ekim alanının %3’ü, üretiminin %17’si ve endüstri bitkilerinin ise Türkiye ekim 

alanının %0.4’ü, üretiminin ise %4.4’ü Trakya Bölgesinde yapılmaktadır. (Anonim 

2010c). Bu bağlamda Trakya Bölgesi Türkiye’nin en önemli tarımsal merkezlerinden 

birisini oluşturmaktadır. Üretim miktarları göz önüne alındığında bölgenin öne çıkan 

tarla bitkileri;  

 Tahıllarda buğday (ekmeklik), çeltik ve arpa,  

 Yağlı tohumlarda ayçiçeği (yağlık) ve kanola,  
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 Yem bitkilerinde silajlık mısır,  

 Endüstri bitkilerinde şekerpancarı,   

 Yumrulu bitkilerde kuru soğandır (Anonim 2010c).  

4.5.1 Edirne İlinde tarımın genel yapısı  

Edirne’de hanelerin %93,9’i gibi büyük bir oranı tarımla uğraşmaktadır. Tarımsal 

faaliyette bulunan hanelerin %55,2’si (23.331 adet) bitkisel üretim+hayvancılık, 

%37,2’si (15.747 adet) yalnızca bitkisel üretim ve %1,5’i (629 adet) yalnızca 

hayvancılık faaliyetinde bulunmaktadır. 2.585 hane ise tarımsal faaliyette 

bulunmamaktadır ve oranı %6,1’dir (Anonim 2010h). 

İlin toplam yüzölçümü 627.595 hektardır. Bu alanın 461.541 hektarı tarım arazisi4 ve 

çayır mera alanı, 104.228 hektarı orman arazisidir. Tarım dışı alan ise 61.826 hektardır. 

İldeki tarımsal arazinin 365.976 hektarı tarla alanı olup toplam tarımsal alanın %79’unu, 

81.279 hektarı çayır-mera olup toplam tarım alanının % 18’ini ve 14.286 hektarı 

sebzelik, meyvelik ve bağ alanı olup bu da toplam tarım alanının %3’ünü 

oluşturmaktadır (Anonim 2010h).   

 4.5.2 Tekirdağ İlinde tarımın genel yapısı 

Tekirdağ ili yüzölçümü 6.218 km²’dir. Yüzölçümü itibariyle bölgede 4. sırada yer alan 

Tekirdağ, Marmara bölgesinin %8.6’sını, Türkiye topraklarının ise yaklaşık %0.8’ini 

kaplamaktadır. 2001 Genel Tarım Sayımı sonuçlarına göre ilde 28.077 adet tarım 

işletmesi mevcuttur. İlde 50 dekarın altındaki küçük işletmelerin oranı %32.73 ve bu 

işletmelerin işledikleri toprak oranı ise %8.14’tür. İlde ortalama işletme büyüklüğü 

104.5 dekardır (Anonim 2010i). 

 

                                                 
4Tarım Arazisi: 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu ile tanımlanan ve İl Tarım 
Müdürlükleri tarafından sınırları belirlenen tarımsal arazilerdir(Anonim 2009). 
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4.5.3 Kırklareli İlinde tarımın genel yapısı 

İlin toplam yüzölçümü 655.000 ha. olup bunun 268.311 ha’ı (%41,0) tarım alanı, 

239.350 ha’ı (%36,5) ormanlık ve fundalık alan, 73.853 ha’ı (%11,3) çayır ve mera 

alanı, 73.486 ha’ı da (%11,2)  tarım dışı arazidir. Türkiye’nin ise tarım alanı %33,6, 

ormanlık ve fundalık alanı %25,8, çayır ve mera alanı %27,5, tarım dışı diğer araziler 

ise %13,1’dir. Kırklareli’nde toplam 268.311 ha. tarım arazisi mevcut olup, bunun 

%63,95’ inde hububat tarımı yapılmaktadır (Anonim 2010j). 

4.6 Trakya Bölgesinde Kullanılan Gübre ve İlaç Miktarları 

Bitkisel üretimde 2009 yılında Trakya genelinde, 799.447 ton kimyevi gübre (azot, 

fosfor ve potasyum eşdeğeri olarak) kullanılmıştır. Bu değer Türkiye gübre tüketiminin 

%8'ini karşılamaktadır. Azot, fosfor ve potasyum eşdeğeri olarak ise 123.809 ton-Saf 

azot ile Türkiye N’lu gübre tüketiminin %8,8’i, 34.470 ton fosfor ile Türkiye P’li gübre 

tüketiminin %5,9’u ve 3.440 ton potasyum ile Türkiye K’lı gübre tüketiminin %5,3’ü 

eşdeğer olarak gübre tüketilmiştir (Anonim 2010a).Trakya Bölgesinde tarımsal 

üretimde kullanılan pestisit miktarı 2008 yılında 1.005 ton olarak gerçekleşmiştir 

(Çizelge 4.4). Türkiye genelinde ise 2008 yılı itibariyle pestisit kullanımı yaklaşık 

40.000 ton civarında seyretmiştir (Anonim 2010b, Kalanlar vd. 2010b). 

Edirne ilinde (diğer illere oranla) birim alanda daha fazla gübre kullanımının nedeni bu 

ilde buğday ve ayçiçeği ile birlikte çeltik üretiminin de yapılmasıdır. Ancak Kırklareli 

ve Tekirdağ'da birim alanda pestisit kullanımı Türkiye ortalamasının altında 

kalmaktadır. Bölgede birim alanda gübre kullanımı ise Türkiye ortalamasının yaklaşık 

olarak 3 katıdır. 

İllere göre yıllar itibariyle zirai mücadelede kullanılan ilaç miktarlarına bakıldığında 

(Anonim 2011e ve Çizelge 4.4), Edirne’de 2002 yılında kullanılan ilaç miktarı 
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1.283.080 kg/lt 5iken bu miktarın 2008’de 348.695 kg/lt olduğu görülmektedir (Çizelge 

4.4). Kırklareli’nde 2002’de kullanılan ilaç miktarı 453.268 kg/lt iken, 2008’de bu 

miktarın 294.192 kg/lt olduğu görülmektedir. Tekirdağ’da 2002’de kullanılan ilaç 

miktarı 1.135.900 kg/lt iken, 2008’de bu miktarın 361.681 kg/lt olduğu görülmektedir. 

Trakya genelinde ise zirai mücadelede kullanılan toplam ilaç miktarı 2002 yılında 

2.872.248 kg/lt, 2008 yılında ise 1.004.568 kg/lt’dir. Bu düşüşün en önemli nedenleri 

kullanılan yabancı ot ilacı (herbisit) miktarının yıllar itibariyle azalmış olmasıdır. Zira 

Trakya Bölgesinde kullanılan tarım ilaçlarının yaklaşık %70’ini yabancı ot ilaçları 

oluşturmaktadır. Türkiye genelinde ise 2002 yılında zirai mücadelede kullanılan ilaç 

miktarı 54.296.437 kg/lt, 2008 yılında ise 39.991.651 kg/lt’dir (Çizelge 4.4) (Anonim 

2011e). 

                                                 
5kg/lt: Zirai mücadele ilaç bayilerinde satılan ilaçların bir kısmının toz bir kısmının da sıvı formda 
olmasından dolayı GTHB satış rakamlarını kg ve litre olarak tutmakta her iki miktarı da toplayarak kg/lt 
açıklamaktadır. 
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Çizelge 4.2 Trakya Bölgesinde 2009 yılında gübreleme uygulamalarında kullanılan çeşit bazında gübre tüketim miktarları (ton) (Anonim 2010b) 

Çizelge 4.3 Trakya Bölgesinde 2009 yılında kullanılan Azot, Fosfor ve Potasyum eşdeğeri6 bazında gübre tüketim miktarları (ton) (Anonim 2010b) 

İLLER N P2O5 K2O SBBM TOP.*7 AZOTLU %21 N 
P2O5 FOSFORLU 

%17 
POTASLI %50 

K2O 
TORLAM  

EŞDEĞERLİ 
EŞDEĞER 
ORANI 

Edirne 50.898 12.909 1.306 65.112 242.320 75.906 2.611 320.837 3 
Kırklareli 24.651 6.462 789 31.902 117.358 37.997 1.579 156.935 2 
Tekirdağ 48.359 15.099 1.345 64.804 230.231 88.784 2.691 321.705 3 
Türkiye Toplamı 1.413.793 581.094 65.450 2.060.337 6.730.852 3.416.978 130.901 10.278.732 100 
Trakya Toplamı 123.908 34.470 3.440 161.818 589.909 202.687 6.881 799.477 8 
Trakya'nın Payı % 8,8 5,9 5,3 7,9 8,8 5,9 5,3 7,8 7,8 
* SBBM TOP.:Saf Bitki Besin Maddesi Toplamı 

Çizelge 4.4 Zirai Mücadele uygulamalarında kullanılan illere göre ilaç miktarları (kg/lt) (Anonim 2011e) 

İller 
 

2002 2003  2004  2005  2006  2007  2008  
Toplam (kg/lt) Toplam (kg/lt) Toplam (kg/lt) Toplam (kg/lt) Toplam (kg/lt) Toplam (kg/lt) Toplam (kg/lt) 

Türkiye Toplamı 54.296.437 50.496.517 41.223.053 43.362.627 44.925.678 48.715.644 39.991.651 
        Edirne 1.283.080 622.132 759.307 728.703 597.861 456.299 348.695 

Kırklareli 453.268 303.144 265.326 279.573 315.365 313.320 294.192 
Tekirdağ 1.135.900 615.325 538.929 587.205 607.094 518.026 361.681 

Trakya Toplam 2.872.248 1.540.601 1.563.561 1.595.481 1.520.320 1.287.645 1.004.568 
Trakya’nın Payı (%) 5,3 3,1 3,8 3,7 3,4 2,6 2,5 

                                                 
6Not: Çevrim Katsayıları: Gübrelerin içerdikleri saf besin maddeleri dikkate alınarak hesaplanan katsayılardır. Buna göre; 20-20-0 kompoze gübrede azot için %18 (katsayısı %18 
üzerinden hesaplanır) ve fosfor için 2.29’dur.Üre için %46’lık oran vardır (katsayısı %46 üzerinden hesaplanır). Amonyum nitrat için %33’tür (katsayısı %33 üzerinden 
hesaplanır).Hayvan gübresi için ise azot miktarı oranı %1.17, fosfor miktarı %0.38 ve potasyum oranı %0.69 oranları üzerinden hesaplanarak bulunur (Akalan, 1983). 
7Saf besin maddesini gübreye çevirme sabiteleri; % 26 N x 3.85 = kalsiyum amonyum nitrat; % 33 N x 3.03 = amonyum nitrat, % 21 N x 4.76 = amonyum sülfat; % 46 N x 2.17 = 
üre; % 44 P205 x 2.27 = triple süper fosfat; % 50 K20 x 2.00 = potasyum sülfat; % 46 K20 x 2.17 = potasyum nitrat (Güçdemir2004) 

İLLER AS(%21N) CAN(%26N) AN(33N) ÜRE  TSP DAP 20.20.0 20.20.0 zn 15.15.15 15.15.15 zn 10.25.20 12.20.12 12.30.12 P.SUL. P.NIT. TOPLAM % 

Edirne 29.834 32.115 12.888 46.558 11 7.558 35.270 4.614 6.270 1.223 152 503 627 25 7 177.655 3 

Kırklareli 907 18.510 7.632 24.968 0 2.690 21.327 1.165 3.593 22 196 0 450 0 335 81.807 2 

Tekirdağ 6.024 33.719 14.157 47.701 86 11.466 39.862 2.024 7.071 754 604 0 273 7 23 163.792 3 

Türkiye Toplamı 460.787 953.613 1.014.338 808.253 23.292 665.435 703.818 241.076 168.841 43.754 15.145 1.433 121.599 10.396 17.758 5.275.619 100 

Trakya Toplamı 36.765 84.344 34.678 119.227 97 21.714 96.459 7.803 16.934 1.999 952 503 1350 32 365 423.254 8 

Trakya'nın Payı % 8,0 8,8 3,4 14,8 0,4 3,3 13,7 3,2 10,0 4,6 6,3 35,1 1,1 0,3 2,1 8,0 8,0 

 

32 



33 
 

5. TARIMSAL FAALİYETLERİN ÇEVREYE ETKİLERİ ve TARIMDAN  
    KAYNAKLIKİRLİLİK 

5.1 Tarımsal Faaliyetlerin Peyzaja8 Etkileri 

Tarımsal üretim, toprak, su, hava gibi çevrenin başta gelen öğeleriyle yakından ilişki 

içinde bulunan bir üretim faaliyetidir. Bu temel öğelerde meydana gelen herhangi bir 

sorun tarımsal üretimi de doğrudan etkilemektedir (Ceylan 2010). 

Tarım sektörü bir yandan çevre sorunlarından büyük ölçüde etkilenmekte, bir yandan da 

çevre sorunlarının ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Doğal kaynakların korunması, 

bilinçli kullanımı ve geliştirilmesi yayım açısından önemli bir konudur. Tarımsal yayım 

doğal kaynaklara ilişkin çalışmaları ile bu konuda halkın aydınlatılması ve 

bilinçlendirilmesi konularında katkı sağlayabilir. Artan nüfusun beslenmesi için tarımsal 

üretimin arttırılması ne kadar zorunlu ise, gelecek kuşaklar için çevrenin korunması da o 

kadar zorunludur. Bu anlayış içerisinde tarım sektöründe yayım kuruluşlarını önemli 

görevler beklemektedir (Ceylan 2010). 

Genel olarak tarımın9 çevre10 üzerinde hem olumlu hem de olumsuz etkileri vardır. 

Ancak tarımsal kaynaklı çevre kirliliğinin etkilerinin uzun süre içerisinde görülmesi, 

ekosistemin bu etkileri ne şiddette olursa olsun tolere edebileceği düşüncesi ve tarımsal 

kirliliğin noktasal11 olmayan yayılı kaynak karakterinde olması, tarımsal kaynaklı çevre 

kirliliği endüstriyel kirlenmeye göre daha masum bir konumda göstermiştir (Yazgan 

2006). 

 

                                                 
8
Peyzaj: insanlar tarafından algılandığı şekliyle, karakteri doğal ve/veya insanî unsurların eyleminin ve 
etkileşiminin sonucu olan bir alan anlamına gelmektedir (Avrupa Peyzaj Sözleşmesi, 27 Temmuz 2003 
tarih ve 25181 sayılı R.G.). 
9Tarım: (5488 Sayılı Tarım Kanununa göre (25/04/2006 tarih ve 26148 sayılı R.G.):  Doğal kaynakları 
uygun girdilerle birlikte kullanarak yapılan her türlü üretim, yetiştirme, işleme ve pazarlama faaliyetlerine 
verilen isimdir. 
10 Çevre: birbiriyle ilişki içerisinde bulunan toprak, su ve havadan oluşan ortam olarak tanımlanmaktadır 
(Yazgan 2006) 
11Noktasal Kaynaklı Toprak Kirliliği: (08/06/2010  tarih ve 27605 sayılı R.G.): Toprak Kirliliğinin 
Kontrolü Ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik) Kontrolsüz tehlikeli atık bertarafı, 
sanayitesislerindeki çeşitli tehlikeli kimyasal maddelerin depolama ve nakledilmelerisırasında meydana 
gelebilecek kazalar veya afetler sonucunda oluşan döküntü/sızıntıve benzeri gibi noktasal kaynaklardan 
dolayı oluşan toprak kirliliğini ifade etmektedir. 
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Çevre açısından, bir bölgede tarımın gelişmesi, doğal yaşamı, bölgedeki oksijen 

üretimini ve iklimini kısacası o bölgedeki peyzajı ve ekolojik dengeyi12olumlu yönde 

etkilemektedir. Ancak diğer yandan entansif tarımın etkin olarak yapıldığı bölgelerde 

çevreyi olumsuz etkilemektedir. Zira tarımsal faaliyetler yoluyla toprak, su, hava ve 

doğal denge gibi tüm çevresel ortam etkilenmektedir. Tarım alanındaki her türlü 

faaliyetin çevreyi de etkilediği veya bu faaliyetlerin çevre şartlarından etkilendiği 

bilinmektedir. Bu durumda, tarım ve çevre arasındaki ilişkiler iki şekilde oluşmaktadır. 

Her şeyden önce tarım, özellikle de modern üretim yöntemleri çevre kirliliğinin bir 

nedeni, diğer taraftan da çevre kirliliğinin kurbanı olmaktadır. Tarım dışı kaynaklardan 

yayılan zararlı maddeler su, toprak ve havayı kirletmekte, bunun sonucu olarak da, 

kültürü yapılan tarım ürünlerinde zararlarla karşılaşılmaktadır. Bunun da ötesinde tarım 

alanları sanayi, konut ve ulaştırma sektörlerinin ihtiyacı çerçevesinde tarımsal üretim 

alanının dışına kaymaktadır. 

Çalışmanın bu bölümünde “Tarım-Çevre Etkileşimi”nin nirengi noktaları olan 

“Tarımsal Yayım” ve “Peyzaj” açısından konu ele alınmıştır.  

Avrupa Peyzaj Sözleşmesi “Peyzaj”ı, insanlar tarafından algılandığı şekliyle karakteri, 

doğal ve/veya insani unsurların eyleminin ve etkileşiminin sonucu olan bir alan olarak 

tanımlamaktadır. Ayrıca Avrupa ortak “Pan-Avrupa Biyolojik ve Peyzaj Çeşitliliği 

Stratejisi 1996-2016” belgesinde de tarım ön plana çıkmakta ve kırsal alanda sosyal ve 

ekonomik dinamiklerle ekolojik stabilite arasında bir denge oluşturulması gerektiği ve 

en ileri ve en koruyucu tekniklerin uygulanması gerektiği belirtilmektedir (Anonymous 

1996). Belge, peyzajın korunması açısından organik tarımın yaygınlaştırılmasını ve 

gübre ve tarım ilaçlarının kullanımının olabildiğince azaltılması gerektiğini 

belirtmektedir. Peyzaj; rüzgar, erozyon, vejetasyon gibi doğal süreçlerle şekillenen 

karakteristiklere sahiptir ve peyzaj sadece doğal süreçlerle şekillenmez. İnsanoğlunun 

doğaya yaptığı tahribat peyzajda doğal süreçten daha etkin bir şekillendirme sağlar. 

Kırsal peyzajın bozulmasında da en önemli insan faktörü tarım yapan üreticilerdir. 

Üreticiler kullandıkları fazla gübre ve zirai ilaçlar ile doğal peyzaja zarar vermektedir. 

                                                 
12Ekolojik Denge: İnsan ve diğer canlıların varlık ve gelişmelerini sürdürebilmeleri için gerekliolan 
şartların bütününüifade etmektedir (Havza Koruma Yönetmeliği). 
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Ormanlık alanları daraltarak tarlalar açmakta entansif tarım yaparak toprağı 

yormaktadır. Üreticilerin peyzaj üzerindeki yoğun baskısı toprakta verim kayıplarına 

neden olmakta belki de en önemlisi toprağı çok fazla işleyerek ya da boş bırakarak 

erozyona neden olmaktadır. Kısaca özetlemeye çalıştığımız durum, tarım-çevre 

etkileşiminin sonucunda peyzajın çok büyük zararlar gördüğüdür.  

Üreticilerin yoğun girdi kullanması, peyzaja zarar vermektedir. Üreticilerin yoğun girdi 

kullanması sonucunda toprakta bozulmalar artmakta, verim düşmektedir. Verim 

düşüncede yoksulluk artmaktadır (Çondur ve Cömertler 2010). Üreticiler düşen verimi 

arttırmak için bu kez daha fazla gübre ve ilaç kullanarak doğaya ve peyzaja daha fazla 

zarar vermektedir. Bu durum Tarım-çevre etkileşiminin sonucunda peyzaj’da meydana 

gelen değişimlerin bir kısır döngüsüdür. Bu bağlamda tarımsal kararlar çevreye zarar 

vermeyecek noktada alınır ise karlılık artacak, çevre korunmuş olacak ve 

sürdürülebilirlik sağlanmış olacaktır (Şekil5.2). Ayrıca üreticinin geliri arttığından 

dolayı üretici yoksulluktan kurtulacak ve kırsal kalkınma sağlanacaktır (Çondur ve 

Cömertler 2010). Neticede ise entansif tarım kısa vadede karlı iken sürdürülebilir tarım 

uzun dönemde daha karlı olacaktır. 

Tarımsal faaliyetlerin doğal kaynaklar üzerindeki etkileri olumlu ya da olumsuz yönde 

oluşabilir. Çevreye duyarlı tarımsal üretim yöntem ve uygulamaları tarımın çevresel 

performansını yükseltmektedir (Kük 2008). Tarımın olumsuz çevre etkileri, modern 

üretim tekniklerinin kullanılması ve artan girdilerle birlikte daha belirgin bir hale 

gelmiştir. Özellikle su, toprak, hava, gibi peyzajın tüm parçaları entansif/yoğun 

tarımdan olumsuz etkilenir olmuştur. Trakya Bölgesinde, tarımdan kaynaklı olarak, 

doğal yapısı ve peyzajında hızlı ve yoğun şekilde olumsuz değişmeler yaşanmaktadır.  

Çevre kirliliği boyutunda olumsuz yönde ortaya çıkan bu çalışmalar, kırsal peyzajın 

fiziksel görünümünden başka, biyolojik ve ekolojik dengesini de bütünü ile alt üst 

edecek bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu açıdan peyzaj doğal kaynakların 

korunması ve sürekliliklerinin sağlanması, bu kaynaklardan en verimli düzeyde 

yararlanmayı temel kaynak nokta kabul etmektedir. Bu anlamda Peyzaj doğal ve 

kültürel elemanların birlikte oluşturdukları bir kompozisyondur.  
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5.1.1 Tarımsal faaliyetlerin toprak kaynaklarına etkisi 

Toprak kirliliği, toprağın, insan etkinlikleri sonucu oluşan çeşitli bileşikler tarafından 

bulaştırılmasını takiben, toprakta yaşayan canlılar ile yetişen ve yetiştirilen bitkilere 

veya bu bitkilerle beslenen canlılara toksik etkide bulunacak ve zarar verecek düzeyde 

anormal fonksiyonda bulunmasını, toprağa eklenen kimyasal materyalin toprağın 

özümleme kapasitesinin üzerine çıkması, toprağın verim kapasitesinin düşmesi şeklinde 

tanımlanabilir (Anonymous 2007). Toprak sistemi ilişkili olduğu su ve hava 

sistemlerinin içerdiği kirletici unsurlar için son depolanma noktasıdır. Diğer taraftan 

toprak, karasal ekosistemin taşıyıcı unsurudur ve toprak kalitesindeki değişim gerek 

doğal ve gerekse tarım ekosisteminin verimliliğini etkilemektedir. Topraklar kirlenmiş 

suyun taşımış olduğu unsurlar tarafından kirlendiği gibi, tarımsal uygulamalar ve 

endüstriyel aktivitelerle de yaygın veya yerel ölçeklerde nitelik değiştirmektedir (Tomar 

2009). 

Toprağın korunmasında birbirini etkileyen üç temel sorun vardır. Birincisi, toprağın 

kötü kullanımı sonucu toprağın artık tarım yapılamaz hal almasıdır. İkincisi toprağın 

tarımda yanlış kullanılması ya da aşırı gübre ve ilaç kullanımı sonucunda oluşan toprak 

kayıplarıdır. Üçüncü sorunda sanayiye ya da kentlere alan açmak için tarım 

topraklarının tarım dışına çıkarılmasıdır. 

Besin maddelerinin hemen hemen tamamına yakınının elde edildiği toprak, tarımsal 

üretimin vazgeçilmez bir unsurudur ve yeterli önlemlerle korunamadığında yitirilebilen 

kaynaklardandır. 1 cm. toprak yaklaşık 250 yılda oluşmaktadır. Verimli tarım 

topraklarının oluşum süreci ise hızlandırılamamaktadır (Özaslan 2006).  

5.1.2 Tarımsal faaliyetlerin su kaynaklarına etkisi 

Toprak, hava ve su üçlüsünden herhangi birine olan bir bulaşma diğer ikisini etkiler. 

Sulara değişik yollarla karışan tarım ilaçları balıklara, suda yaşayan diğer canlılara ve su 

ürünlerine zehirli etkiye sahiptir. Bunun sonucu balıklar ve suda yaşayan diğer 

canlıların kitle halinde ölümleri yanında, onların yaşama yerlerini değiştirmeleri, 
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yumurta koymayı ve üremeyi durdurmak suretiyle popülasyonlarının azalması söz 

konusu olabilmektedir. Balıklar solungaçları vasıtasıyla su ortamında tarım ilacı 

kalıntılarını absorbe ederek veya bulaşık materyalleri besin olarak yemeleri sonucu 

pestisitlerle bulaşabilir veya zehirlenebilirler. 

5.1.3 Tarımsal faaliyetlerin atmosfere etkisi 

Tarımsal faaliyetlerin atmosfere etkisi; azotlu gübrelerin buharlaşması 

(volatilizasyonu), tarım ilaçlarının atmosfere etkisi ve anız yakılması şeklinde 

olmaktadır. Tarım ilaçları pek çok yolla atmosfere ulaşabilmektedir. Bunlar ilaç 

uygulaması sırasında sürüklenme, uygulama yapılan yüzeylerden ilacın 

buharlaşması, uygulama yapılmayan yerlere ulaşan ilaçların (yağmur, rüzgar vs.) 

ikincil yüzeylerden buharlaşması, tarım ilacı üretim ve formülasyon yerlerinden 

ilaçların kontrol dışı olarak sızıntı yapması ve kum fırtınaları ile ilaçlı tozların 

atmosfere karışması olarak sıralanabilirler.   

Tarımsal üretim sonrasında, üreticinin daha kolay tohum yatağı hazırlaması ve kolay 

sürüm işlemleri amacıyla anızın ve yabancı otların yakılması, toprak organik madde 

kaynağının önemli bir bölümünün yok edilmesini ve atmosfere daha fazla oranda 

CO2 salınmasına neden olmaktadır. Üreticinin bu konuda bilinçlendirilmesi 

sağlanarak, anızın yakılmasının önüne geçilmeli ve yasalarımızdaki mevzuata 

uyulması sağlanmalıdır (Cangir ve Duygu 2008). 

5.1.4 Tarımsal faaliyetlerin biyolojik çeşitliliğe etkisi 

Tarımsal faaliyetler yüzyıllar boyunca biyolojik çeşitlilik üzerinde olumlu katkılarda 

bulunmuştur. Ancak son yüzyılda zirai mücadele ilaçları ve gübre kullanımlarını da 

içeren modern tarım anlayışı, ekosistem çeşitliliği, yabani bitki ve hayvan çeşitliliği 

ile tarımsal genetik kaynaklar üzerinde önemli derecede olumsuz etkilerde 

bulunmuştur (Yazgan 2006). IUCN Red List’e (2011) göre habitat kaybı, biyolojik 

çeşitlilik üzerinde en önemli tehdit unsuru durumundadır. Tarımsal faaliyetlerin bu 
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kayıptaki etkisinin, kuş türlerinde %70, bitki türlerinde ise %49 oranında olduğu 

belirtilmektedir (Anonim 2011 l). 

Tarım ilaçları bilinçsizce uygulandığında, sadece zararlıları değil, ekosistemdeki 

zararlıların popülasyonlarını kısmen baskı altında tutan faydalı böcekleri de 

doğrudan ve dolaylı olarak etkileyebilmektedir. Böylece doğal denge bozulmakta, tür 

çeşitliliği azalmakta, daha önceden problem olmayan potansiyel zararlılar sorun 

olmakta ve bu zararlılara karşı ek ilaçlamalar yapma zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. 

Tarım ilaçlarının ve bunlardan özellikle insektisitlerin balarıları ve tozlayıcı 

böceklere de olumsuz etkileri vardır. Balarısı özellikle insektisitlere son derece 

duyarlıdır (Tezcan 2009).   

Tarım ilaçları, büyükbaş, küçükbaş ve kümes hayvanlarında da olumsuz etkiye 

sahiptir. Kuşlar ve yaban hayvanları, çevreye dağılan tarım ilaçlarıyla doğrudan 

temas veya daha önce tarım ilacı nedeniyle zehirlenerek ölmüş hayvansal besinlerin 

yenmeleri sonucu tarım ilaçlarından etkilenmektedir. Bütün bunların bir sonucu 

olarak biyoçeşitlilik olumsuz olarak etkilenmektedir. 

5.1.5 Tarımsal faaliyetlerin insan sağlığına etkisi 

Gübre ve zirai ilaç kalıntılarının toprağa, suya, havaya ve gıdalara bulaşarak onları 

kirletmesi ve sonuçta da insan sağlığını ve doğal dengeyi olumsuz yönde 

etkilemektedir. Kazalar ve yanlış ilaç kullanımı dışında, tarım ilaçlarıyla insanların 

teması; ilaç üretimi, taşıma, depolama, kullanma ve ilaç kalıntısı içeren ürünlerin 

tüketimi sırasında olmaktadır. Bu etkileşim sonunda tarım ilaçları, insan vücuduna ağız, 

deri ve solunum yoluyla girmekte ve insan sağlığını doğrudan ya da dolaylı olarak 

etkilemektedir. İnsan sağlığı üzerinde tarım ilaçları, akut veya kronik zehirlenmeye 

neden olabilmektedir. İlacın solunması, yenmesi veya deriye teması ile akut, ilaç 

kalıntılarını içeren bitkisel ve hayvansal besin maddelerinin yenmesi suretiyle ise kronik 

zehirlenmeler meydana gelebilmektedir. Tarım ilaçlarının bazıları kanserojen etkiye 

sahiptir (Anonymous 2011n). İlaçlama sırasında ve sonrasında yeterli önlemlerin 

alınmaması sonucu ilacı uygulayan kişi ilaçlama öncesi, ilaçlama sırasında ve ilaçlama 
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sonrası ilaca maruz kalmaktadır. En fazla ilaca maruz kalma uygulama sırasında 

olmaktadır.  

Konvansiyonel üretimde halen 40 çeşidin üzerinde pestisid kullanılmaktadır. Kronik 

etkilerinin yanı sıra tarım ilaçlarının kullanımı esnasında, akut zehirlenme ve ölüm 

olayları da görülmektedir. Dünya sağlık örgütü verilerine göre, her yıl 500 bin kişi tarım 

ilaçları ile zehirlenmekte ve bu kişilerden 5 bini hayatını kaybetmektedir. Bugün 

dünyanın pek çok ülkesinde ve de Türkiye’de yaygın olarak kullanılan tarım ilaçlarının 

beyin, lenf kanseri ve lösemi yaptığına dair bulgular giderek artmaktadır (Özaslan 

2006).  

Benzer şekilde bilinçsiz gübreleme de gıdalarda kansorejen madde birikimine yol 

açabilmektedir. Yaygın kullanılan sanayi gübreleri olan azotlu bileşikler, verimi 

arttırmalarının yanı sıra, bitkisel ürünlerde nitrat birikimine yol açmaktadır. Özellikle 

havuç, turp, şalgam gibi yumrulu sebzelerde biriken nitrat ve nitritin izin verilen sınır 

değerlerini aştığı yapılan araştırmalarda ortaya çıkmaktadır. Nitrat insan sindirim 

sistemince nitrite ve kansorejen olduğu bilinen nitrozaminlere dönüştürülmektedir. 

Bunun yanı sıra yüksek oranda nitrit oluşumu özellikle bebeklerde ve küçük çocuklarda 

kanın oksijen taşımasını engelleyerek ciddi sağlık sorunlarına yol açabilmektedir 

(Özaslan 2006).    

Ayrıca tarım ilaçlarının bilinçsizce ve zamansız kullanılması nedeniyle özellikle hasada 

yakın tarihlerde ilaçlanmış, taze tüketilen tarım ürünlerinin taşıdığı kimyasal kalıntılar 

nedeniyle akut zehirlenmelere yol açtığı ve kansorejen etkisi olduğu ispatlanmıştır. Bu 

bağlamda, toplumda üretici ve tüketicilerin bu konuda bilinçlendirilmesi atılacak en 

uygun adım olarak görülmektedir. Bu nedenle, bu tür sağlık tehditlerinin ortadan 

kaldırılmasında tarımsal yayım ve yayım elemanlarının önemi son derece fazladır.  
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6. ARAŞTIRMA BULGULARI 

Çalışmanın bu bölümünde; üreticiler, reçete yazmaya yetkili eleman ve zirai mücadele 

ilaç bayileri ile yapılan anketlerin sonuçları, tezin amacı olan “Trakya Bölgesi’ndeki 

üreticilerin tarımsal faaliyetlerde kullandıkları kimyasal ilaç ve gübreler konusundaki 

bilinç düzeyleri, Trakya Bölgesinde tarımdan kaynaklanan çevre sorunları ve 

çözümünde tarımsal yayımdan yararlanılması” konusu bağlamında değerlendirilmiştir. 

Bu bağlamda bilinç, en genel anlamda “farkındalık” anlamında kullanılmıştır. Bu 

kapsamda üreticiler, reçete yazmaya yetkili eleman ve zirai mücadele ilaç bayileri ile 

ilgili olarak aşağıdaki konular ve sorular incelemede temel alınmıştır. 

 Üreticilerin çevre hakkındaki bilinç düzeyleri, 

 Tarımdan kaynaklanan çevre sorunları, 

 Yıllar itibariyle Trakya Bölgesinde gübre ve zirai ilaç kullanımı, 

 Gübre ve ilaç kullanımına etki eden faktörler, 

 Hangi yayım sistemi oluşturulmalı ki bu sorun çözülsün noktasında tarımsal 

yayımın katkısı incelenmiştir. 

Çalışma kapsamında “Araştırma Bulguları” bölümü üçe ayrılmıştır. 

İlk bölümde çalışmanın temelini oluşturan, üreticilerle yapılan anket çalışmalarının 

analiz sonuçlarına yer verilmiştir. Bu kapsamda yapılan istatistikî analizler ve 

değerlendirmeler “6.1 Üretici Anketi Sonuçları” bölümünde sunulmuştur. İkinci ve 

üçüncü bölümde çalışmanın birinci bölümünü desteklemek amacıyla yapılmış personel 

ve bayi anketlerine yer verilmiştir. 

İkinci bölümde, 21 Nisan 2011 tarihli Resmi Gazetede (RG) değişikliğe uğramış olan, 

12.02.2009 tarih ve 27139 sayılı R.G. yayımlanan  “Bitki Koruma Ürünlerinin Reçeteli 

Satış Usul ve Esasları” hakkında yönetmelikte belirtilen “Reçete Yazmaya Yetkili 

Personele” yapılan anket çalışmalarının analiz sonuçları verilmiştir. Bu bölümde 

tarımsal yayım açısından reçete yazmaya yetkili elemanlar “Tarım-Çevre Etkileşimi” 
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açısından değerlendirilmiş ve bu kapsamda yapılan istatistikî analizler ve 

değerlendirmeler “6.2 Personel Anketi Sonuçları” bölümünde sunulmuştur. 

Üçüncü bölümde ise, zirai mücadele ilaç bayileri ile yapılan anket çalışmalarının analiz 

sonuçları verilmiştir. Bu kapsamda yapılan istatistikî analizler ve değerlendirmeler “6.3 

Zirai Mücadele İlaç Bayileri Anketi Sonuçları” bölümünde sunulmuştur. 

6.1 Üretici Anketi Sonuçları 

6.1.1 Üreticilerin bireysel özellikleri 

Bu bölümde, üreticilerin yaşı, hane halkı büyüklüğü, eğitim düzeyleri, cinsiyetleri, 

tarım dışı gelirleri, sosyal güvenliğe sahip olup olmama durumları, kredi kullanma 

durumları, çiftçi örgütlerine üyelik, işgücü durumları ve gelir düzeyleri bireysel 

özellikler başlığı altında değerlendirilmiştir.  

6.1.1.1 Yaş 

Araştırmada üreticilerin bireysel özelliklerinden biri olarak yaş ele alınmıştır. Yaş, 

tarımsal faaliyetlerin yürütülmesinde ve üretici tutum ve davranışlarında önemli bir 

özelliktir. Yapılan birçok çalışmada üreticilerin yaşları ve çevre koruma davranışları 

arasında kuvvetli bir ilişki tespit edilememiştir (Lasley vd. 1990, Coclin ve Doorman 

1994, Ryan vd. 2003, Winter vd. 2005, Schneider ve Francis 2006, Dorpoix 2010). 

Ancak yine de, bazı çalışmalarda genç üreticilerin yaşlı üreticilere nazaran, çevreyi 

korumada daha istekli (Winter vd. 2005),  toprak kullanım planlarına daha olumlu 

baktıkları (Bultena vd. 1981) ve daha çevreci davranış sergiledikleri belirtilmektedir. 

Araştırma kapsamındaki üreticilerin kullandıkları kimyasal gübrelerin bilinçli olarak 

kullanılmasında yaşın etkili olabileceği düşünülerek bireysel özellikler içerisinde bu 

değişkene yer verilmiştir.  Beal ve Rogers (1960), yapmış oldukları çalışmada, yeni 
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tarım tekniklerinin çiftçi13lere yayılmasında yaş, çok önemli bir özellik olarak 

tanımlanmıştır. Aynı yaşta olan kişiler genellikle benzer ilgi ve davranışlara sahiptir. 

Birçok toplumda yaşlı insanlara çok büyük saygı gösterilmekte ve tavsiyeleri 

dinlenilmektedir. Bu bağlamda yaş değişkeninin önemli olduğu düşünülerek çalışmada 

ele alınmıştır. Üreticilerin yaşlarına göre dağılımları çizelge 6.1’de verilmiştir.     

Çizelge 6.1 Üreticilerin yaşı 

Kimyasal Gübre Kullanımı 
Yaş Aralığı 

Toplam 40 yaş 
ve altı 

41-50 yaş 
arası 

51-60 yaş 
arası 

61 yaş 
ve üstü 

Bilinçli gübre kullanıyor 
(teknik sınırlar içerisinde) 

Sayı 11 16 18 10 55 

% 20,0 29,1 32,7 18,2 100 

Bilinçsiz gübre kullanıyor 
(teknik sınırlar üzerinde) 

Sayı 5 22 17 9 53 

% 9,4 41,5 32,1 17,0 100 

Toplam 
Sayı 16 38 35 19 108 

% 14,8 35,2 32,4 17,6 100 

Anket yapılan üreticiler yaşları bakımından incelendiğinde; en genç deneğin 23 yaşında, 

en yaşlı deneğin ise 82 yaşında olduğu tespit edilmiştir.  

Araştırma kapsamında üreticiler; yaş aralığı olarak “40 yaş altı”, “41-50 yaş”, “51-60 

yaş” ve “61 yaş üstü” olmak üzere 4 gruba ayrılmıştır (“41-60” yaş arasındaki 

üreticilerin sayısının tüm üreticilerin %67,6’sı olması nedeniyle, yığılmanın önlenmesi 

amacıyla bu grup ikiye bölünmüştür). Bu bağlamda bilinçli gübre kullanan üreticilerin 

%32,7’si 51-60 yaş grubunda, bilinçsiz gübre kullanan üreticilerin ise %41,5’i 41-50 

yaş aralığındadır. Toplam 108 üretici arasında %35,2’lik oranla “41-50” yaş grubu 

üreticiler başı çekerken, bu grubu %32,4’lük oranla “51-60” yaş grubu üreticiler ve 

%17,6’lık oranla “61 yaş üstü” yaş grubu üreticiler izlemektedir. 

 

                                                 
13Çiftçi: 5488 Sayılı Tarım Kanununa (25/04/2006 tarih ve 26148 sayılı RG) göre: Mal sahibi, kiracı, 
yarıcı veya ortakçı olarak devamlı veya en az bir üretim dönemi veya yetiştirme devresi tarımsal üretim 
yapan gerçek ve tüzel kişiler olarak tanımlanmaktadır. 
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6.1.1.2 Eğitim düzeyi 

Tatlıdil (1978) köy kalkınma kooperatiflerinin benimsenmesi ile çiftçinin eğitim 

seviyesi arasındaki ilişkiyi olumlu bulmuş ve en fazla benimsemenin ilkokul mezunu 

çiftçilerde gerçekleştiğini ortaya koymuştur. Ceylan (1988), eğitim düzeyi açısından 

televizyondaki tarımsal programlardan yeni tarım teknikleri öğrenenler ile öğrenmeyen 

arasında istatistiki olarak ilişki olduğunu ve öğrenenlerin daha eğitimli olduklarını 

saptamıştır. Ancak, üreticilerin yüksek eğitim seviyesi ile çevreyi korumacı tutum ve 

davranış sergilemeleri arasında bazı araştırmalarda bir ilişki bulunurken (Bultena vd. 

1981, Lasley vd. 1990), bazı çalışmalarda bu iki değişken arasında kuvvetli bir ilişkiden 

söz edilmemektedir (Cocklin and Doorman 1994, Schneider and Francis 2006, 

Stoffrerahn 2009). Bu nedenle araştırmada üreticilerin eğitim düzeylerinin bilinçli gübre 

kullanmada etkili bir faktör olabileceği düşünülerek bireysel özellikler içerisinde bu 

değişkene de yer verilmiştir. Araştırmada üreticilerin eğitim durumları incelenmiş ve 

elde edilen bulgular çizelge 6.2’de verilmiştir. 

Çizelge 6.2 Üreticilerin eğitim düzeyi 

Kimyasal Gübre Kullanımı Üreticilerin eğitim düzeyi 

Toplam İlkokul* Ortaokul Lise ve üzeri 

Bilinçli gübre kullanıyor 
(teknik sınırlar içerisinde) 

Sayı 43 1 11 55 

% 78,2 1,8 20,0 100 

Bilinçsiz gübre kullanıyor 
(teknik sınırlar üzerinde) 

Sayı 35 9 9 53 

% 66,0 17,0 17,0 100 

Toplam 
Sayı 78 10 20 108 

% 72,2 9,3 18,5 100 
*Okuryazar olan üreticiler dahil (okuma yazması olmayan üretici yoktur) 

Çizelge 6.2’de üreticilerin eğitim düzeyi incelendiğinde, üreticilerin büyük bir kısmının 

ilkokul mezunu olduğu görülmektedir (%72,2). İlköğretim seviyesi üzerinde eğitime 

sahip üreticilerin oranı, ortaokul %9,3, lise ve üzeri %18,5olmak üzere toplamda 

%27,8’dir. 
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6.1.1.3 Hane halkı büyüklüğü 

Türkiye genelinin %23,2’ü bucak ve köylerde yaşamakta iken, Trakya Bölgesinde bu 

oran %31,6’dır (31.12.2011 tarihli ADNKS). Ortalama hane halkı büyüklüğü Trakya 

Bölgesinde, Türkiye geneline (4,5 birey) göre daha küçüktür. Yerleşim yerlerine göre 

ortalama hane halkı büyüklüğüne bakıldığında Tekirdağ genelinde ortalama hane halkı 

büyüklüğü 3,8 birey, Edirne’de 3,7 birey ve Kırklareli’nde 3,7 bireydir (Anonim 

2010c). Bu bağlamda, üreticilerin hane halkı büyüklüğü incelenmiş ve çizelge 6.3 

oluşturulmuştur.  

Çizelge 6.3 Üreticilerin hane halkı büyüklüğü 

Kimyasal Gübre 
Kullanımı 

Hane Halkı Büyüklüğü 

Toplam 
2 kişi  
Sayı 

3 kişi 
Sayı 

4 kişi 
Sayı 

5 kişi  
Sayı 

6 kişi 
Sayı 

7 kişi  
Sayı 

8 kişi  
Sayı 

10 kişi  
Sayı 

Bilinçli gübre kullanıyor 
(teknik sınırlar içerisinde) 

11 17 21 2 1 1 1 1 55 

Bilinçsiz gübre kullanıyor 
(teknik sınırlar üzerinde) 

5 12 14 14 7 0 0 1 53 

Toplam 16 29 35 16 8 1 1 2 108 

Araştırma kapsamındaki 108 üretici aile büyüklüğüne göre gruplara ayrıldığında; “2 

kişiden oluşan” aile sayısının 16 (%14,8), “3 kişiden oluşan” aile sayısının 29 (%26,9) 

ve “4 kişiden oluşan” aile sayısının 35 (%32,4) olduğu ortaya çıkmaktadır. Çizelge 

6.3’te bilinçli gübre kullanan üreticiler incelendiğinde ise; “4 kişiden oluşan” aile 

sayısının diğer gruplardan daha fazla olduğu belirlenmiştir. Bu gruptaki üreticilerin 

%26,4’ünün hane halkı büyüklüğü 4, %22,6’sının ise 3 bireydir. 

6.1.1.4 Sosyal güvenlik 

Türkiye’de kırsal toplumun en önemli sorunlarından biri de sosyal güvenlik 

uygulamalarıdır. Türkiye’de çiftçiler en yoksul çalışan gruplarından birisidir 

(Karadeniz 2006). Türkiye genelinde gıda ve gıda dışı yoksulluk oranları %18,08 iken, 

kırsal alanda bu oran %38,69’a yükselmektedir (Anonim 2012a). Bu bağlamda sosyal 
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güvenlik kavramı ön plana çıkmaktadır. Araştırma alanındaki çiftçilere, gelecekte 

karşılaşacakları hastalık, yaşlılık, ölüm gibi konularda önlemler alıp almadığının 

belirlenmesi amacıyla herhangi bir sosyal güvencelerinin olup olmadığı, sosyal 

güvenlik sistemine kayıtlı olup olmadıkları sorulmuş ve elde edilen veriler 

doğrultusunda çizelge 6.4 oluşturulmuştur. 

Çizelge 6.4 Üreticilerin sosyal güvenliğe sahip olup/olmamaları 

Kimyasal Gübre Kullanımı 
Sosyal Güvenlik  

Toplam 
Aktif Emekli 

Sosyal güvenliği 
yok* 

Bilinçli gübre kullanıyor 
(teknik sınırlar içerisinde) 

Sayı 33 15 7 55 

% 60,0 27,3 12,7 100 

Bilinçsiz gübre kullanıyor 
(teknik sınırlar üzerinde) 

Sayı 36 5 12 53 

% 67,9 9,4 22,7 100 

Toplam 
Sayı 69 20 19 108 

% 63,9 18,5 17,6 100 

*15/01/2010 tarihine kadar Sosyal Güvenlik Kurumunda kaydı olmayan bireyleri 
kapsamktadır.15/01/2010 tarihinden sonra 5510 sayılı “Sosyal Sigortalar ve Genel 
Sağlık Sigortası Kanunu”ndaki değişiklik ile tüm vatandaşlar Genel Sağlık Sigortası 
kapsamına alınmış ve sosyal güvenliğe dahil olmuştur. 

Çizelge 6.4 incelendiğinde, üreticilerin %17,6’sının herhangi bir güvenliğe sahip 

olmadığı, %63,9’unun aktif olarak çalıştığı ya da sosyal güvenlik kurumuna prim 

yatırdığı ve %18,5’inin ise sosyal güvenlik sisteminden emekli olduğu 

anlaşılmaktadır.  

Bilinçli gübre kullanan üreticilerde sosyal güvenliğe sahip olmama oranı %12,7 iken 

bilinçsiz gübre kullanan üreticilerin daha yüksek oranda (%22,7) sosyal güvenliğe 

sahip olmadıkları tespit edilmiştir. Ancak burada üreticilerin sahip olduğu sosyal 

güvenlik herhangi bir özel yaşam, sağlık veya erken emeklilik sigortası olmayıp 

tamamen sosyal güvenlik kurumu bünyesindeki güvencelerdir. 
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6.1.1.5 Kredi14 kullanımı 

Üretim faktörleri arasında sermaye önemli bir yer tutmaktadır. Arazi satın alma, 

kiralama, toprak ve su kaynaklarından en iyi şekilde istifade etme, üretim araçlarının 

sağlanması, gelişen teknolojiden faydalanma ve üretim tekniğinin gelişme ve 

iyileştirilmesi fazla miktarda sermayeyi gerektirmektedir (Karacan 1991).Türk tarımının 

en önemli sorunlarının başında sermaye yetersizliği gelmektedir. Genellikle tarım 

sektöründe küçük ve orta boy işletmelerin ağırlıkta olması, tasarruf yapılmasını 

güçleştirdiği için, sermaye birikimi çok sınırlı olmaktadır. Bundan dolayı da çiftçinin 

başta işletme kredisi olmak üzere, çeşitli kredilere olan ihtiyacı giderek artmaktadır 

(Karabağlı 1989).  

Türk tarımının teşkilatlanmış en büyük kredi kaynağı, bir iktisadi devlet kuruluşu olan 

T.C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü ile onun tarafından büyük ölçüde finanse edilen 

Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği’dir. Bu iki kuruluşun dışında kalan diğer 

bankaların tarıma ayırdığı kredi miktarları oldukça düşüktür. Bu nedenle araştırma 

alanındaki üreticilere içinde bulunulan üretim döneminde, girdi veya finansman 

desteği sağlamak amacıyla herhangi bir kredi kullanıp kullanmadıkları sorulmuş ve 

elde edilen veriler kullanılarak çizelge 6.5 oluşturulmuştur. 

Çizelge 6.5 Üreticilerin kredi kullanımı 
 

Kimyasal Gübre Kullanımı 
Kredi Kullanımı 

Toplam Kredi kullanmadı Kredi kullandı 

Bilinçli gübre kullanıyor 
(teknik sınırlar içerisinde) 

Sayı 38 17 55 

% 69,1 30,9 100 

Bilinçsiz gübre kullanıyor 
(teknik sınırlar üzerinde) 

Sayı 25 28 53 

% 47,2 52,8 100 

Toplam 
Sayı 63 45 108 

% 58,3 41,7 100 

                                                 
14
Kredi: İşletmelerin sermaye eksikliğini gidermek amacıyla yabancı kaynaklardan sağlanan sermaye 

“kredi” olarak isimlendirilmektedir (Anonim 2004). 
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Çizelge 6.5’e göre üreticilerin %41,7’si kredi kullanmaktadır. Bu durum finansal 

kaynaklara erişim açısından olumlu olup, üreticilerin kredi alabilme konusunda 

herhangi bir zorluk yaşamadıklarını belirtmektedir. Bilinçli gübre kullanan üreticilerin 

çoğunluğu (%69,1) kredi kullanmazken, bilinçsiz gübre kullanan üreticilerde kredi 

kullanmama oranı %52,8 düzeyindedir. Üreticilerin krediyi hangi kaynaklardan 

kullandığı incelendiğinde ise, anket çalışması sonucu elde edilen veriler 

doğrultusunda kredi kullanan üreticilerin %65,9’unun krediyi öncelikli olarak Ziraat 

Bankasından aldığı belirlenmiştir. Çalışmada ayrıca alınan kredi miktarları da 

incelenmiş ve bölgede kredi kullanan üreticilerin en düşük 2.700 TL, en yüksek 150.000 

TL ve ortalama 15.000 TL kredi kullandığı belirlenmiştir. 

6.1.1.6 Çiftçi örgütlerine üyelik 

Tarımsal üretimi artırmanın, kaliteli ürün elde etmenin ve tarım ile uğraşanların yaşam 

düzeylerini yükseltmenin en önemli yollarından biri, üreticilerin etkili bir biçimde 

örgütlenmesidir (İnan vd. 2000). Bu bağlamda, üreticilerin gübre kullanımına karar 

vermeleri için gerekli girdileri temin edebilecekleri veya ürünlerini en iyi şekilde 

değerlendirebilecekleri, karşılaştıkları herhangi bir sorun karşısında, ihtiyaçları olan 

bilgiyi temin edebilecekleri bir çiftçi örgütüne üye olup olmadığı incelenmiştir. Bu 

bağlamda, bilinçli gübre kullanan üreticilerin %90,9’u ve bilinçsiz gübre kullanan 

üreticilerin %75,5’inin üretici örgütüne üye olduğu belirlenmiştir. 

Çizelge 6.6 Üreticilerin çiftçi örgütlerine üyelik durumları 

Kimyasal Gübre Kullanımı 
Çiftçi örgütlerine üyelik  

Toplam 
Üye değil Üye 

Bilinçli gübre kullanıyor 
(teknik sınırlar içerisinde)  

Sayı 5 50 55 

% 9,1 90,9 100 

Bilinçsiz gübre kullanıyor 
(teknik sınırlar üzerinde) 

Sayı 13 40 53 

% 24,5 75,5 100 

Toplam 
Sayı 18 90 108 

% 16,7 83,3 100 
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Bölgede ön plana çıkan tarımsal örgütün Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış 

Kooperatifleri Birliği (Trakya Birlik) olduğu belirlenmiştir. Birliğin üreticilere kredi 

ve gübre sağlamada önemli bir payı bulunmaktadır. Bu bağlamda bilinçli gübre 

kullanan üreticilerin %58,2’si ve yapmayan üreticilerin %81,1’inin Trakya Birlik 

Kooperatifine üye oldukları belirlenmiştir (Çizelge 6.6).  

6.1.1.7 Gelir 

6.1.1.7.1 Gelir grupları 

Tarım kırsal kesimin en önemli gelir kaynağıdır. Tarım sektörünün en önemli unsuru 

çiftçilerin, tarımsal üretim olanaklarının ve buna bağlı olarak gelirlerinin 

arttırılmasıdır. Kırsal alanda modern tarım tekniklerini uygulayabilme açısından 

çiftçilerin gelir düzeylerinin yeterli olması beklenir (Kalanlar 2005). Bu bağlamda 

araştırmada, konu ile ilgili olarak daha önce yapılan çalışmalar da göz önüne alınarak 

(Ceylan 1988, Çetinkaya 1991, Demiryürek 1993), üreticilerin yıllık gelirlerine ilişkin 

beyanlarının yanlış olabileceği varsayılmış ve bu bakımdan üreticilerin kendi gelir 

düzeylerini daha iyi belirleyebilecekleri düşünülerek ve içinde yaşadıkları toplumun 

genel gelir seviyesi göz önüne alınarak “Köy halkı gelirlerine göre düşük, orta, yüksek 

olmak üzere 3 gruba ayrılsa siz hangi gruba girerdiniz?” sorusu yöneltilmiş, böylece 

üreticilerden daha doğru yanıtlar alınması amaçlanmıştır. 

Çizelge 6.7 Üreticilerin içinde bulundukları gelir grupları 

Kimyasal Gübre Kullanımı 
Gelir Grubu 

Toplam 
Düşük gelirli Orta gelirli Yüksek gelirli 

Bilinçli gübre kullanıyor 
(teknik sınırlar içerisinde)  

Sayı 17 17 21 55 

% 30,9 30,9 38,2 100 

Bilinçsiz gübre kullanıyor 
(teknik sınırlar üzerinde) 

Sayı 6 14 33 53 

% 11,3 26,4 62,3 100 

Toplam 
Sayı 23 31 54 108 

% 21,3 28,7 50 100 
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Çizelge incelendiğinde üreticilerin yarısının yüksek gelir grubunda yer aldığı 

görülmektedir. Üreticilerin % 28,7’si orta, % 21,3’ü ise köylerinde düşük gelir 

düzeyine sahip olduklarını belirtmişlerdir (Çizelge 6.7). Bilinçsiz gübre kullanan 

üreticilerin %62,3’ü yüksek gelire sahiptir. Bilinçli gübre kullanan üreticilerin ise 

%30,9’u düşük gelire sahiptir. Bu bağlamda yüksek gelire sahip üreticilerin daha fazla 

gübre kullandıkları görülmektedir. Bu durum yüksek gelirli üreticilerin daha fazla 

alım güçlerinin olmasına bağlanabilir. Dolayısı ile düşük gelirli üreticilerin alım 

güçlerinin düşük olmasından dolayı daha az gübre kullandığı söylenebilir. Ayrıca 

yüksek gelir grubundaki bilinçsiz gübre kullanan üreticilerin aktif olarak bir işte 

çalıştıkları ve tarım dışı gelire sahip oldukları belirlenmiştir. 

6.1.1.7.2 Tarım dışı gelir 

Modern tarımsal teknolojilerin yayılması ve benimsenmesinde çiftçilerin gelir düzeyi 

kadar, bu gelirin kaynaklarına göre dağılımı da önem taşımaktadır (Tatlıdil1989). 

Araştırma kapsamındaki üreticilerin, tarım dışı iş kollarında çalışma durumu, çiftçiliğe 

ek olarak uğraştığı çiftçilik dışı iş alanları ya da gelir kaynaklarının olup olmadığı 

işletmede bir gelir kaynağı olarak tarımsal üretime verilen önemin bir göstergesi 

olarak kabul edilmiştir. Tarım dışı gelir üreticilerin bilinçli gübreleme yapma ve aşırı 

gübre kullanımı kararını etkileyebilecek bir değişken olarak incelenmiş ve elde edilen 

bulgular çizelge 6.8’de verilmiştir.  

Çizelge 6.8 Tarım dışı gelir durumu 

Kimyasal Gübre Kullanımı 
Tarım Dışı Gelir 

Toplam 
Tarım dışı geliri yok Tarım dışı geliri var 

Bilinçli gübre kullanıyor 
(teknik sınırlar içerisinde) 

Sayı 31 24 55 

% 56,4 43,6 100 

Bilinçsiz gübre kullanıyor 
(teknik sınırlar üzerinde) 

Sayı 25 28 53 

% 47,2 52,8 100 

Toplam 
Sayı 56 52 108 

% 51,9 48,1 100 



50 
 

Tarım dışı gelire sahip üretici oranı %48,1’dir. Üreticilerin %51,9’unun ise tarım dışı 

geliri bulunmamaktadır (Çizelge 6.8).  

6.1.1.8 Bireysel niteliklere göre lojistik regresyon çözümlemesi 

Araştırmanın bu bölümünde bilinçli gübre kullanan ve kullanmayan üreticilerin 

bireysel özellikleri lojistik regresyon yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Bu 

modellerde kullanılan bireysel değişkenler ve özellikleri aşağıdaki gibidir: 

Y=1, bilinçli gübre kullanıyor 

Y=0, bilinçli gübre kullanmıyor  

X1, üreticilerin yaşları kesikli bir veri setidir. Bu setin dört alt kategorisi 

bulunmaktadır. 1= 40 yaş altı, 2= 41-50 yaş arası, 3= 51-60 yaş arası ve 4=61 yaş 

üzeri olarak sınıflandırılmıştır.  

X2, üreticilerin eğitim durumları kesikli bir veri setidir. Bu setin üç alt kategorisi 

bulunmaktadır. 1= ilkokul, 2= ortaokul, 3=lise ve üzeri olarak sınıflandırılmıştır. 

X3, üreticilerin hane halkı büyüklüğü sürekli bir veri setidir ve hane halkı birey 

sayısını göstermektedir. 

X4, üreticilerin herhangi bir sosyal güvenliğe sahip olma durumları kesikli bir veri 

setidir. Bu setin üç alt kategorisi bulunmaktadır. 1= Aktif, 2= Emekli, 3= Güvencesi 

yok olarak sınıflandırılmıştır. 

X5, üreticilerin gelir durumları kesikli bir veri setinden oluşmaktadır. Bu veri seti üç 

alt kategoriden oluşmaktadır. 1= düşük gelirli, 2= orta gelirli 3=yüksek gelirli olarak 

sınıflandırılmıştır. 

X6, üreticilerin kredi kullanma tutumları kesikli bir veri setidir ve iki alt kategorisi 

bulunmaktadır. 1= kredi kullanma, 2= kredi kullanmama olarak sınıflandırılmıştır. 

X7, üreticilerin tarım dışı gelirleri kesikli bir veri setidir ve iki alt kategorisi 

bulunmaktadır. 1= tarım dışı geliri yok, 2= tarım dışı geliri var olarak 

sınıflandırılmıştır. 
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X8, üreticilerin çiftçi örgütlerine üyelikleri kesikli bir veri setidir ve iki alt 

kategoriden oluşmaktadır. 1= üreticilerin çiftçi örgütlerine üye olmaları, 2= 

üreticilerin çiftçi örgütlerine üye olmamaları olarak sınıflandırılmıştır. 

Yukarıda açıklanan bireysel niteliklerine ait bağımsız değişkenlerle kurulan modelde 

temel amaç, bağımlı değişkendeki değişimi (varyasyonu) en iyi açıklayan ya da 

bağımlı değişkenin çeşitli düzeylerini birbirinden ayırmada etkili olabilecek bağımsız 

değişkenlerin seçimidir. Bu amaçla sekiz tane bağımsız değişken teker teker modele 

alınarak bu değişkenlere ait odds oranlarının %95 olasılık güven aralıkları, wald 

istatistiği olasılığı, standart hata, bağımsız değişkenlere ilişkin regresyon 

katsayılarının serbestlik dereceleri ve önemlilik düzeyleri araştırılmıştır. Söz konusu p 

değeri 0,05’dan küçük olan (p<0,05) bağımsız değişkenler modele dahil edilmiştir. 

Modele ait bağımlı değişkenin sınıflandırmada ki başarı oranını gösteren sonuçlar 

çizelge 6.9’da sunulmuştur. 

Çizelge 6.9 Bağımlı değişken (y) için sınıflandırma sonuçları 
 

 

Tahmin Edilen 

Doğrulama 
Oranı 
(%) 

Bilinçli gübre 
kullanıyor (teknik 
sınırlar içerisinde) 

Bilinçsiz gübre 
kullanıyor (teknik 
sınırlar üzerinde) 

Bilinçli gübre kullanıyor 
(teknik sınırlar içerisinde) 

41 14 74,5 

Bilinçsiz gübre kullanıyor 
(teknik sınırlar üzerinde) 

9 44 83,0 

Genel   78,7 

Bağımlı değişkene ait sınıflandırma sonuçlarına ait en yüksek değer üçüncü adımda 

gerçekleşmiştir (genel doğrulama oranı %78,7). Uygulama sonucunda denklemdeki 

sekiz bağımsız değişkene ait katsayılar (standart hatalar, wald istatistiğine ait 

serbestlik dereceleri, katsayılara ilişkin önemlilik düzeyleri (p), R değerleri, odds (Exp 

(B)) ve %95 güven aralıklı değerler) çizelge 6.10’da sunulmuştur. Ayrıca modelin 

Nagelkerke R Square değeri 0,463, -2 Log likelihood değeri 103,599 olarak 

hesaplanmıştır 
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Modele ilişkin lojistik regresyon çözümlemesi çizelge 6.10’da sunulmuştur. 

Çizelge 6.10 Bireysel niteliklerin lojistik regresyon çözümlemesi 
 

Değişkenler B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Adım 
1a 

Yaş   6,368 3 ,095  

Yaş(1) 1,325 ,880 2,269 1 ,132 3,763 

Yaş(2) ,446 ,658 ,461 1 ,497 1,562 

Yaş(3) 1,946 ,844 5,321 1 ,021 7,003 

Eğitim   3,452 2 ,178  

Eğitim(1) 2,139 1,189 3,236 1 ,072 8,490 

Eğitim(2) 0,00 0,00     

Gelir   ,323 2 ,851  

Gelir(1) ,019 ,845 ,001 1 ,982 1,020 

Gelir(2) 0,00 0,00     

Sosyal güvence   10,902 2 ,004  

Sosyal güvence(1) -2,979 ,920 10,495 1 ,001 ,051 

Sosyal güvence(2) 1,841 ,829 4,933 1 ,026 6,302 

Kredi kullanma(1) ,552 ,548 1,016 1 ,314 1,737 

Hane halkı büyüklüğü ,513 ,182 7,937 1 ,005 1,671 

Tarım dışı gelir(1) 1,347 ,602 4,998 1 ,025 3,845 

Çiftçi örgütlerine üyelik (1) 1,970 ,663 8,834 1 ,003 7,168 

Sabit Terim -2,392 ,938 6,504 1 ,011 ,091 

Adım 
2a 

Yaş   7,376 3 ,061  

Yaş(1) 1,329 ,877 2,294 1 ,130 3,776 

Yaş(2) ,537 ,641 ,703 1 ,402 1,711 

Yaş(3) 2,027 ,808 6,299 1 ,012 7,591 

Eğitim   4,012 2 ,135  

Eğitim(1) 2,303 1,164 3,916 1 ,048 10,003 

Eğitim(2) 0,00 0,00     

Sosyal güvence   11,406 2 ,003  

Sosyal güvence(1) -3,031 ,916 10,959 1 ,001 ,048 

Sosyal güvence(2) 1,837 ,802 5,251 1 ,022 6,278 

Kredi kullanma(1) ,601 ,532 1,275 1 ,259 1,824 

Hane halkı büyüklüğü ,527 ,176 8,942 1 ,003 1,694 

Tarım dışı gelir(1) 1,369 ,601 5,185 1 ,023 3,930 

Çiftçi örgütlerine üyelik (1) 2,024 ,622 10,576 1 ,001 7,569 

Sabit Terim -2,349 ,917 6,561 1 ,010 ,095 
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Çizelge 6.10 Bireysel niteliklerin lojistik regresyon çözümlemesi (devam)  
 
Adım 
3a 

Yaş   6,751 3 ,080  

Yaş(1) 1,236 ,858 2,076 1 ,150 3,441 

Yaş(2) ,475 ,631 ,567 1 ,451 1,608 

Yaş(3) 1,869 ,790 5,590 1 ,018 6,480 

Eğitim   4,117 2 ,128  

Eğitim(1) 2,275 1,162 3,833 1 ,050 9,723 

Eğitim(2) 0,00 0,00     

Sosyal güvence   12,004 2 ,002  

Sosyal güvence(1) -3,064 ,909 11,362 1 ,001 ,047 

Sosyal güvence(2) 1,972 ,800 6,078 1 ,014 7,187 

Hane halkı büyüklüğü ,526 ,176 8,886 1 ,003 1,692 

Tarım dışı gelir(1) 1,334 ,591 5,089 1 ,024 3,795 

Çiftçi örgütlerine üyelik (1) 2,144 ,613 12,224 1 ,000 8,533 

Sabit Terim -2,426 ,908 7,147 1 ,008 ,088 

Çizelge 6.10’a göre, p<0,05 önemlilik düzeyi dikkate alındığında, bağımsız 

değişkenlerden hane halkı büyüklüğü, sosyal güvence, çiftçi örgütlerine üye olma,  

tarım dışı gelir, eğitim ve yaş değişkenlerinin denkleme önemli katkılarda 

bulunduğuna ve bu nedenle denkleme alınması gerektiğine karar verilmiştir. Önemli 

bulunan altı bağımsız değişken dışındaki diğer bağımsız değişkenler ise p<0,05 

kriterine uymadıkları için denkleme alınmamıştır. İstatistiksel açıdan önemsiz bulunan 

bağımsız değişkenlerin bilinçli gübre kullanmaya karar verme davranışı üzerinde 

etkili olmadıkları söylenebilir. 

Lojistik regresyon analizinde, üreticilerin çiftçi örgütlerine üye olmasının üye 

olmayan üreticilere göre, bilinçli gübre kullanma olasılığını 8,533 kat artırdığı 

belirlenmiştir.  

Eğitim değişkeni de yapılan analizde önemli bulunmuştur. Üreticilerin eğitim seviyesi 

bilinçli gübre kullanma olasılığını etkileyen bir bireysel özellik olduğu 

anlaşılmaktadır. Hesaplamalar sonucu, üreticilerin eğitiminin ilkokul seviyesinde (1= 

ilkokul mezunu olması) bilinçli gübre kullanma olasılığını 9,723 kat artırdığı 
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belirlenmiştir. Bu durum ilkokul mezunu üreticilerin daha çok yaşlı ve tecrübeli 

bireyler olmasına ve kişilerin eğitim düzeylerine ilişkin varyasyonun fazla 

olmamasına bağlanabilir. 

Yaş değişkeni de yapılan analizde önemli bulunmuştur. Üreticilerin yaşları bilinçli 

gübre kullanmaya karar verme olasılığını etkileyen bir bireysel özellik olduğu 

anlaşılmaktadır. Hesaplamalar sonucu, üreticilerin yaşlı olması (3= 51-60 yaş arasında 

olması) bilinçli gübre kullanma olasılığını 6,480 kat artırdığı belirlenmiştir. Yaşlı 

üreticilerin tecrübelerinden dolayı daha bilinçli gübre kullandıkları söylenebilir.  

Sosyal güvence değişkeninin katsayısının negatif olması bilinçli gübre kullanma 

olasılığı ile sosyal güvence değişkeni arasında negatif bir ilişki olduğunu 

göstermektedir. Olasılıklar oranı 1’den küçük olduğu için bu değişken bilinçli gübre 

kullanma olasılığını düşürmektedir. Lojistik regresyonun varsayımından gelen bir 

olayın olma olasılığı olmama olasılığının tersidir. Yorumlama kolaylığı için olasılıklar 

oranı değerinin 1’den küçük çıkması durumunda “1” olasılıklar değerine bölünür ve 

çıkan sonuç yorumlanırken olması değil de olmaması şeklinde yorumlanır. Yani 

emekli olan ya da sosyal güvencesi olmayan üreticilerin bilinçli gübre kullanma 

olasılıkları aktif olarak sigortaya prim ödemeye devam eden üreticilere göre 21,27 

(1/0,047) kat daha fazladır.  

Ayrıca sosyal güvence açısından, üreticilerin emekli olmasının da bilinçli gübre 

kullanma olasılığını 7,187 kat artırdığı belirlenmiştir. Bu durum emekli üreticilerin 

daha yaşlı ve dolayısı ile de daha tecrübeli olması ile açıklanabilir. 

Tarım dışı gelir değişkeni de yapılan analizde önemli bulunmuştur. Üreticilerin tarım 

dışı gelirlerinin olmaması bilinçli gübre kullanma olasılığını etkileyen bir bireysel 

özellik olduğu anlaşılmaktadır. Hesaplamalar sonucu, üreticilerin Tarım dışı 

gelirlerinin olmamasının (1= tarım dışı geliri yok) bilinçli gübre kullanma olasılığını 

3,795 kat artırdığı belirlenmiştir. Bu bağlamda tarım dışı gelirin bilinçli gübre 

kullanımına etkisi olmadığı ve geçimini sadece tarımdan sağlayan üreticilerin daha 

bilinçli gübre kullandığı söylenebilir. 
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Hane halkı büyüklüğü değişkeni de yapılan analizde önemli bulunmuştur. Üreticilerin 

hane halkı büyüklüğü bilinçli gübre kullanma olasılığını etkileyen bir bireysel özellik 

olduğu anlaşılmaktadır. Hesaplamalar sonucu, üreticilerin hane halkı büyüklüğünde bir 

birimlik artışın bilinçli gübre kullanmaya karar verme olasılığını 1,692 kat artırdığı 

belirlenmiştir.  

Materyal metot (bölüm 3.2.2.4 Lojistik regresyon) eşitlik 3’te sunulan logit fonksiyon 

bireysel özelliklere göre şu şekilde yazılabilir (Gürlük ve Rehber 2009); 

Log = 

 
= -2,426-3,064 (Sosyal Güvence (1)) + 2,144 (Çiftçi örgütlerine üyelik(1)) +1,869 (Yas 

(3)) +2,275 (Eğitim(1)) +1,334 (Tarım Dışı Gelir(1)) + 0,526 (Hane Halkı Büyüklüğü) 

6.1.2 İşletme özellikleri 

Araştırmanın bu bölümünde bilinçli gübre kullanan ve kullanmayan üreticilerin sahip 

oldukları işletme büyüklüğü, arazi mülkiyet durumu, ürün deseni, hayvan varlığı, 

traktör varlığı, sulu arazi genişliği, parsel sayısı ve büyüklüğü, buğday ve ayçiçeği 

ekim alanları ve toplam üretim içerisinde bitkisel ve hayvansal üretimin payı 

değişkenleri ele alınmıştır. 

6.1.2.1 İşletme büyüklüğü15 

Türkiye’de tarımsal yapının önemli sorunlarından biri de tarım işletmelerinin küçük 

ve çok parçalı bir yapıya sahip olmalarıdır (Anonim 2010c). İşletme genişliği arttıkça 

işletmelerin parça sayısı ve doğal olarak parça genişliği de artmaktadır. Türkiye 

ortalamasına göre ortalama parça sayısı 4,1 ve ortalama parça genişliği 15 dekardır 

(Gün, 2006). Trakya Bölgesinde işletmelerin %66’sı 100 dekar altı işletmelerdir. 

                                                 
15
İşletme büyüklüğü; mülk arazisi ile birlikte ortağa ve kiraya tutulan arazi genişliğini ifade 

etmektedir. 
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Bunun %37’si 0-50 dekar arazi büyüklük grubunda yer almakta olup, ortalama işletme 

büyüklüğü 25.3 dekardır. 51-100 dekar arasında yer alan işletmelerin oranı %29 olup, 

ortalama işletme büyüklüğü 70.7 dekardır. Bölge, Türkiye geneline göre her iki grup 

içerisinde de işletme büyüklükleri açısından ortalamanın üzerindedir (19.5 da; 68.1 

da) (Anonim 2010c). 

Çiftçilerin sahip oldukları tarım işletmesinin ekonomik bir büyüklükte olması 

kullandıkları gübre ve ilaç miktarını yakından ilgilendirmekte ve çevre açısından önem 

taşımaktadır. Üreticilerin sahip oldukları tarım işletmesinin büyüklüğü ile üreticilerin 

çevreyi koruyucu davranış sergilemeleri arasında bir ilişki bulunmaktadır (Ryan vd. 

2003). Ancak birçok çalışmada işletme büyüklüğü ile üreticilerin çevreyi koruyucu 

davranış sergilemeleri arasında bir kuvvetli bir ilişki tespit edilememiştir (Bultena vd. 

1981, Cocklin and Doorman 1994, Ryan vd. 2003, Winter vd. 2005).  

Üreticilerin kullanacakları gübre miktarını belirlemede işletme büyüklüğünün önemli 

bir faktör olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle araştırmada üreticilerin sahip oldukları 

işletme büyüklükleri incelenmiş ve elde edilen veriler doğrultusunda çizelge 6.11 

hazırlanmıştır. 

Çizelge 6.11 Üreticilerin toplam işletme genişlikleri 
 

 İşletme genişlik grubu 
Gübre Kullanımı  

Bilinçli gübre kullanıyor 
(teknik sınırlar içerisinde)  

Bilinçsiz gübre kullanıyor 
(teknik sınırlar üzerinde) 

1-50 da 
Sayı 30 14 

% 54,5 26,4 

51-100 da 
Sayı 8 16 

% 14,6 30,2 

101 + da 
Sayı 17 23 

% 30,9 43,4 

Toplam 
Sayı 55 53 

% 100 100 
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Çizelge 6.11 incelendiğinde bilinçli gübre kullanan üreticilerin %54,5’i 1-50 da 

arasında, %14,6’sı 51-100 da arasında ve %30,9’unun ise 101 da ve üzeri işletme 

arazisine sahip olduğu, bilinçli gübre kullanmayan üreticilerin ise %26,4’ünün 1-50 da 

arasında, %30,2’sinin 51-100 da arasında ve %43,4’ünün ise 101 da ve üzeri işletme 

genişliğine sahip olduğu belirlenmiştir. İşletme büyüklüğü arttıkça bilinçsiz gübre 

kullanım oranı da artmaktadır. İşletme genişliği büyüdükçe bilinçsiz gübre 

kullanımının artması, büyük işletme sahiplerinin daha yüksek alım gücüne sahip 

olmaları, daha fazla kiracılık ve ortakçılıkla arazi almalarına bağlanabilir. Kiracılık ve 

ortakçılıkla arazi edinimi arttıkça bilinçsiz gübre kullanımı da artmaktadır. 

Üreticilerin kiraladıkları veya ortağa aldıkları topraklardan daha fazla ürün alabilmek 

için daha fazla gübre ve ilaç kullanma eğiliminde oldukları belirlenmiştir. 

6.1.2.2 Arazi mülkiyeti ve tasarruf şekli16 

Arazi diğer üretim faktörlerinden farklı olarak, üretimin en önemli ve vazgeçilmez bir 

unsurudur (Demirci 1978). Kiracılık; işletmecinin toprak üzerinde mülkiyet hakkının 

bulunmadığı, kiracının toprağı kullanma karşılığı toprak sahibine önceden 

kararlaştırılmış ödemede bulunduğu, arazi sahibinin riske ortak olmadığı egenim şekli 

olup, ortakçılık ise toprağın işlenmesi sonucu elde edilecek ürünün belli bir oranda 

toprak sahibiyle paylaşılmasını öngören sözleşmeye dayanan işletme şeklidir (Aksoy 

1984). Araştırma kapsamında üreticilerin işletme arazisi büyüklüğü, mülk arazi varlığı 

ve kiraya tuttukları arazi genişlikleri çizelge 6.12’de verilmiştir.  

İşletmelerde mülk arazi varlığı, üretim düzeyini kısıtlayan önemli bir faktör olması 

nedeniyle Trakya Bölgesinde kiraya ve ortağa özellikle sulu arazilerin ve verimli olduğu 

bilinen arazilerin tutulduğu tespit edilmiştir. Buna karşın, işgücü varlığı yeterli olmayan 

az sayıdaki işletmenin arazi varlıklarının bir kısmını kiraya (%0,1) ve ortağa (%0,1) 

verdikleri saptanmıştır (Çizelge 6.12). 

 

                                                 
16Arazi Tasarruf Şekli: Tarımsal işletmenin kendi mülkü olan, kira ile işlediği, ortakçılık veya  
yarıcılıkla tuttuğu arazidir (Anonim 2011v). 
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Çizelge 6.12 İncelenen işletmelerde arazi mülkiyet ve tasarruf durumu 

Arazi Mülkiyet ve 
Tasarruf Durumu 

Toplam Arazi  
(da) 

İşletme  
Sayısı 

İşletmeler Ortalaması  
(da) 

% 

Mülk arazi 15.103,77 108 139,9 81,6 
Kiraya verilen arazi 20 1 20 0,1 
Kiraya tutulan arazi 2.576 38 67,8 13,9 
Ortağa verilen arazi 26 1 26 0,1 
Ortağa tutulan arazi 805 5 161 4,3 
Toplam işletme arazisi 18.527,77 108 171,5 100 

Tarım arazileri yeterli veya hiç olmayan işletmeler genellikle kiracılık ve ortakçılıkla 

tarımsal faaliyet yapmaktadır. Ancak gelir ve masrafların belirli oranlarda paylaşıldığı 

ortakçılık sistemi giderek ortadan kalkmaktadır. Bölgede ortakçılık sistemini daha çok 

toprağını işleyecek ekipmanı olmayan üreticilerin tercih ettiği belirlenmiştir. Bölgede 

kiracılık daha yaygın olup, yörede kısa süreli (bir üretim dönemi veya bir yıllığına) 

tarım arazilerinin kiralandığı saptanmıştır. Çizelge 6.12’den izlendiği üzere, üreticilerin 

toplam işletme arazisi büyüklüğü 18.527,77 dekardır. İşletmeler ortalamasında, işletme 

başına düşen ortalama işletme arazisi büyüklüğü ise 171,5 dekar olup, bunun % 81,6’sı 

mülk (ortalama 139,9 da), % 13,9’u kiraya tutulan (ortalama 67,8 da) ve % 4,3’ü ise 

ortağa tutulan (ortalama 161 da) araziden oluşmaktadır. Bu oranlardan da anlaşılacağı 

üzere, işletme arazisi içinde en büyük payı mülk arazisi almaktadır, ancak arazi 

genişliklerinde büyük varyasyonlar görülmektedir. İncelenen işletmelerde kiraya tutulan 

arazi olmasına rağmen, kiraya ve ortağa verilen arazi miktarının çok düşük olduğu tespit 

edilmiştir.  

6.1.2.3 Sulu arazi genişliği 

Bitkisel üretime doğrudan doğruya etki eden faktörlerin başında sulama gelir. Sulu 

tarım arazilerinde17 teknik manada daha fazla gübre kullanılmakta, bu arazilerde daha 

fazla ot olacağı için de daha fazla tarımsal ilaç atılmaktadır. Teknik açıdan sulama ise 

Güvercin ve Boz (2003) tarafından; “çağdaş tarım tekniklerinin en önemlilerinden biri 

olup, bitkilerin gereksinim duydukları, ancak doğal yollarla karşılanamayan suyun, 

                                                 
17Sulu Tarım Arazileri:Tarımı yapılan bitkilerin büyüme devresinde ihtiyaç duyduğu suyun, su 
kaynağından alınarak yeterli miktarda ve kontrollü bir şekilde karşılandığı arazilerdir (Anonim 
2009a). 
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bitkinin kök bölgesine yapay yollarla ve kontrollü olarak verilmesi” şeklinde 

tanımlanmıştır. Sulama, tarımda verim artışı yanında, ürün deseninin değiştirilmesi ve 

ikinci, hatta üçüncü ürünün üretilmesine olanak sağlayabilmektedir. Bu açıdan da 

kullanılan gübre miktarında önemli bir değişkendir. Araştırmanın bu bölümünde, 

üreticilerin sahip olduğu sulu arazi genişliği incelenmiş ve elde edilen veriler 

kullanılarak çizelge 6.13 hazırlanmıştır. 

Çizelge 6.13 Üreticilerin sahip olduğu sulu arazi genişliği 

Sulu arazi genişliği 
Gübre Kullanımı 

Bilinçli gübre kullanıyor 
(teknik sınırlar içerisinde)  

Bilinçsiz gübre kullanıyor 
(teknik sınırlar üzerinde) 

1-50 da 
Sayı 40 26 

% 72,7 49,1 

51-100 da 
Sayı 8 22 

% 14,5 41,5 

101 + da 
Sayı 7 5 

% 12,8 9,4 

Toplam 
Sayı 55 53 

% 100 100 

Bilinçli gübre kullanan üreticilerin %72,7’sinin 50 da ve altında sulu arazisi 

bulunmaktadır. Bu oran bilinçli gübre kullanmayan üreticilerde %49,1’dir. 51-100 

dekar arasında sulu arazisi olan üreticilerin dağılımı incelendiğinde ise; bilinçli gübre 

kullanan üreticilerin %14,5’i, bilinçsiz gübre kullanan üreticilerin ise %41,5’inin,51-

100 dekar arasında sulu arazisi olduğu belirlenmiştir. 101 da ve üzerinde sulu arazisi 

olan üreticilerin %12,8’inin bilinçli gübre kullandığı ve %9,4’ünün ise bilinçsiz gübre 

kullandığı belirlenmiştir. 

6.1.2.4 Parsel sayısı ve büyüklüğü 

Türkiye’de tarım arazilerinin çok parçalı ve dağınık oluşu, işgücü verimliliğinin 

düşmesine neden olmakta bu ise işletme başarısı üzerine olumsuz etki yapmaktadır 

(Erkuş vd.1995).  
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Çizelge 6.14’te belirtildiği üzere işletme arazisi genişliği 1. grupta 33,9 da, 2. grupta 

86,12 da,3. grupta ise 288,63 dekardır. Ortalama parsel sayısı ise 1. grupta 5,11 adet, 2. 

grupta 12,38 adet,3. grupta ise 22,6 adettir. Ortalama parsel büyüklüğü ise 1. grupta 

10,47 da, 2. grupta 8,9 da,3. grupta ise 19,52 dekardır. İşletmelerde işletme arazisi 

varlığının çok parçalı olması, makineli tarım yapılması olanaklarını kısıtlamaktadır.  

Çizelge 6.14 İncelenen işletmelerde ortalama parsel sayısı ve büyüklüğü (mülk) 

  
İşletme Büyüklük Grupları (mülk) 

I. Grup II. Grup III. Grup İşletmeler ortalaması 
İşletme arazisi (da) 33,9 86,1 288,6 139,9 
Ortalama parsel sayısı (adet) 5,1 12,4 22,6 13,2 
Ortalama parsel büyüklüğü (da) 10,5 8,9 19,5 8,8 
 

Çizelge 6.15 İncelenen işletmelerde ortalama parsel sayısı  
 

Kimyasal Gübre Kullanımı 
Parsel Sayısı 

Toplam 
1-10  11-20 21 + 

Bilinçli gübre kullanıyor 
(teknik sınırlar içerisinde)  

Sayı 32 11 12 55 

% 58,2 20,0 21,8 100 

Bilinçsiz gübre kullanıyor 
(teknik sınırlar üzerinde) 

Sayı 16 23 14 53 

% 30,2 43,4 26,4 100 

Toplam Sayı 48 34 26 108 

% 44,4 31,5 24,1 100 

Bilinçli gübre kullanan üreticilerin %58,2’sinin 1-10 arasında parsel sayısının 

bulunduğu bilinçsiz gübre kullananların ise %43,4’ünün 11-20 arasında parsel sayısının 

bulunduğu belirlenmiştir. Tüm üreticilerin ise %44,4’ünün 1-10 arasında parsele, 

%31,5’inin 11-20 arasında parsele ve %24,1’inin ise 21 ve üzerinde parsele sahip 

olduğu belirlenmiştir.  

6.1.2.5 Traktör varlığı 

Tarımsal üretimde, toprak işleme, ekim, dikim, çapa, hasat, harman, tarımsal 

mücadele, ürün değerlendirme gibi hemen her alanda mekanizasyondan geniş ölçüde 
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yararlanılmakta ve böylece bir yandan birim alandan alınan ürün artırılırken, diğer 

yandan ürünün birim maliyetinde azalma görülmekte ve çok zor bir uğraş olan 

tarımsal faaliyet daha kolay hale gelmektedir (Anonim 2011a).Tarımsal mekanizasyon 

araçları; tarımsal üretimde işgücü verimliliğini artıran, maliyetleri düşüren, modern 

üretim teknolojilerinin kullanılmasını ve işlemlerin zamanında, uygun şekilde 

yapılmasını sağlayan, ürün kalitesini ve verimini artıran ve ileri teknolojilerin 

uygulanmasını sağlayan önemli bir üretim aracıdır (Anonim 2011b, Evcimvd.2005). 

Tarımsal mekanizasyon içinde en önemli konuma sahip makine traktördür. Çünkü 

hemen hemen bütün tarım alet-makinelerinin isleyişini sağlayan güç kaynağı 

traktördür (Sayın 2006).Traktör sayısının artması, tarım alet ve makineleri sayısının 

artmasına ve modern tarım tekniklerinin gelişmesine neden olmaktadır. Bu kapsamda 

üreticilerin traktör varlığı çizelge 6.16’da incelenmiştir. 

Çizelge 6.16 Üreticilerin traktör varlığı 
 

Kimyasal Gübre Kullanımı 
Traktöre sahip olma  

Toplam 
Traktörü yok Traktörü var 

Bilinçli gübre kullanıyor 
(teknik sınırlar içerisinde)  

Sayı 13 42 55 

% 23,6 76,4 100 

Bilinçsiz gübre kullanıyor 
(teknik sınırlar üzerinde) 

Sayı 4 49 53 

% 7,5 92,5 100 

Toplam Sayı 17 91 108 

% 15,7 84,3 100 

Elde edilen veriler doğrultusunda hazırlanmış olan çizelge incelendiğinde üreticilerin 

%84,3’ünün traktör sahibi olduğu, %15,7’sinin ise traktörünün olmadığı 

anlaşılmaktadır. Bilinçli gübre kullanan üreticilerin %76,4’ünün bilinçsiz gübre 

kullanan üreticilerin ise %92,5’inin traktöre sahip oldukları belirlenmiştir. 

6.1.2.6 Bitkisel üretimin payı 

Üreticilerin uygulayacakları gübre miktarına karar vermelerinde, işletmelerinde yoğun 

olarak yapılan tarımsal faaliyetin ne olduğunun da önemli olabileceği varsayılarak, 
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üreticilere tarımsal üretim faaliyetleri içerisinde bitkisel üretimin ne oranda yapıldığı 

sorulmuş ve elde edilen veriler doğrultusunda çizelge 6.17 hazırlanmıştır. 

Çizelge 6.17 Üreticilerin tarımsal üretim değeri içerisinde bitkisel üretimin oranı (%) 

Kimyasal Gübre Kullanımı 
Bitkisel Üretimin Payı (%) 

Toplam 
<25 26–50 51–75 >75 

Bilinçli gübre kullanıyor 
(teknik sınırlar içerisinde)  

Sayı 4 18 7 26 55 

% 7,3 32,7 12,7 47,3 100 

Bilinçsiz gübre kullanıyor 
(teknik sınırlar üzerinde) 

Sayı 2 11 10 30 53 

% 3,8 20,8 18,9 56,5 100 

Toplam Sayı 6 29 17 56 108 

% 5,6 26,9 15,7 51,8 100 

Bölgede üreticilerin %51,8’i yoğun olarak (%75’in üzerinde) bitkisel üretim ile 

uğraşmaktadır. Bilinçli gübre kullanan üreticilerde bitkisel üretim payının %75’in 

üzerinde olduğu üreticilerin oranı %47,3 iken, tarımsal üretim faaliyetleri içerisinde 

bitkisel üretim payı %25’in altına düşen üreticilerin oranı %7,3’tür. Bilinçsiz gübre 

kullanan üreticilerde bitkisel üretim payının %75’in üzerinde olduğu üreticilerin oranı 

ise %56,5’tir. Bu grupta tarımsal üretim faaliyetleri içerisinde bitkisel üretim payı 

%25’in altına düşen üreticilerin oranı ise %3,8’dir. Bu göstergeler ışığında bilinçli 

gübre kullanan ve kullanmayan her iki üretici grubunda da ağırlıklı olarak bitkisel 

üretim faaliyetlerinin gerçekleştirildiğini söylemek mümkündür. Üreticilerin %32,5’i 

için bitkisel üretimin payı %50’nin altındadır. 

6.1.2.7 Ürün deseni 

Araştırmaya katılan üreticiler hem bitkisel üretimde hem de hayvansal üretimde 

bulunmaktadır. Bölge koşullarının bitkisel üretim açısından uygun olması bitkisel 

üretimin hayvansal üretime göre daha yaygın olarak yapılmasına neden olmaktadır. 

Üretim deseninin kullanılan gübre miktarında önemli bir değişken olması nedeniyle 

çalışmada ele alınmıştır. Tarla tarımının en önemli kültürel uygulamalarından birisi, 

ekim nöbeti veya rotasyondur (Er vd. 2011). Ürün rotasyonu, tarımsal ekosistemin 
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çeşitliliği açısından da son derece önemli bir yöntem olup, besin elementlerinin 

topraktan daha iyi alınması sağlamaktadır (Yazgan 2006). 

Araştırma bölgesinde, üreticilerin sahip olduğu işletmelerde buğday üretiminin yanı 

sıra arpa, şekerpancarı, ayçiçeği, çayır otu, çeltik, fiğ, mısır, yonca ve bostan 

yetiştiriciliği üretim deseninde yer almaktadır. Üreticilerden elde edilen veriler 

doğrultusunda çizelge 6.18 hazırlanmıştır. 

Çizelge 6.18 Üreticilerin ürün deseni 

 Ürünler 
Bilinçli gübre kullanıyor Bilinçsiz gübre kullanıyor Toplam 

Sayı 
Ortalama 
arazi 

genişliği 

% Sayı 
Ortalama 

arazi genişliği 
% Sayı % 

Buğday sulu 55 16,50 100 53 16,10 100 108 100 
Buğday kuru 55 44,92 100 53 62,81 100 108 100 
Ayçiçeği sulu 55 16,92 100 53 18,67 100 108 100 
Ayçiçeği kuru 55 46,15 100 53 53,34 100 108 100 
Arpa 2 7,5 2,6 2 29,5 3,8 4 5,1 
Kolza 1 109 1,8 3 45 5,7 4 5,1 
Çeltik 1 2,8 1,8 3 27,6 5,7 4 5,1 
Mısır 5 26 9,1 7 24,5 13,2 12 15,2 
Sorgum 1 15 1,8 0 0 0 1 1,3 
Yonca 4 6,2 7,3 3 7,9 5,7 7 8,9 
Şeker pancarı 0 0 0 1 22 1,9 1 1,3 
Fiğ 1 11,5 1,8 5 19 9,4 6 7,6 
Çayır otu 1 1,1 1,8 2 1,8 3,8 3 3,8 
Kavun-karpuz 0 0 0 1 7,6 1,9 1 1,3 
Ceviz-Kavak-Kiraz 0 0 0 3 21,5 5,7 3 3,9 
Toplam  55 - 100 53  100 108 100 

Çizelge 6.18 incelendiğinde üreticilerin tamamının buğday ve ayçiçeği üretimlerinin 

bulunduğu anlaşılmaktadır. Üreticiler genellikle arazilerinin yarısına buğday diğer 

yarısına da ayçiçeği ekmektedir. Buğday ve ayçiçeğinden sonra üreticiler arasında 

yaygın olarak yetiştiriciliği yapılan ikinci ürün ise mısır (%15,2) ve ardından da yonca 

ve fiğ gibi yem bitkileri gelmektedir. Bu bağlamda, Trakya Bölgesinde buğday 

ayçiçeği münavebesinde baklagillerin (Fiğ) yeşil gübreleme veya 2. ürün olarak 

münavebe sisteminde sürdürülmesi durumunda, kimyevi gübre kullanımında da 

önemli ölçüde tasarruf yapılabileceği tespit edilmiştir (Gürbüz 2010).   



64 
 

Ayrıca araştırmanın bu bölümünde bilinçli gübre kullanan ve kullanmayan üreticiler 

arasında yetiştiriciliği yapılan ürünler açısından fark olup olmadığını belirleyebilmek 

amacıyla çizelge 6.18’de yer alan ürünlerin lojistik regresyon çözümlemesi 

yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar, bilinçli gübre kullanan ve kullanmayan üreticiler 

arasında sadece buğday ve ayçiçeği ekim alanlarında istatistiki olarak anlamlı bir ilişki 

olduğunu ortaya çıkarmıştır. Bu nedenle araştırmanın bundan sonraki bölümünde 

yetiştirilen temel ürünlerden sadece buğday ve ayçiçeği ekimi ile ilgili verilere yer 

verilmiştir. 

6.1.2.7.1 Buğday ekim alanı 

Araştırma bölgesinde yoğun olarak buğday üretimi yapılması nedeniyle buğday ekim 

alanları genişliğinin üreticilerin bilinçli gübre kullanma kararlarında etkili bir faktör 

olabileceği düşünülmüştür. Bu düşünceden yola çıkarak üreticilerden elde edilen 

veriler doğrultusunda çizelge 6.19 hazırlanmıştır. 

Çizelge 6.19 Üreticilerin buğday ekim alanı 

Buğday ekim alanı 
Gübre Kullanımı 

Bilinçli gübre kullanıyor Bilinçsiz gübre kullanıyor 

1-50 da 
Sayı 34 30 

% 61,8 56,6 

51-100 da 
Sayı 9 11 

% 16,4 20,8 

101 + da 
Sayı 12 12 

% 21,8 22,6 

Toplam 
Sayı 55 53 

% 100 100 

Çizelge 6.19 incelendiğinde, bilinçli gübre kullanan üreticilerin %61,8’inin, bilinçsiz 

gübre kullanan üreticilerin ise %56,6’sının 50 da ve altında buğday ektiği 

anlaşılmaktadır. Bilinçli gübre kullanan üreticilerin %16,4’ü 51-100 da arasında 

buğday yetiştirirken, %21,8’i 101 da ve üzerinde buğday yetiştirmektedir. Bilinçsiz 
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gübre kullanan üreticilerin ise %20,8’i 51-100 da arasında buğday 

yetiştirirken,%22,6’sı ise 101 da ve üzerinde buğday yetiştirmektedir. 

6.1.2.7.2 Ayçiçeği ekim alanı 

Ayçiçeği Türkiye’de en önemli yağ bitkisi olup, Türkiye ekim alanlarının %70’i 

Trakya Bölgesinde bulunmaktadır. Trakya Bölgesinin temel münavebe sistemi 

buğday+ayçiçeği olduğundan dolayı ayçiçeği, bölgenin en önemli ürünlerinden biridir 

(Kaya vd.2006). 

Araştırma bölgesinde yoğun olarak buğdaydan sonra en fazla üretimi yapılması 

nedeniyle ayçiçeği ekim alanları genişliği incelenmiş ve üreticilerin bilinçli gübre 

kullanma kararlarında etkili bir faktör olabileceği düşünülmüştür. Bu düşünceden yola 

çıkarak üreticilerden elde edilen veriler doğrultusunda çizelge 6.20 hazırlanmıştır. 

Çizelge 6.20 Üreticilerin ayçiçeği ekim alanı 
 

İşletme genişlik grubu 
(ayçiçeği ekim alanı) 

Gübre Kullanımı 

Bilinçli gübre kullanıyor Bilinçsiz gübre kullanıyor 

1-50 da 
Sayı 42 26 

% 76,4 49,1 

51-100 da 
Sayı 8 16 

% 14,5 30,2 

101 + da 
Sayı 5 11 

% 9,1 20,7 

Toplam 
Sayı 55 53 

% 100 100 

Çizelge 6.20 incelendiğinde bilinçli gübre kullanan üreticilerin %76,4’ünün 1-50 da 

arasında, %14,5’inin 51-100 da arasında, %9,1’inin ise 101 da ve üzeri alanda 

ayçiçeği üretimi yaptığı tespit edilmiştir. Bilinçsiz gübre kullanan üreticilerin ise 

%49,1’inin 1-50 da arasında, %30,2’sinin 51-100 da arasında, %20,7’sinin ise 101 da 

ve üzeri alanda ayçiçeği üretimi yaptığı belirlenmiştir. 
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6.1.2.8 Hayvan varlığı ve hayvansal üretimin payı 

Hayvancılık, toprak-bitki, bitki-hayvan ve hayvan-toprak arasında karşılıklı bağımlılığın 

oluşması, toprağın organik maddesinin iyileştirilmesi ve bitkilerin hayvanların 

beslenmesi gereksinimlerini karşılaması, tarımsal üretim sistemleri dengesinin 

oluşmasına katkıda bulunması ve biyolojik çeşitliliği teşvik etmesi açısından önemlidir 

(Bal 2006). Araştırmada; üreticilere hayvan varlığına sahip olup olmadıkları, sayıları ve 

yaşları sorulmuştur. Araştırma bölgesinde koyun yetiştiriciliğinin sığır yetiştiriciliğine 

oranla daha az sayıdaki üretici tarafından yapıldığı belirlenmiştir. İncelenen işletmelerde 

mevcut hayvan varlığının dağılımı çizelge 6.21’de verilmiştir.  

Çizelge 6.21 İşletmelerin hayvan varlığı 

Hayvan varlığı Hayvan Sayısı 
Hayvanı olan 
işletme sayısı 

İşletme başına 
ortalama 

Büyükbaş hayvan varlığı 859 80 - 
  Süt ineği sayısı 369 69 5,35 
 1 yaştan küçük sut emen buzağı 100 41 2,43 
 1 yaştan küçük sut emme 
dönemini geçmiş buzağı  

111 32 3,47 

 1-2 yaşında erkek 85 22 3,86 
 2 yaşından büyük erkek 26 5 5,20 
 Boğa 16 7 2,29 
 1-2 yaşında dişi hayvan  111 8 13,87 
 2 yaşından büyük kesimlik düve  41 16 2,56 
 Günlük sağılan süt miktarı 4.387 litre 69 63,57 litre 
Küçükbaş hayvan varlığı 542 6 - 
  Koyun 390 5 78 
  Kuzu 127 6 21,2 
  Keçi 25 1 25 
Büyükbaş+küçükbaş hayvan varlığı 1401 86 - 

Üreticilerin toplam olarak 16 adet boğa, 369 adet süt ineği, 85 adet 1-2 yaşında erkek, 

111 adet 1-2 yaşında dişi, 211 adet buzağı, 26 adet 2 yaşından büyük erkek, 390 adet 

koyun, 127 adet kuzu ve 25 adet keçisi bulunmaktadır. Çizelgede de görüldüğü gibi 

üreticilerin, büyükbaş hayvan varlığının 859 adet, küçükbaş hayvan varlığının ise 542 

adet olduğu belirlenmiştir. 86 deneğin hayvancılık yaptığı tespit edilmiştir. Ortalama 

büyükbaş hayvan varlığı 2,29 boğa, 5,35 inek, 3,86 1-2 yaşında erkek, 13,87 1-2 
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yaşında dişi, 5,20 2 yaşından büyük erkek şeklindedir. Üreticilerin %5,5’inde küçükbaş 

hayvan varlığı da mevcuttur. Üreticilerin ortalama küçükbaş hayvan varlığı 78 koyun, 

21,2 kuzu, 25 keçidir. 

Üreticilerin büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlıkları uygulayacakları gübre miktarına 

karar vermelerinde etkilidir. Çünkü hayvan gübresi toprağın yapısını düzeltmesi ve 

bitki besin elementleri içeriği açısından oldukça önemlidir. Bu bağlamda, üreticilere 

tarımsal üretim faaliyetleri içerisinde hayvansal üretimi ne oranda yaptığı sorulmuş ve 

elde edilen veriler doğrultusunda çizelge 6.22 hazırlanmıştır. 

Çizelge 6.22 Üreticilerin tarımsal üretim değeri içerisinde hayvansal üretimin oranı 

Kimyasal Gübre Kullanımı 
Hayvansal Üretimin Payı (%) 

Toplam 
<25 26–50 51–75 >75 

Bilinçli gübre kullanıyor 
(teknik sınırlar içerisinde)  

Sayı 26 7 18 4 55 

% 47,3 12,7 32,7 7,3 100 

Bilinçsiz gübre kullanıyor 
(teknik sınırlar üzerinde) 

Sayı 30 10 11 2 53 

% 56,5 18,9 20,8 3,8 100 

Toplam 
Sayı 56 17 29 6 108 

% 51,8 15,7 26,9 5,6 100 

Bölgedeki üreticilerin %5,6’sı, %75’in üzerinde hayvansal üretim ile uğraşmaktadır. 

Bilinçli gübre kullanan üreticilerde hayvansal üretim payının %75’in üzerinde olduğu 

üreticilerin oranı %7,3 iken, tarımsal üretim faaliyetleri içerisinde hayvansal üretim 

payı %25’in altına düşen üreticilerin oranı %47,3’tür. Bilinçsiz gübre kullanan 

üreticilerde hayvansal üretim payının %75’in üzerinde olduğu üreticilerin oranı ise 

%3,8’dir. Bu grupta tarımsal üretim faaliyetleri içerisinde hayvansal üretim payı 

%25’in altına düşen üreticilerin oranı ise %56,5’tir.  
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6.1.2.9 İşletme özelliklerine göre lojistik regresyon çözümlemesi 

Araştırmanın bu bölümünde bilinçli gübre kullanan ve kullanmayan üreticilerin 

işletme özellikleri lojistik regresyon yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. 

Üreticilerin bilinçli gübre kullanmalarına karar vermelerini etkileyen faktörler lojit 

modeller olarak ele alınmıştır. Bu modellerde kullanılan işletme özelliklerine ait 

değişkenler ve özellikleri aşağıdaki gibidir: 

Y=1, bilinçli gübre kullanıyor 

Y=0, bilinçli gübre kullanmıyor 

X1, üreticilerin toplam arazi genişliği sürekli bir veri kesitidir. Ancak işletme 

genişlikleri bölüm 6.1.2.1’de sınıflandırılmış olarak ele alınmıştır. Bu veri seti üç alt 

kategoriden oluşmaktadır. 1=1-50 da arasında toplam arazi genişliğini, 2=51-100 da 

arasında toplam arazi genişliğini, 3=101 da ve üzerinde toplam arazi genişliğini ifade 

etmektedir. 

X2, üreticilerin sahip oldukları sulu arazi genişliği sürekli bir veri setidir. Ancak sulu 

arazi genişliği bölüm 6.1.2.3’de sınıflandırılmış olarak ele alınmıştır. Bu veri seti üç 

alt kategoriden oluşmaktadır. 1=1-50 da arasında sulu arazi genişliğini, 2=51-100 da 

arasında sulu arazi genişliğini, 3=101 da ve üzerinde sulu arazi genişliğini ifade 

etmektedir. 

X3, buğday ekim alanı sürekli bir veri setidir. Ancak buğday ekim alanı bölüm 

6.1.2.7.1’de sınıflandırılarak ele alınmıştır. Bu veri seti üç alt kategoriden 

oluşmaktadır. 1=1-50 da arasında buğday ekim alanını, 2=51-100 da arasında buğday 

ekim alanını, 3=101 da ve üzerinde buğday ekim alanını ifade etmektedir. 

X4, ayçiçeği ekim alanı sürekli bir veri setidir. Ancak ayçiçeği ekim alanı bölüm 

6.1.2.7.2’de sınıflandırılarak ele alınmıştır. Bu veri seti üç alt kategoriden 

oluşmaktadır. 1=1-50 da arasında ayçiçeği ekim alanını, 2=51-100 da arasında 

ayçiçeği ekim alanını, 3=101 da ve üzerinde ayçiçeği ekim alanını ifade etmektedir. 
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X5, üreticilerin toplam üretiminde bitkisel üretimin payı kesikli bir veri setidir. Bu 

veri seti dört alt kategoriden oluşmaktadır. 1= bitkisel üretimin payının %25’ten 

küçük (<%25), 2= bitkisel üretimin payının %25–50 arasında olduğunu, 3=bitkisel 

üretimin payının %51–75 arasında olduğunu ve 4=bitkisel üretimin payının %75’ten 

büyük (>%75) olduğunu ifade etmektedir. 

X6, üreticilerin sahip olduğu hayvan varlığı kesikli bir ver setidir. Bu veri seti iki alt 

kategoriden oluşmaktadır. 0=üreticilerin hayvan sahibi olmama durumu, 1= 

üreticilerin hayvan sahibi olma durumu olarak sınıflandırılmıştır. Bölüm 6.1.2.8’de 

hayvan varlıkları büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığı olmak üzere iki ayrı çizelgede 

ele alınmış ve sınıflandırılarak değerlendirilmiştir. 

X7, parsel sayısı kesikli bir ver setidir. Bu veri seti dört alt kategoriden oluşmaktadır. 

1= üreticilerin parsel sayısı 10 parselden az, 2= üreticilerin parsel sayısı 11-20 

arasında, 3=üreticilerin parsel sayısı 21-30 arasında, 4=üreticilerin parsel sayısı 31 

parselden fazla olarak sınıflandırılmıştır. 

X8, üreticilerin traktör varlığı kesikli bir veri setidir. Bu veri seti iki alt kategoriden 

oluşmaktadır. 1= üreticilerin traktör sahibi olma durumunu, 2=üreticilerin traktör 

sahibi olmama durumunu ifade etmektedir. 

Yukarıda açıklanan işletme özelliklerine ait bağımsız değişkenlerle kurulan modelde 

temel amaç, bağımlı değişkendeki değişimi (varyasyonu) en iyi açıklayan ya da 

bağımlı değişkenin çeşitli düzeylerini birbirinden ayırmada etkili olabilecek bağımsız 

değişkenlerin seçimidir. Bu amaçla sekiz adet bağımsız değişken teker teker modele 

alınarak bu değişkenlere ait odds oranlarının %95 olasılık güven aralıkları, wald 

istatistiği olasılığı, standart hata, bağımsız değişkenlere ilişkin regresyon 

katsayılarının serbestlik dereceleri ve önemlilik düzeyleri araştırılmıştır. Söz konusu p 

değeri 0,05’dan küçük olan (p<0,05) bağımsız değişkenler modele dahil edilmiştir. 

Modele ait bağımlı değişkenin sınıflandırmada ki başarı oranını gösteren sonuçlar 

çizelge 6.23’te sunulmuştur. 
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Çizelge 6.23 Bağımlı değişken (y) için sınıflandırma sonuçları 
 

 

Tahmin Edilen 

Doğrulama 
Oranı 
(%) 

Bilinçli gübre 
kullanıyor (teknik 
sınırlar içerisinde) 

Bilinçsiz gübre 
kullanıyor (teknik 
sınırlar üzerinde) 

Bilinçli gübre kullanıyor 
(teknik sınırlar içerisinde) 

44 11 80,0 

Bilinçsiz gübre kullanıyor 
(teknik sınırlar üzerinde) 

20 33 62,3 

Genel   71,3 

Bağımlı değişkene ait sınıflandırma sonuçlarına ait en yüksek değer dördüncü adımda 

gerçekleşmiştir (genel doğrulama oranı %71,3). Uygulama sonucunda denklemdeki 

sekiz bağımsız değişkene ait katsayılar (standart hatalar, wald istatistiğine ait 

serbestlik dereceleri, katsayılara ilişkin önemlilik düzeyleri (p), R değerleri, odds (Exp 

(B)) ve %95 güven aralıklı değerler) çizelge 6.24’te sunulmuştur. Ayrıca modelin 

Nagelkerke R Square değeri 0,377, -2 Log likelihood değeri 113,843 olarak 

hesaplanmıştır. 

Çizelge 6.24 İşletme özelliklerinin lojistik regresyon çözümlemesi 
 

Değişkenler B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 
Adım 
1a 

Mülk arazi genişliği   1,246 2 ,536  
Mülk arazi genişliği(1) ,690 ,746 ,855 1 ,355 1,993 
Mülk arazi genişliği(2) 0,00 0,00     
Sulanan arazi genişliği   1,505 2 ,471  
Sulanan arazi genişliği(1) ,630 ,679 ,861 1 ,353 1,877 
Sulanan arazi genişliği(2) 0,00 0,00     
Parsel_sayısı   3,309 3 ,346  
Parsel_sayısı(1) 1,099 ,643 2,928 1 ,087 3,002 
Parsel_sayısı(2) -,472 ,908 ,271 1 ,603 ,624 
Parsel_sayısı(3) 0,00 0,00     
Traktör sahiplik(1) ,607 ,719 ,712 1 ,399 1,835 
Hayvan varlığı(1) 1,778 ,712 6,240 1 ,012 5,916 
Bitkisel üretim    7,425 3 ,060  
Bitkisel üretim (1) ,165 1,122 ,022 1 ,883 1,180 
Bitkisel üretim (2) ,881 ,822 1,149 1 ,284 2,414 
Bitkisel üretim (3) 1,711 ,732 5,464 1 ,019 5,534 
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Çizelge 6.24 İşletme özelliklerinin lojistik regresyon çözümlemesi (devam) 
 
 Buğday ekili alan   2,982 2 ,225  

Buğday ekili alan(1) -1,254 ,865 2,102 1 ,147 ,285 
Buğday ekili alan(2) 0,00 0,00     
Ayçiçeği ekili alan   6,873 2 ,032  
Ayçiçeği ekili alan(1) 2,485 1,004 6,131 1 ,013 12,007 
Ayçiçeği ekili alan(2) 0,00 0,00     
Sabit Terim -,610 ,674 ,818 1 ,366 ,544 

Adım 
2a 

Sulanan arazi genişliği   2,300 2 ,317  
Sulanan arazi genişliği(1) ,810 ,635 1,626 1 ,202 2,247 
Sulanan arazi genişliği(2) 0,00 0,00     
Parsel_sayısı   5,158 3 ,161  
Parsel_sayısı(1) 1,271 ,623 4,160 1 ,041 3,563 
Parsel_sayısı(2) -,682 ,867 ,618 1 ,432 ,506 
Parsel_sayısı(3) 0,00 0,00     
Traktör sahiplik (1) ,617 ,709 ,758 1 ,384 1,853 
Hayvan varlığı(1) 1,803 ,713 6,389 1 ,011 6,066 
Bitkisel üretim    7,078 3 ,069  
Bitkisel üretim (1) ,342 1,132 ,091 1 ,763 1,408 
Bitkisel üretim (2) ,900 ,815 1,219 1 ,270 2,459 
Bitkisel üretim (3) 1,718 ,735 5,470 1 ,019 5,575 
Buğday ekili alan   4,288 2 ,117  
Buğday ekili alan(1) -1,309 ,761 2,957 1 ,086 ,270 
Buğday ekili alan(2) 0,00 0,00     
Ayçiçeği ekili alan   8,767 2 ,012  
Ayçiçeği ekili alan(1) 2,270 ,822 7,624 1 ,006 9,681 
Ayçiçeği ekili alan(2) 1,146 ,999 1,316 1 ,251 3,145 
Sabit Terim -,818 ,566 2,087 1 ,149 ,441 

Adım 
3a 

Sulanan arazi genişliği   2,352 2 ,309  
Sulanan arazi genişliği(1) ,802 ,631 1,615 1 ,204 2,229 
Sulanan arazi genişliği(2) 0,00 0,00     
Parsel_sayısı   5,563 3 ,135  
Parsel_sayısı(1) 1,327 ,616 4,641 1 ,031 3,771 
Parsel_sayısı(2) -,644 ,867 ,551 1 ,458 ,525 
Parsel_sayısı(3) 0,00 0,00     
Hayvan varlığı(1) 1,898 ,711 7,134 1 ,008 6,672 
Bitkisel üretim    7,148 3 ,067  
Bitkisel üretim (1) ,183 1,126 ,026 1 ,871 1,201 
Bitkisel üretim (2) ,852 ,815 1,092 1 ,296 2,344 
Bitkisel üretim (3) 1,696 ,735 5,324 1 ,021 5,452 
Buğday ekili alan   3,959 2 ,138  
Buğday ekili alan(1) -1,268 ,760 2,786 1 ,095 ,281 
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Çizelge 6.24 İşletme özelliklerinin lojistik regresyon çözümlemesi (devam) 
 
 Buğday ekili alan(2) 0,00 0,00     

Ayçiçeği ekili alan   9,944 2 ,007  
Ayçiçeği ekili alan(1) 2,401 ,814 8,708 1 ,003 11,035 
Ayçiçeği ekili alan(2) 0,00 0,00     
Sabit Terim -,551 ,475 1,348 1 ,246 ,576 

Adım 
4a 

Parsel_sayısı   6,426 3 ,093  
Parsel_sayısı(1) 1,436 ,598 5,761 1 ,016 4,204 
Parsel_sayısı(2) -,560 ,787 ,506 1 ,477 ,571 
Parsel_sayısı(3) -,590 1,006 ,345 1 ,557 ,554 
Hayvan varlığı(1) 2,115 ,693 9,303 1 ,002 8,286 
Bitkisel üretim    8,527 3 ,036  
Bitkisel üretim (1) ,257 1,056 ,059 1 ,808 1,293 
Bitkisel üretim (2) ,859 ,791 1,179 1 ,278 2,360 
Bitkisel üretim (3) 1,856 ,713 6,781 1 ,009 6,397 
Buğday ekili alan   4,716 2 ,095  
Buğday ekili alan(1) -1,323 ,748 3,132 1 ,077 ,266 
Buğday ekili alan(2) 0,00 0,00     
Ayçiçeği ekili alan   11,041 2 ,004  
Ayçiçeği ekili alan(1) 2,309 ,747 9,561 1 ,002 10,060 
Ayçiçeği ekili alan(2) 0,00 0,00     
Sabit Terim -,584 ,458 1,626 1 ,202 ,558 

Çizelge 6.24’e göre, p<0,05 önemlilik düzeyi dikkate alındığında, bağımsız 

değişkenlerden ayçiçeği ekili alan, parsel sayısı, bitkisel üretim ve hayvan varlığı 

değişkeninin denkleme önemli katkılarda bulunduğuna ve bu nedenle denkleme 

alınması gerektiğine karar verilmiştir. Önemli bulunan beş bağımsız değişken 

dışındaki diğer bağımsız değişkenler ise p<0,05 kriterine uymadıkları için denkleme 

alınmamıştır. İstatistiksel açıdan önemsiz bulunan bağımsız değişkenlerin bilinçli 

gübre kullanmaya karar verme davranışı üzerinde etkili olmadıkları söylenebilir. 

Ayçiçeği ekili alan genişliği de yapılan analizde önemli bulunmuştur. Üreticilerin 

ayçiçeği ekili alan genişliği bilinçli gübre kullanmaya karar verme olasılığını etkileyen 

bir bireysel özellik olduğu anlaşılmaktadır. Üreticilerin ayçiçeği ekim alanın 1=1-50 

da arasında olmasının bilinçli gübre kullanmaya karar verme olasılığını 10,060 kat 

arttırdığı belirlenmiştir.  
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Parsel sayısı değişkeni de yapılan analizde önemli bulunmuştur. Üreticilerin parsel 

sayıları bilinçli gübre kullanmaya karar verme olasılığını etkileyen bir işletme özelliği 

olduğu anlaşılmaktadır. Hesaplamalar sonucu, üreticilerin parsel sayısının az olması 

(1= 10 parselden az olması) bilinçli gübre kullanmaya karar verme olasılığını 4,204 

kat artırdığı belirlenmiştir.  

Hayvan varlığı değişkeninin bilinçli gübre kullanmaya karar verme olasılığını 

etkileyen bir değişken olduğu belirlenmiştir. Yani referans grubuna göre (1, hayvan 

varlığı olanlar), hayvansal üretim faaliyetinde bulunan üreticilerin bilinçli gübre 

kullanmaya karar verme olasılıkları hayvansal üretim faaliyetinde bulunmayan 

üreticilere göre 8,286 kat daha fazladır. 

Bitkisel üretimin payı değişkeninin bilinçli gübre kullanmaya karar verme olasılığını 

etkileyen bir değişken olduğu belirlenmiştir. Yani bitkisel üretimin payı %51–75 

arasında olan üreticilerin bilinçli gübre kullanmaya karar verme olasılıkları üreticilere 

göre 6,397 kat daha fazladır. 

Materyal metot (bölüm 3.2.2.4 lojistik regresyon) eşitlik 3’te sunulan logit fonksiyon 

işletme özelliklerine göre şu şekilde yazılabilir (Gürlük ve Rehber 2009); 

Log = 

 
= -0,584+ 2,309 (Ayçiçeği ekili alan(1)) + 1,436 (Parsel_sayısı(1)) +1,856 (Bitkisel 

üretim (3)) +2,115 (Hayvan varlığı(1))  

6.1.3 Tarımdan Kaynaklı Çevre Sorunları 

Tarımsal faaliyetler, doğal habitatların, biyolojik çeşitliliğin ve peyzajın temelini 

oluşturan doğal kaynakların nitelik ve niceliğini değiştirerek çevre üzerinde hem yararlı 

hem de zararlı etkiler yaratır (Anonymous 2001).Tarım ve çevrenin ortak paydası, doğal 

kaynaklardır. Toprak ve su gibi doğal kaynaklar bir yandan tarımsal üretim için 
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vazgeçilmez girdiler iken, diğer yandan da bu üretimden olumsuz etkilenen çevre 

unsurlarıdır (Şahin vd. 2008). 

Bireyler ve toplumların doğayla ilgili inançları ve tutumları, dünya görüşleri, kültürel ve 

fiziksel çevre koşullarının farklılığı ölçüsünde çeşitlilik göstermektedir (Demir 2009). 

Bu bağlamda üreticilerin farklı görüşlerde olması doğaldır. Üreticilere çevre kavramının 

onlar için ne ifade ettiği sorulmuş ve %5,6’sının çevre kavramını hiç duymadığı 

belirlenmiştir. Üreticilerin %2,9’unun foseptik çukurlarının taşmasını, %43,8’inin çöp 

ve hayvan artıklarının ortalıkta olmasını, %6,7’sinin çöplerin kokmasını, %43,8’inin ise 

bu üç ortamın oluştuğu durumu, çevre kirliliği olarak nitelendirmektedir.  

6.1.3.1 Tarım çevre etkileşimi açısından tarımsal girdi temini ve kullanımı 

Tarımda girdi kullanımı gerek bitkisel gerekse hayvansal üretimde verimin dolayısıyla 

üretim miktarının artmasında, kalitenin yükseltilebilmesinde en önemli unsurdur. 

Bitkisel üretim faaliyetinde kullanılan girdiler; tohum, gübre, mücadele ilacı, tarım alet 

ve makineleri, sulama ve tarımsal kredilerdir. Bu girdilerin yoğun bir şekilde 

kullanılması ürün kalitesi yanında toprak ve su kirlenmesine yol açabilen olumsuz 

etkileri de oluşturabilmektedir (Çelik 2000). Bu olumsuz etkiler sahada, anket 

çalışmaları sırasında da gözlemlenebilmiştir. Örneğin; zirai mücadele ilaçları kaplarının 

su kaynakları yakınlarında oluşturduğu kirlilik, fazla gübre kullanımından kaynaklı 

bitkisel ürünlerde yanma hasarları bazı tarlalarda net olarak görülebilmektedir. Bu 

bağlamda tarım-çevre etkileşimi açısından tarımsal girdilerin kullanımı oldukça 

önemlidir. 

6.1.3.1.1 Girdi temini 

Çalışmada üretici örgütlerinin ve bayilerin girdi teminindeki etkisi incelenmiştir. Bu 

bağlamda en önemli girdilerin başında, kimyasal gübreler gelmektedir. Gübreler, 

tarımsal üretim sonucu topraktan eksilen bitki besin maddelerini toprağa geri kazandıran 

ve toprağın verimliliğini artıran maddelerdir. Tarımsal üretimi artırmanın ve gıda 
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kalitesini iyileştirmenin en etkin araçlarındandır. Tek başına %40’ın üzerinde verim 

artışı sağlayabilmektedir (Anonim 2004).Bu bağlamda üreticilerin gübre satın aldıkları 

yerler incelenmiş ve çizelge 6.25’e sunulmuştur. 

Çizelge 6.25 Üreticilerin gübre satın aldığı yer ve bilinçli gübre kullanımı 

Kimyasal Gübre Kullanımı 
Gübre satın alınan yer 

Toplam Tarım 
Kredi 

Zirai İlaç 
Bayii 

Trakya 
Birlik 

Ziraat 
Odası 

Diğer* 

Bilinçli gübre kullanıyor 
(teknik sınırlar içerisinde)  

Sayı 16 13 7 2 17 55 

% 29,1 23,6 12,7 3,6 31,0 100 

Bilinçsiz gübre kullanıyor 
(teknik sınırlar üzerinde) 

Sayı 30 14 4 1 4 53 

% 56,6 26,5 7,5 1,9 7,5 100 

Toplam 
Sayı 46 27 11 3 21 108 

% 42,6 25,0 10,2 2,8 19,4 100 

*Pankobirlik  

Üreticilerin %42,6’sının kimyevi gübre ihtiyacını Tarım Kredi Kooperatifinden, 

%25’inin zirai ilaç bayiinden temin ettikleri belirlenmiştir. Tarım Kredi Kooperatifinin 

gübre satın almada ön plana çıkmasının nedeni, vadeli olarak girdi satmasıdır. Tarımsal 

ürünlerin verim ve kalitesini artırmak için modern tarım tekniklerinin ve girdilerinin 

kullanılması gerekmektedir. Bitki koruma ürünleri de bu girdilerden biridir ve modern 

tarımın tamamlayıcı bir bileşenidir (Tiryaki vd. 2010).Bu bağlamda üreticilerin zirai 

mücadele ilacı satın aldıkları yerler incelenmiş ve çizelge 6.26’da sunulmuştur. 

Çizelge 6.26 Üreticilerin zirai mücadele ilacı satın aldığı yer ve bilinçli gübre kullanımı 

Kimyasal Gübre Kullanımı 
Zirai ilaç satın alınan yer 

Toplam Tarım 
Kredi 

Zirai İlaç 
Bayii 

Trakya 
Birlik 

Ziraat 
Odası 

Diğer* 

Bilinçli gübre kullanıyor 
(teknik sınırlar içerisinde)  

Sayı 2 33 5 9 6 55 

% 3,6 60,0 9,1 16,4 10,9 100 

Bilinçsiz gübre kullanıyor 
(teknik sınırlar üzerinde) 

Sayı 8 34 6 5 0 53 

% 15,1 64,2 11,3 9,4 0 100 

Toplam 
Sayı 10 67 11 14 6 108 

% 9,2 62,0 10,2 13,0 5,6 100 
*Pankobirlik 
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Bölgede tarım ilaçları pazarlamasında üreticilerin %62’sine göre ilaç bayileri, etkili 

olmaktadır. Bölgede üreticilerin zirai ilaç bayilerini seçmelerindeki önemli gerekçeleri 

arasında vadeli satış imkânı ve teknik konularda bilgiye erişim kolaylığı sayılabilir.  

Tohum bitkisel üretimde, ürünün kalite ve miktarını ve kullanılacak girdi miktarını 

belirleyen en önemli girdilerden birisidir. Üreticilerin tohumluğu yenileme ihtiyacı 

nedeniyle, tohumluk satın aldıkları yerler incelenmiş ve çizelge 6.27’de sunulmuştur. 

Çizelge 6.27 Üreticilerin en son tohum satın aldığı yer ve bilinçli gübre kullanımı 

Kimyasal Gübre Kullanımı 

Tohum (en son )satın alınan yer 

Toplam 

Tarım 
Kredi 

Zirai İlaç/ 
Tohumluk 

Bayi 

Trakya 
Birlik 

Ziraat 
Odası 

Araştırma 
enstitüsü 

Diğer 

Bilinçli gübre kullanıyor 
(teknik sınırlar içerisinde)  

Sayı 13 21 12 4 0 5 55 

% 23,6 38,2 21,8 7,3 0 9,1 100 

Bilinçsiz gübre kullanıyor 
(teknik sınırlar üzerinde) 

Sayı 14 15 10 3 9 2 53 

% 26,4 28,3 18,9 5,6 17 3,8 100 

Toplam Sayı 27 36 22 7 9 7 108 

% 25,0 33,3 20,4 6,5 8,3 6,5 100 

Üreticilerin tohumluk temininde ise öncelikli olarak tohumluk bayilerini (%33,3), Tarım 

Kredi Kooperatifini (%25) ve Trakya Birlik Kooperatifini (%20,4) tercih ettikleri 

belirlenmiştir. Tohumluk temininde Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsünün 

geliştirdiği tohumları kullanan üreticilerin oranı ise %8,3 olarak belirlenmiştir.  

6.1.3.1.2 Girdi kullanımı 

Tarımsal üretimde kalite ve yüksek verim, bir girdinin değil gerekli tüm girdilerin 

dengeli ve uygun biçimde kullanılmasına bağlıdır. Bitkisel üretim için gerekli olan 

girdiler, Trakya Bölgesindeki tarımdan kaynaklı kirlilikteki önemleri sırasıyla aşağıda 

incelenmiştir. 
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6.1.3.1.2.1 Kimyasal gübre18 kullanımı 

Bitkisel üretimde verim artırıcı girdilerin en önemlisi kimyasal gübrelerdir. Tarımsal 

üretimde yüksek verim elde etmek için gübre uygulamaları zorunluluk olarak 

görülmektedir. Zira tarımda verimliliğin arttırılması için gübre ve gübreleme önemli rol 

üstlenmektedir. Yapılan araştırmalar, kimyevi gübrelerin bitkisel ürünlerin veriminde 

%50oranında artış sağladığını ortaya koymuştur (Çelik 2000). Bitki beslenmesinde de 

gübre ve gübreleme uygulamaları ön plana çıkmaktadır. Bu nedenle gübre kullanım 

durumu incelenmiş ve çizelge 6.28 oluşturulmuştur. 

Çizelge 6.28 Bilinçli gübre kullanma/kullanmama durumu 

Gübre Kullanımı Üretici sayısı Yüzde (%) 

Bilinçli gübre kullanıyor (teknik sınırlar içerisinde)  55 50,9 

Bilinçsiz gübre kullanıyor (teknik sınırlar üzerinde) 53 49,1 

Toplam 108 100 

Üreticilerin %49,1’inin bilinçsiz gübre kullandığı, %50,9’unun ise bilinçli gübre 

kullandığı belirlenmiştir. (Çizelge 6.28). 

Üreticilerin kullandıkları gübre çeşitleri incelenmiş ve üreticilerin buğday üretiminde 

kullandığı gübre çeşitleri çizelge 6.29’da verilmiştir.  

 

 

 

                                                 
18
Kimyasal gübreler: Tarımsal verimliliği ve ürün ile ilgili gelişmeyi arttırmak amacı ile yapay (suni) 

yöntemlerle üretilen ve azot, fosfor ve potasyum vs gibi bitki besin maddelerini ihtiva eden kimyasal 
bileşiklerdir. Amonyum nitrat, amonyum sülfat, üre vb bileşikler bu kategoriye örnek olarak verilebilir 
(91/676 EEC sayılı Nitrat Direktifi). 
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Çizelge 6.29 Trakya Bölgesinde üreticilerin illere göre buğday üretiminde kullandıkları  
                    gübre çeşitleri (%) 

İller 

Kullanılan gübre çeşitleri 
Ekimle Kardeşlenme Sapa Kalkma 

20.20.0 
Gübresi 

18.46 
Gübresi 

Diğer 
Üre 

Gübresi 
Diğer 

A.Nitrat 
Gübresi 

Diğer 

Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % 

Edirne 32 86,4 2 5,4 3 8,2 35 95,0 2 5,0 33 89,0 4 11,0 

Kırklareli 30 79,0 2 5,2 6 15,8 36 95,0 2 5,0 35 92,0 3 8,0 

Tekirdağ 22 66,7 9 27,3 2 6,0 32 97,0 1 3,0 29 88,0 4 12,0 

Trakya Bölgesinde üreticilerin büyük bir kısmı buğday üretiminde ekimle 20.20.0 ve 

18:46 (DAP) gübresi, kardeşlenme ile üre, sapa kalkmada ise amonyum nitrat gübresi 

kullanmaktadır. Ayçiçeği üretiminde ise bölgede, üst gübre olarak üre ve amonyum 

nitrat gübresi (%26’lık ve %33’lük)  ve yaprak gübresi, alt gübre olarak ise 20.20.0 

kompoze gübresi kullanmaktadır.  

Üreticilerin geçmişten günümüze elde ettikleri tecrübeleri gereği gübre tüketimlerinde 

farklılıklar olması doğaldır. Bu nedenle üreticilerin 5 yıl öncesine göre kullandığı gübre 

miktarındaki değişim incelenmiş ve çizelgede sunulmuştur. 

Çizelge 6.30 5 yıl öncesine göre kullanılan gübre miktarındaki değişim 

Kimyasal Gübre Kullanımı 

5 yıl öncesine göre üreticilerin kullandığı 
gübre miktarındaki değişim 

Toplam 5 yıl öncesine 
göre kullandığı 
gübre miktarı 

arttı 

5 yıl öncesine 
göre kullandığı 
gübre miktarı 

azaldı 

5 yıl öncesine 
göre kullandığı 
gübre miktarı 
değişmedi 

Bilinçli gübre kullanıyor 
(teknik sınırlar içerisinde)  

Sayı 6 31 18 55 

% 10,9 56,4 32,7 100 

Bilinçsiz gübre kullanıyor 
(teknik sınırlar üzerinde) 

Sayı 15 19 19 53 

% 28,4 35,8 35,8 100 

Toplam 
Sayı 21 50 37 108 

% 19,4 46,3 34,3 100 
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Trakya Bölgesinde uzun dönem gübre tüketimleri incelendiğinde beş yıl öncesine göre 

gübre tüketiminin, çalışmanın verilerini doğrular nitelikte giderek azaldığı 

belirlenmiştir.  Üreticilerin 5 yıl öncesine göre üreticilerin kullandığı gübre miktarındaki 

değişim incelenmiş ve üreticilerin %46,3’ünün 5 yıl öncesine göre kullandığı gübre 

miktarının azaldığı, %19,4’ünün ise 5 yıl öncesine göre kullandığı gübre miktarının 

arttığı ve  %34,3’ünün ise 5 yıl öncesine göre kullandığı gübre miktarının değişmediğini 

belirlenmiştir. 

Üreticilerin fazla kullanılan gübrenin toprağa olan olumsuz etkisini fark etmede geçen 

süre üreticinin bilinçli gübre kullanması açısından önemlidir. Fazla gübre bitkiye zarar 

vererek, ürünün azalmasına neden olmaktadır. Bu nedenle üreticilerin fazla gübrenin 

etkisini zaman geçirmeden fark etmiş olmaları çevre ve yayım açısından önemlidir. Bu 

bağlamda çizelge 6.31 oluşturulmuştur. 

Çizelge 6.31 Fazla gübrenin toprağa olumsuz etkisini fark etmede geçen süre  

Kimyasal Gübre Kullanımı 

Fazla gübrenin toprağa olumsuz etkisini 
fark etmede geçen süre 

Toplam 
Farkında 
değil 

1-3 yıl 4-8 yıl 
9 yıldan 
fazla 

Bilinçli gübre kullanıyor 
(teknik sınırlar içerisinde)  

Sayı 9 10 23 13 55 

% 16,4 18,2 41,8 23,6 100 

Bilinçsiz gübre kullanıyor 
(teknik sınırlar üzerinde) 

Sayı 14 17 9 13 53 

% 26,4 32,1 17,0 24,5 100 

Toplam 
Sayı 23 27 32 26 108 

% 21,3 25,0 29,6 24,1 100 

Üreticilerin fazla gübre kullanımının toprağa olumsuz etkisini fark etmede geçen zaman 

incelenmiş ve üreticilerin %25’inin3 yıl içerisinde fazla gübrenin toprağa olumsuz 

etkisini fark ettiği, %29,6’sının fazla gübrenin toprağa olumsuz etkisini 4-8 yıllık bir 

zaman dilimi içerisinde fark ettiği,  %24,1’inin ise uzun bir süredir (9 yıldan fazla) fazla 

gübrenin toprağa olumsuz etkisinin farkında olduğu belirlenmiştir. Ayrıca üreticilerin 

%21,3’ünün fazla gübrenin toprağa olumsuz etkisini fark edemediği belirlenmiştir. 



 

Bu bağlamda, üreticilere bilinçli gübre kullandırmadaki yayım stratejisi; öncelikle yeni 

geliştirilen gübreleme ekipmanlarının üreticilere benimsetilmesi olabilir. 

yeni gübreleme ekipmanları, aynı gübre çeşidini ve miktarını tarlaya homojen ola

dağıtımını yapmamaktadır. Yeni gübreleme ekipmanları; toprak verimliliği, verim ve 

üretim hedefi gibi donelerle oluşturulduğu ölçümlere göre araziye, değişken doz ve 

çeşitte gübre uygulamaktadır. Bu amaç doğrultusunda günümüzde, bitki ve toprak 

özelliklerine göre gübre ihtiyacını otomatik olarak hesap eden ve otomatik gübreleme 

ekipmanları geliştirilmiştir.  

Şekil 6.1 Hassas azot gübrelemesi için Greenseeker aleti (

Örneğin Oklahama Üniversitesi hassas azot gübrelemesi için greenseeker aleti 

6.1) üzerinde çalışmaktadır (Arnall

kısımlarından daha az ürün vermekte, bazı kısımlar 

ürün vermektedir. Bu nedenle günümüzde

gerektiği düşüncesi oluşmuş ve gübrelemenin toprakta eksik olduğu yerlerde fazla 

yapılması, gerek olmadığı yerlerde ise teknolojiyi kullanarak bu bölgelerin tespit edilip, 

gübreleme yapılmamasını önermektedir. 

esnasında gübre isteyen bölgeleri algılayarak bu

gübre ihtiyacı olmayan yere ise gübre verm

sağlamaktadır. Bu teknolojilerin 

elemanlarına büyük görevler düşmekte ve bu bağlamda 

süreci ön plana çıkmaktadır.  

Tarımsal yayım hizmetinin ana işlevi araştırma kuruluşları tarafından üretilen yeni 

teknolojilere ve yöntemlere ait bilgileri üreticilere iletmektir. Diğer yandan üreticilerin 

üretim faaliyetleri sırasında karşılaştıkları sorunlar ve diğer gereksinimleri k
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edilen bilgiler araştırma kuruluşlarına tarımsal yayım kuruluşları tarafından aktarılır. Bu 

bilgiler araştırma kuruluşlarının hem önceki çalışmalarının uygulamadaki sonuçları 

hakkında bilgilendirilmesine ve hem de ileriki dönemlerde araştırma kuruluşlarının hangi 

alanlarda çalışmalar yapmaları gerektiği konusunda yardımcı olmaktadır (Ceylan2010). 

Bu bilgi akış sürecinde tarımsal yayım ise bir köprü görevini üstlenmiş olmaktadır. 

Bu bağlamda geliştirilen gübreleme teknolojileri Araştırma Enstitüleri vasıtası ile 

bölgeye getirilmeli ve yayım elemanları vasıtası ile de üreticilere ulaştırılmalıdır. 

Enstitüler bu amaçla yayım yöntemlerinden gruplara yönelik (grup tartışması, işletme 

ziyareti), büyük gruplara yönelik (tarla günü, toplantı) ve kitlelere yönelik olan radyo, 

televizyon yayınları, internet ve fuar gibi yöntemleri uygulayabilirler. 

6.1.3.1.2.2 Zirai mücadele ilacı19 kullanımı 

Tarımsal ürünlerin verim ve kalitesini artırmak için modern tarım tekniklerinin ve 

girdilerinin kullanılması gerekmektedir. Bitki koruma ürünleri içerisinde yer alan 

pestisit kullanımı da bu girdilerden biridir ve modern tarımın tamamlayıcı bir 

bileşenidir (Tiryaki vd. 2010). Zirai ilaçlar artan nüfus ve beslenme ihtiyaçları 

karşısında bitkisel üretimi arttırmak amacıyla tarımsal hastalıklara, zararlılara ve 

yabancı otlara karşı kullanılan kimyasallardır. Tarımsal mücadelede temel amaç, 

ürünü¸ hastalıklardan, böceklerden, yabancı otlardan ve diğer zararlılardan ekonomik 

ölçüler içerisinde koruyarak, kayıpları asgariye indirmek ve kaliteyi yükseltmektir 

(Çelik 2000).Tarımsal üretimdeki faydalarının yanı sıra, canlılar için toksik olan bu 

maddeler çevreye yayılarak büyük boyutlarda çevre kirliliği problemlerinin ortaya 

çıkmasına neden olmuş ve günümüzde öncelikli çevre kirleticilerinden biri olarak 

gündeme gelmiştir (Akbal ve Onar 2000).  

                                                 
19ZiraiMücadele İlacı: uygun bir şekilde tatbik edildiği zaman kültür bitkileri ve orman ağaçlarını 
böcekler, kemiriciler, mantarlar, virüsler, bakteriler, yabancı otlar veya diğer hayvansal ve bitkisel 
canlılar ile kültür bitkilerine zararlı diğer amillerden tohumdan tüketime kadar korumak maksadıyla 
koruyucu, yok edici, çekici olarak kullanılan kimyevi maddeler veya onların formülasyonlarını ifade 
etmektedir (23/03/2010 tarih ve 27530 sayılı R.G. de yayımlanan “Bitki Koruma Ürünlerinin 
Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesine Dair Yönetmelik”). 
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Tarımsal üretimde hastalık ve zararlılar ile kimyasal mücadelenin etkinliğinin 

yükseltilebilmesi için, ilaç seçimi ve uygulama tekniği yanında, önerilen ilaçlama 

dozuna üreticilerin uyum düzeylerinin sağlanması da gereklidir. Zira üretici, tarımsal 

üretim yapılan alanda çok düşük oranda zararlı, hastalık veya yabancı ot gördüğünde, 

ilaçlama maliyetinin ne olacağı hesaplamadan; ilaçlamanın ekonomik olup olmayacağı 

konusunu düşünmeden ilaçlamaya karar verebilmektedir. Bu bağlamda üreticilerin 

kullandıkları zirai mücadele ilacı miktarları ve dozları çalışmada incelenmiş ve çizelge 

6.32 oluşturulmuştur. 

Çizelge 6.32 Kullanılan zirai mücadele ilacı miktarının dozu 

İlaç kullanım dozu Frekans (f) Yüzde (%) 
Gereğinden fazla zirai mücadele 
ilacı kullanmıyor 

Belirtilen dozda 29 26,9 
Belirtilen dozdan düşük 33 30,5 

Gereğinden fazla zirai mücadele 
ilacı kullanıyor Belirtilen dozdan fazla 46 42,6 

Toplam 108 100 

Tarımsal üretimde hastalık ve zararlılar ile etkin kimyasal mücadele için, ilaç seçimi ve 

uygulama tekniği yanında, önerilen ilaçlama dozuna üreticilerin uyum düzeylerinin 

sağlanması da büyük önem taşımaktadır. Bölgede görüşülen üreticilerin %26,9’u 

kendilerine önerilen ilaç uygulama dozuna tamamen uygun ilaçlama yaptığını, %42,6’sı 

bazen çeşitli nedenler ile önerilen dozdan daha fazla ilaç kullandığını, %30,6’sı ise 

bazen önerilen dozdan daha düşük düzeyde ilaç kullandığını beyan etmişlerdir (Çizelge 

6.32). Buna göre görüşülen üreticilerin %42,6’sı genellikle veya bazen önerilen dozun 

üzerinde ilaç kullanmaktadır.  

6.1.3.1.2.3 Tohumluk kullanımı 

Tohum, bitki çoğaltımının ana unsurudur (Anonim 2010e).Tarımda üretim ve 

verimliliği yükseltecek toprak, su, gübre ve mekanizasyon kaynaklarının yararını 

artıracak, hastalık ve zararlılara karşı bitkiyi dirençli kılabilecek temel girdilerden biri 

de tohumluktur. Bölgelere göre ıslah edilmiş çeşitlerden elde edilen tohumlar, diğer 

girdilerin yararını da artırmaktadır. Değişik hastalık ve zararlılara karşı dirençli olacak 
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şekilde ıslah edilen yeni çeşitler kimyasal madde kullanma mecburiyetini geniş ölçüde 

ortadan kaldırabilmektedir (Çelik 2000).Tohum kullanımının bu özelikleri nedeniyle 

üreticilerin dekara kullandıkları tohumluk miktarları iller itibariyle ve miktar olarak 

incelenmiş ve çizelge 6.33’te sunulmuştur. 

Çizelge 6.33 Trakya Bölgesinde üreticilerin iller itibariyle dekara kullandıkları  
                      tohumluk miktarı (kg) 

İller 
 

Tohumluk 
Miktarı 
(kg) 

Üretici 
sayı 

Tohumluk 
Miktarı 
(kg) 

Üretici 
sayı 

Tohumluk 
Miktarı 
(kg) 

Üretici 
sayı 

Tekirdağ  15-20 15 20-25 15 25-30 3 
Kırklareli  15-20 16 20-25 21 25-30 1 
Edirne  15-20 6 20-25 25 25-30 6 
Trakya Bölgesinde 

Kullanılan Tohumluk 
Miktarı (kg) 

Üretici sayısı Üretici oranı (%) 
Sertifikalı Tohumluk 

Miktarı (kg) * 

15-20 37 34,3 20 
21-25 61 56,5 - 
26-30 10 9,3 - 

Toplam 108 100  
* “Sertifikalı tohumluk kullanımının yetersiz olduğu bazı türlerde sertifikalı tohum kullanımının 
desteklenmesi” amacıyla hazırlanan Tebliğ uyarınca üreticinin; buğday, arpa, tritikale, yulaf, çavdar, 
çeltik için dekara 20 kg tohumluk kullanabileceği belirtilmiştir. 

Çizelge 6.33’ten de anlaşılacağı üzere, Trakya Bölgesinde buğday üreten üreticilerin 

%56,5’i 21-25 kg/da arası tohumluk kullanmaktadır.  

Üreticilerin kullandıkları tohum miktarı ile bilinçli/bilinçsiz gübre kullanım durumları 

incelenmiş ve çizelge 6.34’te sunulmuştur. 
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Çizelge 6.34 Trakya Bölgesinde üreticilerin dekara kullandıkları tohumluk miktarı  (kg)  
                     ve bilinçli gübre kullanımı 

Kimyasal Gübre Kullanımı 
Kullanılan tohumluk miktarı 

Toplam 
20 kg dan az 20-25 kg 25 + 

Bilinçli gübre kullanıyor 
(teknik sınırlar içerisinde)  

Sayı 26 28 1 55 

% 47,3 50,9 1,8 100 

Bilinçsiz gübre kullanıyor 
(teknik sınırlar üzerinde) 

Sayı 11 33 9 53 

% 20,8 62,2 17 100 

Toplam 
Sayı 37 61 10 108 

% 34,3 56,4 9,3 100 

Çizelge 6.34 incelendiğinde; bilinçli gübre kullanan üreticilerin %50,9’unun, bilinçsiz 

gübre kullanan üreticilerin ise %62,2’sinin dekara 20-25 kg tohum kullandığı 

anlaşılmaktadır. Üreticilerin çoğunluğunun (%56,4) dekara 20-25 kg tohum attığı 

belirtirken, üreticilerin dekara 25 kg’dan fazla tohum kullanma oranı ise %9,3’tür.  

6.1.3.2 Üreticilerin çevre konusundaki olumlu/olumsuz uygulamaları  

6.1.3.2.1 Üreticilerin çevre konusundaki olumlu uygulamaları 

6.1.3.2.1.1 İşletmede kayıt tutma 

Üretim kaynaklarının etkin biçimde değerlendirilmesinde neyin, ne kadar, nasıl ve ne 

zaman üretileceğinin, ihtiyaç duyulacağının ve nasıl karşılanabileceğinin saptanması 

gerekmektedir (Erkuş ve Demirci 1983). Bu da ancak işletmeye ilişkin bir takım 

verilerin elde bulundurulması ile olabilmektedir. İşletmede ekonomik anlamda yeni 

tarım tekniklerinin uygulanabilmesi için işletmeye ait bilgilerin bulunması önem 

taşımaktadır. Bu bağlamda, çiftçilerin işletme ilgili kayıt tutma durumları incelenmiş ve 

çizelge 6.35 düzenlenmiştir. 
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Çizelge 6.35 İşletme ile ilgili kayıt tutma 
 

Kimyasal Gübre Kullanımı 

Attığı gübre ve ilacın kaydını tutma 

Toplam 

Hayır, 
kayıt 

tutmuyor 

Evet, kayıt 
tutuyor 

Sadece gübrenin ya 
da ilacın kaydını 

tutuyor 

Bilinçli gübre kullanıyor 
(teknik sınırlar içerisinde) 

Sayı 15 30 10 55 

% 27,3 54,5 18,2 100 

Bilinçsiz gübre kullanıyor 
(teknik sınırlar üzerinde) 

Sayı 26 14 13 53 

% 49,1 26,4 24,5 100 

Toplam 
Sayı 41 44 23 108 

% 38,0 40,7 21,3 100 

Çizelge 6.35 incelendiğinde; bilinçli gübre kullanan üreticilerin %27,3’ünün, bilinçsiz 

gübre kullanan üreticilerin ise %49,1’inin attığı gübre ve ilacın kaydını tutmadığı 

anlaşılmaktadır. Üreticilerin çoğunluğu (%62) attığı gübre ve/veya ilacın kaydını 

tuttuklarını belirtirken, üreticilerin kayıt tutmama oranı ise %38’dir. Bilinçli gübre 

kullanan üreticilerin %54,5’inin, bilinçsiz gübre kullanan üreticilerin ise %36,4’ünün 

attığı gübre ve ilacın kaydını tuttuğu belirlenmiştir.  

6.1.3.2.1.2 Kullandığı tarım ilaçlarının talimatlarını okuma 

Üreticilerin kullandıkları tarım ilaçlarının talimatlarını okumaları beklenir. Bu 

bağlamda çizelge 6.36 oluşturulmuştur. 

Çizelge 6.36 Kullandığı tarım ilaçlarının talimatlarını okuma  

Kimyasal Gübre Kullanımı 
Kullandığı tarım ilaçlarının 

talimatlarını okuma Toplam 
Hayır okumuyor Evet okuyor 

Bilinçli gübre kullanıyor 
(teknik sınırlar içerisinde)  

Sayı 13 42 55 

% 23,6 76,4 100 

Bilinçsiz gübre kullanıyor 
(teknik sınırlar üzerinde) 

Sayı 4 49 53 

% 7,5 92,5 100 

Toplam 
Sayı 17 91 108 

% 15,7 84,3 100 
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Üreticilerin %84,3’ü kullandığı tarım ilaçlarının talimatlarını okuduğunu ifade etmiştir. 

Kullandığı tarım ilaçlarının talimatlarını okumadığını ifade eden üretici oranı ise 

%15,7’dir.  

6.1.3.2.1.3 İlaçlama ve gübreleme yaparken koruyucu elbise ve maske kullanma 

Üreticilerin ilaçlama ve gübreleme yaparken koruyucu elbise ve maske kullanmaları 

üreticilerin bu konudaki farkındalıklarının gelişmiş olduğunu ve sağlıkları açısından 

konunun önemini bildiklerini göstermektedir. Bu bağlamda çizelge 6.37 

oluşturulmuştur. 

Çizelge 6.37 İlaçlama ve gübreleme yaparken koruyucu elbise ve maske kullanma  
 

Kimyasal Gübre Kullanımı 

İlaçlama ve gübreleme yaparken koruyucu 
elbise ve maske kullanma durumu 

Toplam İlaçlama yaparken 
koruyucu elbise ve maske 

kullanmıyor 

İlaçlama yaparken 
koruyucu elbise ve 
maske kullanıyor 

Bilinçli gübre kullanıyor 
(teknik sınırlar içerisinde)  

Sayı 19 36 55 

% 34,5 65,5 100 

Bilinçsiz gübre kullanıyor 
(teknik sınırlar üzerinde) 

Sayı 17 36 53 

% 32,1 67,9 100 

Toplam 
Sayı 36 72 108 

% 33,3 66,7 100 

Üreticilerin %66,7’si, ilaçlama ve gübreleme yaparken koruyucu elbise ve maske 

kullandığını ifade ederken, %33,3’ü ise ilaçlama ve gübreleme yaparken koruyucu 

elbise ve maske kullanmadığını ifade etmektedir. 

6.1.3.2.1.4 Toprak tahlili yaptırma 

Toprak, bütün tarımsal faaliyetlerin odağında yer aldığından, en önemli doğal 

kaynaklardan birisi olarak kabul görmektedir (Yazgan 2006). Toprak tahlili, aşırı gübre 

kullanmanın önüne geçilmesi ve eksik gübre kullanımının da giderilmesi açısından 
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önemlidir. Bu noktada doğru gübre kullanımı açısından toprak analizi20 büyük önem 

taşımaktadır. Toprak analizi ile üretim yapılacak toprakta bitkinin büyümesini ve 

gelişmesini sağlayacak besin maddelerinin eksiklikleri belirlenir. Analiz sonucuna göre 

hangi gübreden ne kadar, ne zaman ve nasıl verileceği tespit edilir. Analiz sonucuna 

göre gübre kullanımı çiftçi için en ekonomik yoldur. Analize dayanmadan 

gerçekleştirilen gübreleme toprağa, çevreye, ekonomiye ve çiftçinin bütçesine zarar 

verecektir (Anonim 2011d). 

Toprak analizi yaptırmadan gübrelemenin birçok sakıncası bulunmaktadır. 

1- İhtiyaçtan daha az gübre kullanılabilir. Bu durumda bitki iyi beslenemez, elde 

edilecek ürünün ekonomik değeri düşük olur. 

2- Gereğinden fazla gübre kullanılabilir. Girdi maliyeti arttığı gibi, fazla gübre toprağa 

ve ürüne olumsuz yönde etki yapabilir. 

3- Yanlış cins gübre kullanılabilir. Bunun sonucunda ürün azalabilir, yatabilir veya 

kuruyabilir. En azından ürün miktarında bir artış olmaz. 

4- Yanlış zamanda ve yanlış şekilde gübre kullanılabilir. Gübreden beklenilen yarar 

sağlanmaz (Anonim 2011d). 

Toprağın korunması ve gübrenin ekonomik ve çevreye zarar vermeden kullanımı 

açısından toprak analizi oldukça önemlidir. Bu nedenle üreticilere son 5 yılda toprak 

analizi yaptırıp yaptırmadıkları sorulmuş ve elde edilen veriler kullanılarak çizelge 

6.38 oluşturulmuştur. 

 

 

 

                                                 
20Toprak analizi; toprakta eksilen besin maddelerinin tespiti ile toprağa hangi gübreden, ne miktarda 
verileceğinin belirlenmesi, toprakta bitkiler tarafından alınabilir besin elementi miktarınıöğrenmek olarak 
tanımlanmaktadır (Anonim 2011m).Toprak analizi kapsamında laboratuarlarda toprak; suyla doygunluk 
ve toprağın bünyesi, toplam tuz, toprak reaksiyonu (Ph), kireç (CACO3), organik madde, fosfor, 
potasyum ve mikroelement kapsamları analiz edilmektedir (Anonim2011n) 
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Çizelge 6.38 Toprak tahlili yaptırma durumu (son 5 yılda) 

Kimyasal Gübre Kullanımı 

Toprak tahlili yaptırma durumu  
(son 5 yılda) 

Toplam 
Hayır, toprak tahlili 

yaptırmadı 
Evet, toprak tahlili 

yaptırdı 

Bilinçli gübre kullanıyor 
(teknik sınırlar içerisinde)  

Sayı 40 15 55 

% 72,7 27,3 100 

Bilinçsiz gübre kullanıyor 
(teknik sınırlar üzerinde) 

Sayı 28 25 53 

% 52,8 47,2 100 

Toplam 
Sayı 68 40 108 

% 63,0 37,0 100 

Araştırma bölgesinde gübreleme konusunda genel eğilimin toprak analizi yaptırmadan 

toprağa gübre vermek seklinde olduğu belirlenmiştir. Bu bağlamda üreticilerin %37’si, 

son 5 yılda toprak analizi yaptırdığını, %63’ü ise son 5 yılda toprak analizi 

yaptırmadığını ifade etmiştir. Son 5 yılda, Kırklareli ilindeki üreticilerin %76,3’ü toprak 

tahlili yaptırmamıştır. En fazla toprak tahlili yaptıran üreticiler ise Edirne’de ki 

üreticilerdir. Bu ildeki üreticilerin %45,9’u son 5 yılda toprak tahlili yaptırmıştır. 

Çiftçilerin çoğunluğunun toprak analizi yaptırmaması bu konudaki bilincin düşük 

olduğunu göstermektedir. Bilinçsiz gübre kullanan, yaklaşık her iki üreticiden biri 

(%47,2), toprak tahlili yaptırmaktadır. Bu durumun sebebi, bilinçsiz gübre kullanan 

üreticilerin büyük toprak sahipleri olmaları ve devletin 50 da ve üzerindeki araziler için 

tarımsal desteklerin ödemesini toprak analizi şartına bağlaması olarak açıklanabilir. 

Ancak bilinçsiz gübre kullanan üreticiler toprak tahlili yaptırmış olmalarına rağmen 

sonuçlarını uygulamamışlardır.  

Bilinçsiz gübre kullanana üreticilerin %47,2’si, toprak analizi yaptırmasına rağmen 

sonuçlarını büyük oranda uygulamamıştır. Bu bağlamda üreticilerin toprak analizi 

yaptırmama nedenleri incelenmiş ve üreticilerin %19,5’inin toprak analizini 

önemsemediği belirlenmiştir. Üreticilerin önemsememe nedenleri olarak ise gereğine 

inanmama, daha önce toprak analizi yaptırmamış olma ve tecrübesine güvenerek ihtiyaç 

olarak görmemeleri olarak belirlenmiştir. Üreticilerin %2,3’ü örnek nasıl alınacağını 

bilmediğini, %41,4’ü toprak analizini masraflı bulduğunu, %13,2’si toprak analizinin 

uzun zaman aldığını, %13,2’si analiz sonuçlarına güvenmediğini belirtmiştir. Ayrıca 
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üreticilerin %9,2’si arazisinin az olması nedeniyle ya da bulunduğu bölgede toprak 

tahlili laboratuvarı olmadığı yada kolayca ulaşamaması nedeniyle toprak analizi 

yaptırmadığını belirtmiştir. 

Toprak analizinin sıklığı da önemlidir. Bu bağlamda üreticilerin ne sıklıkla toprak 

analizi yaptırdıkları incelenmiş ve çizelge 6.39’da sunulmuştur. 

Çizelge 6.39 Toprak analizi sıklığı 

Kimyasal Gübre Kullanımı 
Toprak analizi sıklığı 

Toplam Düzenli 1-
2 yılda 1 

Aralıklı 3-4 
yılda 1 

Nadiren 5-7 
yılda 1 

Toprak analizi 
yaptırmadı 

Bilinçli gübre kullanıyor 
(teknik sınırlar içerisinde)  

Sayı 7 5 3 40 55 

% 12,7 9,1 5,5 72,7 100 

Bilinçsiz gübre kullanıyor 
(teknik sınırlar üzerinde) 

Sayı 4 12 9 28 53 

% 7,6 22,6 17,0 52,8 100 

Toplam 
Sayı 11 17 12 68 108 

% 10,2 15,7 11,1 63 100 

Üreticilerin %11,1’i nadiren (5-7 yılda 1), %15,7’si aralıklı olarak (3-4 yılda 1), 

%10,2’si ise düzenli olarak (1-2 yılda 1) toprak analizi yaptırdığını ifade etmiştir 

(Çizelge 6.39). Her yıl toprak analizi yaptıran deneğe rastlanılmamıştır. 

Teknik olarak iyi bir gübreleme için üreticilerin topraklarını analiz ettirilmeleri tek 

başına yeterli olmamaktadır. Analiz sonuçlarının uygulamaya aktarılmaları da ayrı bir 

önem arz etmektedir. Bu bağlamda üreticilere tahlil sonuçlarına göre önerilen gübreleri 

ve miktarları uygulayıp uygulamadıkları sorulmuş ve elde edilen cevaplar çizelge 

6.40’de sunulmuştur. 
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Çizelge 6.40 Tahlil sonuçlarına göre önerilen gübreleri ve miktarları uygulama  

Kimyasal Gübre Kullanımı 

Tahlil sonuçlarına göre önerilen gübreleri ve miktarları 
uygulama 

Toplam Hayır, önerilen 
miktarları 

uygulamadım 

Evet, önerilen 
miktarları 
uyguladım 

Toprak analizi 
yaptırmadı 

Bilinçli gübre kullanıyor 
(teknik sınırlar içerisinde) 

Sayı 0 15 40 55 

% 0 100 72,7 100 

Bilinçsiz gübre kullanıyor 
(teknik sınırlar üzerinde) 

Sayı 12 13 28 53 

% 48 52 52,8 100 

Toplam 
Sayı 12 28 68 108 

% 30,0 70,0 63 100 

Toprak tahlili yaptıran üreticilerin %70’i, tahlil sonuçlarına göre önerilen gübreleri ve 

miktarları uyguladığını ifade etmekte, %30’si ise önerilen miktarları uygulamadığını 

belirtmektedir. Üreticilerin tahlil sonuçlarına göre gübre dozu uygulamamalarının en 

önemli nedeni analiz sonuçlarına güvenilmemesi olarak belirlenmiştir. Bu bağlamda 

yayım elemanları toprak analizinin önemini ve analiz sonuçlarını uygulamanın 

faydalarını üreticilere anlatmalıdır. Yine bölgede yapılan bir başka çalışmada (Akar 

2007) çalışmamızda elde edilen bilgileri destekler şekilde bölgedeki üreticilerin 

%78’inin, uygulamalarını, toprak tahlili sonuçlarına göre yapmadıkları belirtilmektedir. 

6.1.3.2.1.5 Organik tarım21 

Organik Tarım; üretimde kimyasal girdi kullanmadan, üretimden tüketime kadar her 

aşaması kontrollü ve sertifikalı tarımsal üretim biçimidir. Bu bağlamda üreticilerin 

organik tarımı bilmeleri ve uygulamaları çevre kirliliğinin önlenmesi ve/veya 

azaltılması açısından oldukça önemlidir.  

                                                 
21
Organik (Ekolojik) tarım: Ekolojik sistemde hatalı uygulamalar sonucu kaybolan doğal dengeyi 

yeniden kurmaya yönelik, insana ve çevreye dost üretim sistemlerini içeren, esas olarak sentetik kimyasal 
tarım ilaçları, hormonlar ve sentetik mineral gübrelerin kullanımını yasaklayan, bunların yerine organik 
ve yeşil gübreleme, münavebe, toprağın muhafazası, bitkinin direncini arttırma, doğal düşmanlardan 
yararlanması gibi birçok çevre dostu tekniği tavsiye eden, bütün bu olanakların kapalı bir sistemde 
oluşturulmasını öneren, üretimde sadece miktar artısının değil aynı zamanda ürün kalitesinin de 
yükselmesini amaçlayan alternatif bir üretim sekli olarak kısaca tanımlanabilir (Şenel 2006). 
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Türkiye’de organik tarım, son yıllarda hızla gelişmiştir. 2009 yılında organik üretim 

yapan üretici sayısı, 35.565’e, üretim alanı 501.641 hektara, ürün sayısı ise 212’ye 

ulaşmıştır (Anonim 2010f). Ancak Trakya Bölgesinde, her ilde ve her üründe organik 

tarım, hâlihazırda uygulanmamakta ya da yetirince yaygın olarak uygulanmamaktadır. 

GTHB kayıtları da bu yöndedir. Trakya Bölgesinde organik üzüm dışında çok fazla 

organik tarım yapılmamaktadır. Bu durumun en önemli nedeni entansif tarım ile 

organik tarım arasındaki kar farkıdır ve entansif tarım bölge üreticilerine göre daha 

karlıdır (Kalanlar vd. 2010a). Üreticilerin organik tarımı bilmeleri ve uygulamaları, 

organik tarımda kimyasal gübre kullanımının sınırlı ve çevreye en az seviyede zarar 

veren özel gübrelerin kullanılması nedeniyle önemlidir. Bu bağlamda üreticilerin 

organik/ekolojik tarımı duyma (ne olduğunu bilme) durumu incelenmiş ve elde edilen 

veriler kullanılarak çizelge 6.41 oluşturulmuştur. 

Çizelge 6.41 Üreticilerin organik/ekolojik tarımı duyma (ne olduğunu bilme) durumu  

Kimyasal Gübre Kullanımı 
Organik/ekolojik tarımı duyma 

Toplam Organik/ekolojik tarımı 
duymadı 

Organik/ekolojik 
tarımı duydu 

Bilinçli gübre kullanıyor 
(teknik sınırlar içerisinde)  

Sayı 5 50 55 

% 9,1 90,9 100 

Bilinçsiz gübre kullanıyor 
(teknik sınırlar üzerinde) 

Sayı 3 50 53 

% 5,7 94,3 100 

Toplam 
Sayı 8 100 108 

% 7,4 92,6 100 

Üreticilerin %92,6’sının organik/ekolojik tarımı duyduğu, %7,4’ünün ise duymadığı 

belirlenmiştir. Bu bağlamda üreticilerin organik/ekolojik tarımı uygulama durumu 

incelenmiş ve elde edilen veriler kullanılarak çizelge 6.42 oluşturulmuştur. 
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Çizelge 6.42 Üreticilerin organik/ekolojik tarımı uygulama durumu  

Kimyasal Gübre Kullanımı 

Organik/ekolojik tarımı uygulama 

Toplam Organik/ekolojik tarımı 
uygulamıyor 

Organik/ekolojik 

tarımı uyguluyor 

Bilinçli gübre kullanıyor 
(teknik sınırlar içerisinde)  

Sayı 47 8 55 

% 85,5 14,5 100 

Bilinçsiz gübre kullanıyor 
(teknik sınırlar üzerinde) 

Sayı 52 1 53 

% 98,1 1,9 100 

Toplam 
Sayı 99 9 108 

% 91,7 8,3 100 

 

Üreticilerin %8,3’ünün organik/ekolojik tarımı uyguladığı, %91,7’sinin ise 

uygulamadığı belirlenmiştir. Ancak organik tarım uyguladığını belirten üreticilerin 

hiçbirinin organik tarım sertifikası bulunmadığı, bireysel olarak daha az gübre ve ilaç 

kullandıklarını belirtmek için organik tarım yapıyorum dediği belirlenmiştir. Üreticiler 

evlerinin bahçesinde ya da işletmesinin küçük bir parselinde ailesinin ihtiyacı kadar 

sebze ve meyve yetiştirdiği için ve bu ürünler için de kimyasal ilaç ve gübre 

kullanmadığından dolayı, organik tarım uyguluyorum dediği belirlenmiştir. 

6.1.3.2.2 Üreticilerin çevre konusundaki olumsuz uygulamaları 

6.1.3.2.2.1 Anız yakma 

Trakya Bölgesinde her ne kadar yasaklanmış olsa da hububat hasadından sonra verimin 

yüksek olduğu ve saman sıkıntısı olmayan yıllarda, hububat alanlarında anız 

yakılmaktadır. Anız yakmanın olumlu etkileri yanında pek çok olumsuz etkileri de 

bulunmaktadır (Anonim 2007a). Anız yakmak topraktaki organik maddeleri yok ettiği 

için toprağın verimini düşürmekte ve daha fazla gübre kullanımına yol açmaktadır 

(Anonim 2011c). 2872 sayılı Çevre Kanunu, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ve Türk Ceza 

Kanununun 383. maddesi gereğince anız yakan kişilere hapis ve para cezası işlemi 

uygulanmaktadır. 
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Anız yakmanın gübre kullanımını etkilemesi nedeniyle araştırma alanındaki üreticilere 

anız yakıp yakmadıkları sorulmuş ve elde edilen veriler kullanılarak çizelge 6.43 

oluşturulmuştur. 

Çizelge 6.43 Anız yakma durumu 

Kimyasal Gübre Kullanımı 
Anız yakma durumu 

Toplam 
Anız yakmıyor Anız yakıyor 

Bilinçli gübre kullanıyor 
(teknik sınırlar içerisinde)  

Sayı 54 1 55 

% 98,2 1,8 100 

Bilinçsiz gübre kullanıyor 
(teknik sınırlar üzerinde) 

Sayı 45 8 53 

% 84,9 15,1 100 

Toplam 
Sayı 99 9 108 

% 91,7 8,3 100 

Üreticilerin büyük bir çoğunluğu (%91,7) anız yakmadığını ifade ederken, anız 

yaktığını ifade eden üretici oranı %8,3’tür.  

6.1.3.2.2.2 Zirai mücadele ambalaj kaplarının imhası 

Zirai mücadele ambalaj ve kapları çevre ve özellikle de su kaynakları için önemli bir 

kirletici unsurdur. Boş kapların çevreye gelişigüzel atılması (Şekil 6.2) sağlık açısından 

da önemli bir tehdittir. Trakya Bölgesinde boş ambalaj kaplarının çevreye gelişigüzel 

atıldığı ve boş kapların çevre kirliliğine neden olduğu gözlenmiştir. Bu bağlamda 

üreticilere kullandıkları ilaç kaplarını imha edip etmedikleri sorulmuş ve verilen 

cevaplara göre çizelge 6.44 hazırlanmıştır. 
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Çizelge 6.44 Üreticilerin kullandığı ilaç kaplarını imha etme durumu 

 

Kimyasal Gübre Kullanımı 
Kullandığı ilaç kaplarını imha etme 

Toplam Kullandığı ilaç 
kaplarını imha etmedi 

Kullandığı ilaç 
kaplarını imha etti 

Bilinçli gübre kullanıyor 
(teknik sınırlar içerisinde)  

Sayı 11 44 55 

% 20,0 80,0 100 

Bilinçsiz gübre kullanıyor 
(teknik sınırlar üzerinde) 

Sayı 21 32 53 

% 39,6 60,4 100 

Toplam 
Sayı 32 76 108 

% 29,6 70,4 100 

Üreticilerin %70,4’ü, kullandığı ilaç kaplarını imha ettiğini ifade ederken, %29,6’sı ise 

kullandığı ilaç kaplarını imha etmediğini ifade etmektedir. Bölgede yapılan gözlemlerde 

kapların, özellikle ilaç uygulama ekipmanına (holter) su dolumunun yapıldığı alanlarda 

rastgele çevreye bırakıldığı gözlemlenmiştir (Şekil 6.2). 

Günümüzde gelişmiş ülkelerde boş kapların toplanması ve imhası konusunda birçok 

yasal düzenleme, takip ve yönetim açısından ise çeşitli kurumlar kurulmuştur. Gelişmiş 

ülkelerde üreticiler boş kapları üç aşamada yıkamak ve toplama merkezlerine 

götürmekle yükümlüdürler (Anonim 2011m). Türkiye’de, boş ilaç kaplarının 

toplanması ve imhası konusunda bir düzenleme veya bu amaçla kurulmuş bir kurum ya 

da yapı bulunmamaktadır. Türkiye’de yasal düzenlemeler ile üreticilerin boş kapları 

gelişigüzel çevreye atmasının önüne geçmeli, bu konuda cezai yaptırımlar getirilmeli ve 

üreticilerin, kurulacak zirai mücadele ambalaj kapları merkezlerine boş kapları 

getirmeleri sağlanmalıdır.  

   

Şekil 6.2 Boş pestisit ambalajlarının rastgele çevreye bırakılmasına ait görüntüler (Karayel 2010) 



95 
 

6.1.3.3 Tarımdan kaynaklı çevre kirliliğine etki eden bazı faktörlere göre en uygun  

            çok değişkenli lojistik regresyon çözümlemesi 

Araştırmanın bu bölümünde bilinçli gübre kullanmaya karar vermede etkili olabilecek 

değişkenleri belirleyebilmek amacıyla 6.1.3 tarımdan kaynaklı çevre sorunları 

bölümünde bulanan sekiz değişken belirlenmiştir. Üreticilerin bilinçli gübre 

kullanmalarına karar vermelerini etkileyen faktörler lojit modeller olarak ele 

alınmıştır. Bu modellerde kullanılan bağımlı ve bağımsız değişkenler aşağıdaki 

gibidir: 

Y=1, bilinçli gübre kullanıyor  

Y=0, bilinçli gübre kullanmıyor 

X1, üreticilerin gübrenin olumsuz etkisini tespit etmede geçen süre kesikli bir veridir. 

Bu veri seti dört alt kategoriden oluşmaktadır. Bu kategorilerden 0= farkında 

olmadığını 1= gübrenin olumsuz etkisini tespit etmede geçen sürenin 1-3 yıl, 

2=gübrenin olumsuz etkisini tespit etmede geçen sürenin 4-8 yıl ve 3= gübrenin 

olumsuz etkisini tespit etmede geçen süre 8 yıldan fazla ifade etmektedir. 

X2, üreticilerin zirai mücadele ilacı kullanımı kesikli bir veridir. Bu veri seti üç alt 

kategoriden oluşmaktadır. Bu kategorilerden 0= belirtilen dozdan fazla zirai mücadele 

ilacı kullandığını, 1= belirtilen dozda zirai mücadele ilacı kullandığını ve 2= belirtilen 

dozdan düşük zirai mücadele ilacı kullandığını ifade etmektedir. 

X3, üreticilerin kullandığınız ilaç kaplarını imha etme durumları kesikli bir veri 

setidir. Bu veri seti iki alt kategoriden oluşmaktadır. 0= kullandığı ilaç kaplarını imha 

etmediğini, 1= kullandığı ilaç kaplarını imha ettiğini ifade etmektedir. 

X4, üreticilerin ilaçlama yaparken koruyucu elbise ve maske kullanmaları kesikli bir 

veri setidir. Bu veri seti iki alt kategoriden oluşmaktadır. 0= ilaçlama yaparken 

koruyucu elbise ve maske kullanmıyor, 1= ilaçlama yaparken koruyucu elbise ve 

maske kullanıyor olarak değerlendirilmiştir. 
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X5, üreticilerin anız yakma durumları kesikli bir veri setidir. Bu veri seti iki alt 

kategoriden oluşmaktadır. 0= anız yakmıyor, 1= anız yakıyor olarak 

değerlendirilmiştir. 

X6, üreticilerin Toprak tahlili yaptırma durumları kesikli bir veri setidir. Bu veri seti 

iki alt kategoriden oluşmaktadır. 0= tahlil yaptırmadı, 1= tahlil yaptırdı olarak 

değerlendirilmiştir. 

X7, üreticilerin kullandıkları gübre ve ilacın kaydını tutmaları kesikli bir veridir. Bu 

veri seti üç alt kategoriden oluşmaktadır. Bu kategorilerden 0= kayıt tutmuyor, 1= 

kayıt tutuyor, 2=sadece gübrenin ya da ilacın kaydını tutuyoru ifade etmektedir. 

X8, üreticilerin kullandığı tarım ilaçlarının talimatlarını okumaları kesikli bir veri 

setidir. Bu veri seti iki alt kategoriden oluşmaktadır. 0= kullandığı tarım ilaçlarının 

talimatlarını okumuyor, 1= kullandığı tarım ilaçlarının talimatlarını okuyor olarak 

değerlendirilmiştir. 

Yukarıda açıklanan çevre kirliliğine etki eden bazı bağımsız değişkenlerle kurulan 

modelde temel amaç, bağımlı değişkendeki değişimi(varyasyonu) en iyi açıklayan ya 

da bağımlı değişkenin çeşitli düzeylerini birbirinden ayırmada etkili olabilecek 

bağımsız değişkenlerin seçimidir. Bu amaçla sekiz adet bağımsız değişken teker teker 

modele alınarak bu değişkenlere ait odds oranlarının %95 olasılık güven aralıkları, 

wald istatistiği olasılığı, standart hata, bağımsız değişkenlere ilişkin regresyon 

katsayılarının serbestlik dereceleri ve önemlilik düzeyleri araştırılmıştır. Söz konusu p 

değeri 0,05’dan küçük olan (p<0,05) bağımsız değişkenler modele dahil edilmiştir. 

Modele ait bağımlı değişkenin sınıflandırmada ki başarı oranını gösteren sonuçlar 

çizelge 6.45’te sunulmuştur. 
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Çizelge 6.45 Bağımlı Değişken (y) İçin Sınıflandırma Sonuçları 
 

 

Tahmin Edilen 

Doğrulama 
Oranı 
(%) 

Bilinçli gübre 
kullanıyor (teknik 
sınırlar içerisinde) 

Bilinçsiz gübre 
kullanıyor (teknik 
sınırlar üzerinde) 

Bilinçli gübre kullanıyor 
(teknik sınırlar içerisinde) 

40 13 75,5 

Bilinçsiz gübre kullanıyor 
(teknik sınırlar üzerinde) 

17 38 69,1 

Genel   72,2 

Bağımlı değişkene ait sınıflandırma sonuçlarına ait en yüksek değer dördüncü adımda 

gerçekleşmiştir (genel doğrulama oranı %72,2). Uygulama sonucunda denklemdeki 

sekiz bağımsız değişkene ait katsayılar (standart hatalar, wald istatistiğine ait 

serbestlik dereceleri, katsayılara ilişkin önemlilik düzeyleri (p), R değerleri, odds (Exp 

(B)) ve %95 güven aralıklı değerler) çizelge 6.46’da sunulmuştur. Ayrıca modelin 

Nagelkerke R Square değeri 0,448, -2 Log likelihood değeri 105,505 olarak 

hesaplanmıştır. 

Çizelge 6.46 Tarımdan kaynaklı çevre kirliliğine etki eden bazı faktörlere göre en  
                      uygun lojistik regresyon çözümlemesi 
 

Değişkenler B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Adım 
1a 

Gübre olumsuz etki süre   8,806 3 ,032  

Gübre olumsuz etki süre(1) 2,125 ,744 8,163 1 ,004 8,370 

Gübre olumsuz etki süre(2) -,180 ,575 ,098 1 ,754 ,835 

Gübre olumsuz etki süre(3) 0,00 0,00     

Kayıt tutma   4,011 2 ,135  

Kayıt tutma(1) 1,123 ,576 3,803 1 ,051 3,076 

Kayıt tutma(2) 0,00 0,00     

İlaç ve gübreleme 
elbise/maske kull(1) 

,102 ,538 ,036 1 ,849 1,108 

Anız yakma(1) -,403 ,543 ,550 1 ,458 ,668 

İlaç talimatlarını okuma(1) -1,143 ,738 2,398 1 ,121 ,319 

Toprak tahlili yaptırma(1) -1,386 ,567 5,969 1 ,015 ,250 

Zirai müc. kap imha(1) 1,162 ,594 3,822 1 ,051 3,195 

İlaç kullanım düzeyi   12,612 2 ,002  
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Çizelge 6.46 Tarımdan kaynaklı çevre kirliliğine etki eden bazı faktörlere göre en  
                      uygun lojistik regresyon çözümlemesi (devam) 
 
 İlaç kullanım düzeyi(1) -2,041 ,631 10,477 1 ,001 ,130 

İlaç kullanım düzeyi(2) 0,00 0,00     

Sabit Terim ,106 ,400 ,070 1 ,791 1,112 

Adım 
2a 

Gübre olumsuz etki süre   8,766 3 ,033  

Gübre olumsuz etki süre(1) 2,118 ,743 8,138 1 ,004 8,318 

Gübre olumsuz etki süre(2) -,174 ,574 ,092 1 ,762 ,841 

Gübre olumsuz etki süre(3) 0,00 0,00     

Kayıt tutma   3,986 2 ,136  

Kayıt tutma(1) 1,114 ,573 3,776 1 ,052 3,046 

Kayıt tutma(2) 0,00 0,00     

Anız yakma(1) -,394 ,542 ,529 1 ,467 ,674 

İlaç talimatlarını okuma(1) -1,132 ,735 2,376 1 ,123 ,322 

Toprak tahlili yaptırma(1) -1,375 ,563 5,958 1 ,015 ,253 

Zirai müc. kap imha(1) 1,172 ,592 3,925 1 ,048 3,229 

İlaç kullanım düzeyi   12,692 2 ,002  

İlaç kullanım düzeyi(1) -2,036 ,629 10,478 1 ,001 ,131 

İlaç kullanım düzeyi(2) 0,00 0,00     

Sabit Terim ,120 ,392 ,094 1 ,760 1,127 

Adım 
3a 

Gübre olumsuz etki süre   8,839 3 ,032  

Gübre olumsuz etki süre(1) 2,109 ,742 8,088 1 ,004 8,241 

Gübre olumsuz etki süre(2) -,146 ,572 ,065 1 ,799 ,864 

Gübre olumsuz etki süre(3) 0,00 0,00     

Kayıt tutma   4,369 2 ,113  

Kayıt tutma(1) 1,163 ,572 4,134 1 ,042 3,199 

Kayıt tutma(2) 0,00 0,00     

İlaç talimatlarını okuma(1) -1,120 ,735 2,324 1 ,127 ,326 

Toprak tahlili yaptırma(1) -1,380 ,562 6,028 1 ,014 ,252 

Zirai müc. kap imha(1) 1,193 ,587 4,138 1 ,042 3,297 

İlaç kullanım düzeyi   12,419 2 ,002  

 İlaç kullanım düzeyi(1) -2,037 ,629 10,474 1 ,001 ,130 

İlaç kullanım düzeyi(2) 0,00 0,00     

Sabit Terim ,157 ,388 ,165 1 ,685 1,170 

Adım 
4a 

Gübre olumsuz etki süre   9,732 3 ,021  
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Çizelge 6.46 Tarımdan kaynaklı çevre kirliliğine etki eden bazı faktörlere göre en  
                      uygun lojistik regresyon çözümlemesi (devam) 
 
 Gübre olumsuz etki süre(1) 2,157 ,730 8,726 1 ,003 8,644 

Gübre olumsuz etki süre(2) -,195 ,567 ,119 1 ,730 ,822 

Gübre olumsuz etki süre(3) 0,00 0,00     

Kayıt tutma   4,694 2 ,096  

Kayıt tutma(1) 1,206 ,566 4,534 1 ,033 3,341 

Kayıt tutma(2) 0,00 0,00     

Toprak tahlili yaptırma(1) -1,377 ,551 6,248 1 ,012 ,252 

Zirai müc. kap imha(1) 1,145 ,579 3,906 1 ,048 3,141 

İlaç kullanım düzeyi   13,601 2 ,001  

İlaç kullanım düzeyi(1) -2,129 ,628 11,507 1 ,001 ,119 

İlaç kullanım düzeyi(2) 0,00 0,00     

Sabit Terim -,224 ,293 ,584 1 ,445 ,800 

Çizelge 6.46’ya göre, p<0,05 önemlilik düzeyi dikkate alındığında, bağımsız 

değişkenlerden kayıt tutma, toprak tahlili yaptırma, zirai mücadele kaplarını imha etme, 

gübrenin olumsuz etkisini görmede geçen süre, ilaç kullanım düzeyi değişkenlerinin 

denkleme önemli katkılarda bulunduğuna ve bu nedenle denkleme alınması 

gerektiğine karar verilmiştir. Önemli bulunan beş bağımsız değişken dışındaki diğer 

değişkenler ise p<0,05 kriterine uymadıkları için denkleme alınmamıştır. İstatistiksel 

açıdan önemsiz bulunan bağımsız değişkenlerin bilinçli gübre kullanmaya karar verme 

davranışı üzerinde etkili olmadıkları söylenebilir. 

Önemli bulunan bağımsız değişkenler incelendiğinde, kayıt tutma değişkeni bilinçli 

gübre kullanma olasılığı üzerinde istatistiksel olarak önemli bulunan bir değişkendir. 

Yani (1= kayıt tutuyor), kullandığı gübre ve ilacın miktarına ait kayıtları tutan 

üreticilerin bilinçli gübre kullanma olasılıkları kayıt tutmayan üreticilere göre 3,341 

kat daha fazladır.  

Zirai mücadele ilaç kaplarını imha etme değişkeni de yapılan analizde önemli 

bulunmuştur. Yani (1= kullandığı ilaç kaplarını imha ediyor), kullandığı ilaç kaplarını 
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imha eden üreticilerin bilinçli gübre kullanma olasılıkları kullandığı ilaç kaplarını 

imha etmeyen üreticilere göre 3,141 kat daha fazladır.  

Toprak tahlili yaptırma değişkeni de yapılan analizde önemli bulunmuştur. Ancak 

yapılan analizde tahlil yaptırmayan üreticilerin bilinçli gübre kullanma olasılıklarının 

tahlil yaptıran üreticilere göre (3,96 (1/0,252) kat) daha fazla olması gibi teknik olarak 

anlamsız bir sonuç çıktığından dolayı toprak tahlili yaptırmanın bilinçli gübre 

kullanma kararında etkili olmadığı söylenebilir. Üreticilerin sadece %37’si (40 birey), 

son 5 yılda toprak analizi yaptırdığını ifade ederken bu bireylerinde %70’i, tahlil 

sonuçlarına göre önerilen gübreleri ve miktarları uyguladığını ifade etmekte, %30’si ise 

önerilen miktarları uygulamadığını belirtmektedir. Ayrıca bilinçsiz gübre kullanan 

üreticilerin %48’i de tahlil sonuçlarına göre önerilen gübreleri ve miktarları 

uygulamadığını ifade etmiştir. Bu bağlamda toprak tahlili uygulaması konusunda 

üreticilerin toprak analizi sonuçlarına güvenmedikleri yaptırmaktan kaçındıkları 

sonucuna varılabilir. 

Gübrenin olumsuz etkisini tespitte geçen süre değişkeninin de bilinçli gübre 

kullanmaya karar verme olasılığını etkileyen bir değişken olduğu belirlenmiştir. Yani 

(1= gübrenin olumsuz etkisini tespit etmede geçen sürenin 1-3 yıl), gübrenin olumsuz 

etkisini tespit etmede geçen süresi 1-3 yıl yıl olan üreticilerin bilinçli gübre kullanma 

olasılıkları 8,644 kat daha fazladır.  

İlaç kullanım düzeyi değişkenin katsayısının negatif olması bilinçli gübre kullanma 

olasılığı ile ilaç kullanım düzeyi değişkeni arasında negatif bir ilişki olduğunu 

göstermektedir. Yani referans grubuna göre (2= belirtilen dozdan düşük zirai 

mücadele kullanma), belirtilen dozdan düşük zirai mücadele ilacı kullanan üreticilerin 

bilinçli gübre kullanma olasılıkları belirtilen dozda zirai mücadele ilacı kullanan 

üreticilere göre 8,40 (1/0,119) kat daha fazladır.  

Materyal metot (bölüm 3.2.2.4 Lojistik regresyon) eşitlik 3’te sunulan logit fonksiyon 

üreticilerin bireysel özellikleri, işletme özellikleri, haberleşme davranışları, çevreye 
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karşı tutum ve davranışlarını içermek kaydıyla en uygun şu şekilde yazılabilir (Gürlük 

ve Rehber 2009); 

Log = 

 
= -0,224 +2,157 (Gübre olumsuz etki süre(1)) +1,206 (Kayıt tutma (1)) +1,145 

(Zirai müc. kap imha (1)) -2,129 (İlaç kullanım düzeyi(1))  

6.1.4 Haberleşme Davranışları 

Üreticilerin çevre koruma konusundaki bilinçlerinin yükselmesi ve çevre konularının ait 

oldukları çevre ve toplumda kabul görmesi, tartışılması ve önemsenmesinde bireylerin 

haberleşme davranışları önem kazanmaktadır. Bu bağlamda araştırmada bireylerin 

haberleşme davranışları ele alınmıştır. 

6.1.4.1 Yayım elemanları ve üretici örgütleri ile ilişkiler 

6.1.4.1.1 Yayım elemanlarıyla görüşme ve yayım elemanlarının çevre ile ilgili                

               konularda bilgi verme durumları 

Rogers (1983)’a göre, kırsal alanda yaşayan bireylerin yeni tarım tekniklerine ilişkin 

mesajlardan yararlanmalarında bireylerin haberleşme davranışları önem kazanmaktadır. 

İçinde yaşadığı toplum dışından gelen mesajlarla daha fazla karşılaşan birey bunun 

doğal sonucu olarak yeni tarım tekniklerine ait mesajlarla da daha fazla 

karşılaşmaktadır. Bu bağlamda, tarımsal yayım faaliyetleri tarımsal verimliliği 

yükseltmede ve tarım sektörünün gelişmesinde önemli bir rol oynamaktadır (Bernet vd. 

2001, Olgun 1994, Oktay vd. 1995, Boyacı 1998, Wadsworth 2003, Yurttas 1979). 

Türkiye’nin gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ekonomik gelişmesinin en üst düzeyde 

gerçekleştirilebilmesi, doğal kaynaklarının korunması, kırsal kalkınma ve verimliliğin 

sağlanması için, ekonominin çeşitli sektörlerindeki bilimsel ve teknolojik gelişmelerin 

topluma iletilmesi, toplum tarafından benimsenmesi ve uygulanması gerekmektedir. Bu 
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gelişmelerin çiftçilere iletilmesinde (teknik elemanların) tarımsal yayım elemanlarının 

Ziraat Yüksek Mühendisleri (ZYM), Ziraat Mühendisleri (ZM), Veteriner Hekimler 

(VH) ve Tarım /Sağlık Teknisyenleri ve Tarım Danışmanlarının22 (TD) rolü büyüktür. 

Yayım elemanlarının rolü; üretici (çiftçi) sorunlarını ve üretici güçlüklerini belirlemek, 

yeni teknolojiye ilişkin yararlı bilgileri yaymak, üretimi ve gelirleri artırmak için bu 

bilgileri başarılı bir biçimde kullanmayı üreticilere öğretmektir (Torun, 2007). Bu 

bağlamda, üreticilerin yayım elemanları ile görüşme sıklığı incelenmiş ve ziraat 

mühendisi (ZM), ziraat teknisyeni (ZT), veteriner hekim (VH), veteriner sağlık 

teknisyeni (VST), ve/veya tarım danışmanları (TD) ile görüşüp görüşmedikleri 

sorulmuş ve elde edilen veriler doğrultusunda çizelge 6.47 hazırlanmıştır. 

Çizelge 6.47 Üreticilerin ZM/ZT/VH/VST/TD ile görüşmeleri 
 

Kimyasal Gübre Kullanımı 
ZM/ZT/VH/VST/TD ile 
Görüşme/Görüşmeme Toplam 

Görüşmüyor Görüşüyor 

Bilinçli gübre kullanıyor 
(teknik sınırlar içerisinde) 

Sayı 6 49 55 

% 10,9 89,1 100 

Bilinçsiz gübre kullanıyor 
(teknik sınırlar üzerinde) 

Sayı 14 39 53 

% 26,4 73,6 100 

Toplam 
Sayı 20 88 108 

% 18,5 81,5 100 

Üreticilerin %81,5’i ZM/ZT/VH/VST/TD ile görüştüklerini belirtirken %18,5’i ise 

görüşmediklerini belirtmiştir.  

Tarımsal yayım, esas olarak üreticilerin sorunlarına çözüm bulmayı amaçlar. 

Dolayısıyla üretici sorunları ve bu sorunların çözümüne yardımcı olmak yayımın ve 

yayım işlevini yerine getiren yayım elemanlarının önemli görevlerinden bir tanesidir. 

Yayım elemanlarının üreticilerle iletişiminde başarısını ve yayım faaliyetlerinin 

etkinliğini gösteren kriterlerden biri yayım elemanlarının üreticilerle görüşme 

                                                 
22Tarım Danışmanı: Sivil toplum örgütlerinde, ziraat odalarında ve tarımsal danışmanlık şirketlerinde 
istihdam edilen veya tarımsal danışmanlık hizmeti yürütmek üzere kendi nam ve hesabına çalışan ve ilgili 
yönetmelikte belirtilen hükümlere göre sertifikalandırılmış kişilerdir (Tarımsal Yayım ve Danışmanlık 
Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik) 
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sıklığıdır (Köksal, 2003). Bu bağlamda üreticilerin yayım elamanları 

(ZM/ZT/VH/VST/TD) ile görüşme sıklığı incelenmiş ve çizelge 6.48’de sunulmuştur. 

Çizelge 6.48 Üreticilerin yayım elamanları (ZM/ZT/VH/VST/TD) ile görüşme sıklığı 
 

Kimyasal Gübre Kullanımı 
Yayım elemanları ile görüşme sıklığı 

Toplam 
Görüşmüyor Haftada 1 15günde1 1-2ayda1 4-6 ayda 1 

Bilinçli gübre kullanıyor 
(teknik sınırlar içerisinde)  

Sayı 6 20 11 12 6 55 

% 10,9 36,4 20,0 21,8 10,9 100 

Bilinçsiz gübre kullanıyor 
(teknik sınırlar üzerinde) 

Sayı 14 23 5 4 7 53 

% 26,4 43,5 9,4 7,5 13,2 100 

Toplam 
Sayı 20 43 16 16 13 108 

% 18,5 39,9 14,8 14,8 12,0 100 

Üreticilerin yayım elemanları ile görüşme sıklığı incelenmiş ve %39,8’i haftada 1, 

%12’si de 4-6 ayda1 yayım elemanları ile görüşmeye gittiğini ifade etmişlerdir 

(Çizelge 6.48). Doğal kaynaklarımızdan (toprak, su, orman, mera, balık ve av 

hayvanlarından) rasyonel bir şekilde yararlanılmasını sağlamak konusunda yayım 

elemanlarına önemli görevler düşmektedir (Özçatalbaş ve Gürgen 1998). GTHB İl/ilçe 

Müdürlüğü personelinin çevre konularında bilgi vermesi durumunda üreticilerin çevreyi 

daha az kirletmeleri beklenmelidir. Bu bağlamda çizelge 6.49 oluşturulmuştur. 

Çizelge 6.49 GTHB İl/İlçe Müdürlüğü personelinin çevre konularında bilgi verme  
                     durumu 
 

Kimyasal Gübre Kullanımı 

GTHB İl/İlçe Müdürlüğü personelinin çevre 
konularında bilgi verme durumu 

Toplam GTHB İl/İlçe Müdürlüğü 
personelinin çevre 

konularında bilgi vermiyor 

GTHB İl/İlçe Müdürlüğü 
personelinin çevre 

konularında bilgi veriyor 

Bilinçli gübre kullanıyor 
(teknik sınırlar içerisinde)  

Sayı 7 48 55 

% 12,7 87,3 100 

Bilinçsiz gübre kullanıyor 
(teknik sınırlar üzerinde) 

Sayı 3 50 53 

% 5,7 94,3 100 

Toplam 
Sayı 10 98 108 

% 9,3 90,7 100 
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Üreticilerin %90,7’si, GTHB İl/İlçe Müdürlüğü personelinin çevre konularında bilgi 

verdiğini ifade ederken, %9,3’ü ise GTHB İl/İlçe Müdürlüğü personelinin çevre 

konularında bilgi vermediğini ifade etmektedir. 

6.1.4.1.2 GTHB İl/İlçe Müdürlüğü personelinin zirai mücadele konusunda eğitim  

                verme durumu 

GTHB İl/İlçe Müdürlüğü personelinin zirai mücadele konusunda eğitim bilgi vermesi 

durumunda üreticilerin daha etkili ilaç kullanacakları daha dikkatli olacakları ve çevreyi 

daha az kirletecekleri beklenmelidir.  

Zirai Mücadele, GTHB İl/İlçe Müdürlüğündeki konusunda uzman personel tarafından 

gerek teorik gerekse uygulamalı eğitim seminerleri şeklinde düzenlenmelidir. Zira ilgili 

kanun uyarınca üreticilere bu tarz bir eğitim sadece Bakanlık tarafından verilebilmekte 

özel sektörün köylerde üreticiye zirai mücadele konusunda eğitim vermesi, firma 

çıkarları doğrultusunda üreticiyi yönlendirebileceği nedeniyle sakıncalı bulunmaktadır. 

Bu bağlamda görev yayım teşkilatına düşmektedir. Bu bağlamda çizelge 6.50 

oluşturulmuş ve GTHB İl/İlçe Müdürlüğü personelinin zirai mücadele konusunda 

eğitim verme durumu incelenmiştir. 

Çizelge 6.50 GTHB İl/İlçe Müdürlüğü personelinin zirai mücadele konusunda eğitim  
                      verme durumu 
 

Kimyasal Gübre Kullanımı 

GTHB İl/İlçe Müdürlüğü personelinin zirai 
mücadele konusunda eğitim verme durumu 

Toplam GTHB İl/İlçe Müdürlüğü 
personeli zirai mücadele 

konusunda eğitim vermiyor 

GTHB İl/İlçe Müdürlüğü 
personeli zirai mücadele 
konusunda eğitim veriyor 

Bilinçli gübre kullanıyor 
(teknik sınırlar içerisinde) 

Sayı 5 50 55 

% 9,1 90,9 100 

Bilinçsiz gübre kullanıyor 
(teknik sınırlar üzerinde) 

Sayı 2 51 53 

% 3,8 96,2 100 

Toplam 
Sayı 7 101 108 

% 6,5 93,5 100 



105 
 

Üreticilerin %93,5’i, GTHB İl/İlçe Müdürlüğü personelinin zirai mücadele konusunda 

eğitim verdiğini ifade ederken, %6,5’i ise GTHB İl/İlçe Müdürlüğü personelinin zirai 

mücadele konusunda eğitim vermediğini ifade etmektedir. Ayrıca üreticiler yayım 

elemanlarının zirai mücadele ilaçlarının reçeteyle satışına yönelik köylerinde herhangi 

bir bilgilendirmede bulunulmadığını da ifade etmişlerdir. 

6.1.4.1.3 GTHB İl/İlçe Müdürlüğü personelinin gübre kullanımı konusunda eğitim  

               verme durumu 

GTHB İl/İlçe Müdürlüğü personelinin gübre kullanımı konusunda eğitim bilgi vermesi 

durumunda üreticilerin daha etkili gübre kullanacakları daha dikkatli olacakları ve 

çevreyi daha az kirletmeleri beklenmelidir.  

Gübrenin ürün artışına olan etkisini çoğaltmak için gübre uygulama zamanının 

bölgenin iklim ve toprak karakterlerine, gübrelenecek bitkiye veya uygulanacak 

gübrenin çeşidine göre ayarlanması gerekir Bu bağlamda üreticinin eğitilmesi görevi 

yayım elemanlarına düşmektedir. 

Bu bağlamda çizelge 6.51 oluşturulmuş ve GTHB İl/İlçe Müdürlüğü personelinin gübre 

kullanımı konusunda eğitim verme durumu incelenmiştir. 

Çizelge 6.51 GTHB İl/İlçe Müdürlüğü personelinin gübre kullanımı konusunda eğitim  
                      verme durumu 
 

Kimyasal Gübre Kullanımı 

GTHB İl/İlçe Müdürlüğü personelinin gübre 
kullanımı konusunda eğitim verme durumu 

Toplam GTHB İl/İlçe Müdürlüğü 
personeli gübre kullanımı 
konusunda eğitim vermiyor 

GTHB İl/İlçe Müdürlüğü 
personeli gübre kullanımı 
konusunda eğitim veriyor 

Bilinçli gübre kullanıyor 
(teknik sınırlar içerisinde)  

Sayı 10 45 55 

% 18,2 81,8 100 

Bilinçsiz gübre kullanıyor 
(teknik sınırlar üzerinde) 

Sayı 9 44 53 

% 17,0 83,0 100 

Toplam 
Sayı 19 89 108 

% 17,6 82,4 100 
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Üreticilerin %82,4’ü, GTHB İl/İlçe Müdürlüğü personeli gübre kullanımı konusunda 

eğitim verdiğini ifade ederken, %17,6’sı ise GTHB İl/İlçe Müdürlüğü personeli gübre 

kullanımı konusunda eğitim vermediğini ifade etmektedir. 

6.1.4.1.4 Ziraat Odası/ Kooperatif/ çiftçi toplantıları gibi faaliyetlere ve çevre 

               çalışmalarına (gönüllü) katılım 

Bakanlık İl ve İlçe Müdürlüklerince düzenli olarak merkez ve köylerde çeşitli konularda 

çiftçi toplantısı yapılmaktadır. Yapılan bu toplantılarda il ve ilçede uygulanan zirai 

faaliyetlerde dikkat edilmesi gereken teknik konular ile bakanlıkça yürütülen 

destekleme çalışmaları hakkında üreticilere çeşitli bilgiler verilmektedir. Bu toplantılar 

sadece Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından düzenlenmemekte, Çevre ve 

Orman Bakanlığı gibi Bakanlıklar tarafından da düzenlenmektedir. Bu konuda ayrıca 

devlet kuruluşlarının yanında Çevre Vakfı, TEMA Vakfı gibi sivil toplum kuruluşları da 

çeşitli çiftçi toplantıları düzenlenmektedir. 

Üreticiler bu toplantılara katılarak, teknik bilgi ve beceri seviyelerini yükseltmekte ve 

ihtiyacına uygun bilgilere ve destek hizmetlerine daha rahat ulaşmaktadır. Bu nedenle 

üreticilerin Ziraat Odası, kooperatif/çiftçi toplantıları gibi faaliyetlere katılmalarının 

uygulayacakları gübre dozuna karar vermelerinde etkili olabilecek bir değişken 

olduğu varsayılarak üreticilere bu gibi faaliyetlere katılıp katılmadıkları sorulmuş ve 

elde edilen veriler doğrultusunda çizelge 6.52 hazırlanmıştır. 

Bilinçli gübre kullanan üreticilerin %3,6’sının, bilinçsiz gübre kullanan üreticilerin ise 

%7,5’inin herhangi bir toplantı veya benzeri çiftçi faaliyetine katılmadığı 

anlaşılmaktadır. Üreticilerin çoğunluğu (%94,4) bu gibi faaliyetlere katıldıklarını 

belirtirken, üreticilerin bu faaliyetlere katılmama oranı %5,6’dır. 
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Çizelge 6.52 Üreticilerin düzenlenecek çiftçi toplantıları gibi faaliyetlere (gübre ve  
                     gübreleme ile ilgili) katılımları 
 

Kimyasal Gübre Kullanımı 
Gübre ve gübreleme ile ilgili çiftçi 

toplantılarına katılım  Toplam 
Katılmadı Katıldı 

Bilinçli gübre kullanıyor 
(teknik sınırlar içerisinde)  

Sayı 2 53 55 

% 3,6 96,4 100 

Bilinçsiz gübre kullanıyor 
(teknik sınırlar üzerinde) 

Sayı 4 49 53 

% 7,5 92,5 100 

Toplam 
Sayı 6 102 108 

% 5,6 94,4 100 

Çizelge incelendiğinde; gübre ve gübreleme ile çiftçi toplantıları gibi faaliyetlere 

katılım değişkeni incelenmiş ve düzenlenecek bir çiftçi toplantısı gibi faaliyete 

üreticilerin çoğunluğunun %96,4’ünün katıldığı belirlenmiştir. Bilinçsiz gübre 

kullanan üreticilerin %7,5’inin herhangi bir toplantı veya benzeri çiftçi faaliyetine 

katılmadığı belirlenmiştir. Bilinçli gübre kullanan üreticilerinde çoğunluğu bu gibi 

faaliyetlere katılmak istediklerini belirtirken, bu üreticilerin herhangi bir toplantı veya 

benzeri çiftçi faaliyetine katılmama oranı %3,6’dır. 

Üreticilerin düzenlenecek herhangi bir çevre çalışmasına gönüllü olarak katılma 

durumları önemlidir. Üreticilerin daha etkili gübre-ilaç kullanımı konusunda 

eğitilebilmeleri için düzenlenecek bir çevre çalışmasına gönüllü olarak katılmaları 

gerekmektedir. Zira düzenlenecek herhangi bir çevre çalışmasına gönüllü katılan 

üreticiler daha yenilikçi aynı zamanda çevre konusunda bilinçlidir bu nedenle çevreyi 

daha fazla korumaları beklenebilir.  

Gönüllü katılan üreticilere, eğitime katılımları ile topluma faydalı olacakları, kendilerini 

geliştirecekleri, sosyalleşecekleri ve boş vakitlerini daha iyi değerlendirebilecekleri 

anlatılmalıdır. Böylece gönüllü eğitime katılacak birey sayısı artacaktır. Bu bağlamda 

çizelge 6.53 oluşturulmuştur. 
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Çizelge 6.53 Üreticilerin düzenlenecek herhangi bir çevre çalışmasına gönüllü olarak  
                      katılma durumları 
 

Kimyasal Gübre Kullanımı 
Üreticilerin düzenlenecek herhangi bir çevre 
çalışmasına gönüllü olarak katılma durumları Toplam 

Evet katılır Hayır katılmaz 

Bilinçli gübre kullanıyor 
(teknik sınırlar içerisinde)  

Sayı 35 20 55 

% 63,6 36,4 100 

Bilinçsiz gübre kullanıyor 
(teknik sınırlar üzerinde) 

Sayı 32 21 53 

% 60,4 39,6 100 

Toplam 
Sayı 67 41 108 

% 62,0 38,0 100 

Üreticilerin düzenlenecek herhangi bir çevre çalışmasına gönüllü olarak katılma 

durumları incelenmiş ve üreticilerin %38’inin böyle bir eğitime katılmayacağı, 

%62’ünün ise katılmak istediği belirlenmiştir. 

6.1.4.2 Yeni gelişmeleri takip edebilme ve kullanabilme 

6.1.4.2.1 Tarımdaki yeni gelişmeleri takip edebilme durumu 

Üreticilerin tarımdaki yeni gelişmeleri (tohum, ilaç, ekipman) takip edebilmesi 

durumunda daha etkili gübre-ilaç kullanmaları ya da çevreci teknolojileri yakından takip 

etmeleri, çevre bilinçlerinin gelişmesini ve çevreyi daha az kirletmeleri beklenir. Bu 

bağlamda çizelge 6.54 oluşturulmuştur. 
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Çizelge 6.54 Tarımdaki yeni gelişmeleri (tohum, ilaç, ekipman) takip edebilme durumu 

Kimyasal Gübre Kullanımı 
Tarımdaki yeni gelişmeleri (tohum, ilaç, 

ekipman) takip edebilme durumu Toplam 
Takip edemiyor Takip ediyor Kararsızım 

Bilinçli gübre kullanıyor 
(teknik sınırlar içerisinde)  

Sayı 9 43 3 55 

% 16,4 78,1 5,5 100 

Bilinçsiz gübre kullanıyor 
(teknik sınırlar üzerinde) 

Sayı 5 44 4 53 

% 9,4 83,1 7,5 100 

Toplam 
Sayı 14 87 7 108 

% 13,0 80,5 6,5 100 

Üreticilerin %80,5’i, tarımdaki yeni gelişmeleri (tohum, ilaç, ekipman) takip ettiğini 

ifade ederken, %13’ü ise tarımdaki yeni gelişmeleri (tohum, ilaç, ekipman) takip 

edemediğini belirtmektedir. Bilinçli gübre kullanan ve kullanmayan üreticiler açısından 

tarımdaki yeni gelişmeleri (tohum, ilaç, ekipman) takip etme açısından büyük bir fark 

bulunmamaktadır. Zira Trakya Bölgesindeki üreticilerin büyük bir çoğunluğu 

yeniliklere karşı diğer bölge üreticilerine nazaran daha ilgilidirler. 

6.1.4.2.2 Tarımdaki yeni gelişmeleri ve son teknolojiyi kullanabilme durumu 

Üreticilerin tarımdaki yeni gelişmeleri (tohum, ilaç, ekipman) takip kullanabilmesi 

durumunda daha etkili gübre-ilaç kullanacak alet, ekipman ile makinelere sahip 

olacaklar ve çevreyi daha az kirleteceklerdir. Üreticilerin tarımdaki yeni gelişmeleri 

(tohum, ilaç, ekipman) ve son teknolojiyi kullanabilmeleri için ekonomik durumlarının 

yeterli olması gereklidir. Yeni gelişmeler verimi ve verimliliği arttırmaya yöneliktir. Bu 

bağlamda çizelge 6.55 oluşturulmuştur. 
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Çizelge 6.55 Tarımdaki yeni gelişmeleri (tohum, ilaç, ekipman) ve son teknolojiyi  
                      kullanabilme durumu 

Kimyasal Gübre Kullanımı 

Tarımdaki yeni gelişmeleri (tohum, ilaç, ekipman) 
ve son teknolojiyi kullanabilme durumu 

Toplam 
Son teknolojiyi 
kullanabiliyor 

Son teknolojiyi 
kullanamıyor 

Bilinçli gübre kullanıyor 
(teknik sınırlar içerisinde)  

Sayı 37 18 55 

% 67,3 32,7 100 

Bilinçsiz gübre kullanıyor 
(teknik sınırlar üzerinde) 

Sayı 21 32 53 

% 39,6 60,4 100 

Toplam 
Sayı 58 50 108 

% 53,7 46,3 100 

Üreticilerin %46,3’ü, tarımdaki yeni gelişmeleri (tohum, ilaç, ekipman) ve son 

teknolojiyi kullanamadığını ifade ederken, %53,7’si tarımdaki yeni gelişmeleri (tohum, 

ilaç, ekipman) ve son teknolojiyi kullanabildiğini belirtmektedir. Bilinçli gübre kullanan 

üreticilerin bilinçsiz gübre kullanan üreticilere göre daha fazla son teknolojiyi 

kullanabildiği söylenebilir. 

6.1.4.3 Üreticilerin bilgi kaynakları 

Çalışmada üreticilerin yeni yöntemlerdeki gelişmeler ile gelişen teknoloji ile ilgili 

bilgi kaynakları, çevre ile ilgili bilgi kaynakları, tarım ilacı miktarını ayarlamadaki 

bilgi kaynakları incelenmiştir. Üreticilerin doğru bilgiyi alması açısından bilgi 

kaynakları önemlidir.  

6.1.4.3.1 Yeni yöntemlerdeki gelişmeler ile gelişen teknoloji ile ilgili bilgi kaynağı 

Bilgi ve fikirlerin, büyük ve dağınık bir kitleye, bu amaç için geliştirilmiş araçlarla 

iletilmesine kitle iletişimi denir. Kitle iletişimi günümüzde çok önem kazanmış bir 

iletişim biçimidir (Taluğ ve Tatlıdil 1993).Yeni yöntemlerdeki gelişmeler ile gelişen 

teknoloji ile ilgili bilgi kaynağı olarak kitle iletişim araçları ön plana çıkmaktadır. Bu 

bağlamda üreticilerin yeni yöntemlerdeki gelişmeler ile gelişen teknoloji ile ilgili bilgi 

kaynağı önemlidir. Zira üreticileri daha etkili gübre-ilaç kullanacak şekilde 
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bilgilendirecek ve üreticiler çevreyi daha az kirleteceklerdir. Günümüzde ise internet, 

kitle iletişiminde ve bilgi kaynağı olarak ön plana çıkmaktadır. Gelişen teknolojiyle 

birlikte bilgiye ulaşma yöntemlerinde de gelişmeler olmaktadır. Özellikle internetin 

yaygınlaşmasıyla birlikte bilgiye erişim yolları çeşitlenmiştir. Bir yandan bilginin 

artması – çeşitlenmesi, diğer yandan bilginin üreticiye aktarılması, yayım elamanının 

sahip olması gereken özellikleri arttırmıştır.  Çiftçiler açısından yaşanan gelişme ise; 

üretim kararları üzerinde etkili olan bilgi kaynaklarında gözlenen artıştır (Tatlıdil ve 

Ceylan 2003). Üreticilerin yeni yöntemlerdeki gelişmeler ile gelişen teknoloji ile ilgili 

bilgi kaynağı araştırılmış ve çizelge 6.56 oluşturulmuştur. 

Çizelge 6.56 Yeni yöntemlerdeki gelişmeler ile gelişen teknoloji ile ilgili bilgi  
                      kaynağı 
 

Kimyasal Gübre Kullanımı 

Yeni yöntemlerdeki gelişmeler ile gelişen 
teknoloji ile ilgili bilgi kaynağı 

Toplam 
Medya 

(+internet) 

Yakın çevre 
muhtar ve 
komşular 

Bakanlık il/ilçe 
teşkilatı ve Araştırma 

Enstitüleri 

Bilinçli gübre kullanıyor 
(teknik sınırlar içerisinde)  

Sayı 30 8 17 55 

% 54,6 14,5 30,9 100 

Bilinçsiz gübre kullanıyor 
(teknik sınırlar üzerinde) 

Sayı 27 1 25 53 

% 50,9 1,9 47,2 100 

Toplam 
Sayı 57 9 42 108 

% 52,8 8,3 38,9 100 

Yeni yöntemlerdeki gelişmeler ile gelişen teknoloji ile ilgili bilgi kaynağı olarak 

üreticilerin %52,8’i, medya ve interneti, %8,3’ü yakın çevre muhtar ve komşular ve  

%38,9’unun da Bakanlık il/ilçe teşkilatını ve Araştırma Enstitülerini kullandığı 

belirlenmiştir.  

6.1.4.3.2 Çevre ile ilgili bilgilerin öğrenildiği bilgi kaynakları 

Tarımsal üretimde verim artışının sağlanmasına yönelik bilinçsiz uygulamalara karşı 

geliştirilen doğa dostu uygulamalar ile “kimyasal maddelerin” yerini “ bilgi” almıştır. 

“Entegre Tarımsal Mücadele (IPM)” veya “Münavebeli Otlatma” gibi uygulamalarda 
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teknoloji transferine değil; üretim faaliyeti sırasında çiftçilerin sahip oldukları bilgiyi 

kendi özel koşulları için yorumlayarak, özgün çözümler üretmelerini sağlayacak 

bilgilerin transferine ağırlık verilmektedir (Tatlıdil ve Ceylan 2003). Bu bağlamda 

üreticilerin çevre ile ilgili bilgilerin öğrenildiği bilgi kaynakları önemlidir. Üreticilerin 

çevre ile ilgili bilgileri öğrendiği bilgi kaynakları çizelge 6.57’de sunulmuştur. 

Çizelge 6.57 Çevre ile ilgili bilgileri öğrendiği bilgi kaynakları 
 

Kimyasal Gübre Kullanımı 

Çevre ile ilgili bilgilerin öğrenildiği bilgi 
kaynakları  

Toplam 
Medya 

(+internet) 

Yakın çevre 
muhtar ve 
komşular 

Bakanlık il/ilçe 
teşkilatı 

Bilinçli gübre kullanıyor 
(teknik sınırlar içerisinde)  

Sayı 39 6 10 55 

% 70,9 10,9 18,2 100 

Bilinçsiz gübre kullanıyor 
(teknik sınırlar üzerinde) 

Sayı 45 0 8 53 

% 84,9 0 15,1 100 

Toplam 
Sayı 84 6 18 108 

% 77,7 5,6 16,7 100 

Çevre ile ilgili bilgilerin öğrenildiği bilgi kaynakları olarak üreticilerin %77,7’si, medya 

ve interneti, %5,6’sı yakın çevre muhtar ve komşular ve  %16,7’sinin de Bakanlık il/ilçe 

teşkilatını kullandığı belirlenmiştir.  

6.1.4.3.3 Üreticilerin bölgede düzenlenen tarım fuarlarına katılma durumları 

Tarım fuarları Trakya Bölgesindeki çiftçiler açısından önemli bir bilgi kaynağıdır. 

Üreticiler tarım fuarlarını yakından takip etmekte ve yakın illerde düzenlenen tarım 

fuarlarına da katılmaya gayret göstermektedirler. Trakya Bölgesi tarım fuarları 

konusunda Türkiye’de önder sayılabilir. Zira Türkiye'nin ilk tarım fuarı ve ilk 

uygulamalı tarım fuarı 2010 yılında Tekirdağ’da düzenlenmiştir.  Uygulamalı tarım 

fuarı, Alman Tarım Birliği (DLG) ve Önder Çiftçi Projesi (ÖÇP) işbirliğiyle 

Tekirdağ’da otuz binin üzerinde bir katılımcı sayısıyla düzenlenmiştir (Anonim 2011i). 

Fuarda çiftçilere, (uygulamalı olarak) ekim, ilaçlama ve yeni teknoloji ürünleri 

tanıtılmıştır. Bu yıl on dokuzuncusu düzenlenen Trakya Tarım Fuarı Çorlu’da 
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yapılmıştır. Trakya Bölgesindeki tarım fuarları birçok ilçede her yıl düzenlenmemesine 

rağmen Çorlu, Tekirdağ ve Lüleburgaz’da her yıl düzenlenmektedir. Bu bağlamda 

fuarların Trakya Bölgesindeki üreticilerin önemli bir bilgi kaynağı olması nedeniyle 

üreticilere düzenlenen tarım fuarlarına katılıp katılmadıkları sorulmuş ve cevaplar 

aşağıdaki çizelgede sunulmuştur. 

Çizelge 6.58 Üreticilerin son bir yılda bölgede düzenlenen tarım fuarlarına katılma  
                     durumları 
 

Kimyasal Gübre Kullanımı 
 Bölgede düzenlenen tarım fuarlarına 

katılma  Toplam 
Fuara gitti Fuara gitmedi 

Bilinçli gübre kullanıyor 
(teknik sınırlar içerisinde)  

Sayı 31 24 55 

% 56,4 43,6 100 

Bilinçsiz gübre kullanıyor 
(teknik sınırlar üzerinde) 

Sayı 17 36 53 

% 32,1 67,9 100 

Toplam 
Sayı 48 60 108 

% 44,4 55,6 100 

Üreticilerin son bir yılda bölgede düzenlenen tarım fuarlarına katılma durumları 

incelenmiş ve üreticilerin %55,6’sının tarım fuarlarına katılmadığı, %44,4’ünün ise 

tarım fuarlarına katıldığı belirlenmiştir. Üreticilerin son üç yılda bölgede düzenlenen 

tarım fuarlarına katılma durumları incelenmiş ve üreticilerin son üç yılda %30,6’sının 

tarım fuarlarına katılmadığı, %69,4’ünün ise tarım fuarlarına katıldığı belirlenmiştir.  

6.1.4.4 Kitle iletişim araçlarından yararlanma 

6.1.4.4.1 Çevre konusundaki programları izleme 

Günümüz bilgi çağında, dünyada yaşanan toplumsal, ekonomik ve teknolojik 

gelişmeler, eğitim alanındaki gelişmeleri de beraberinde getirmiş ve teknoloji eğitim 

dünyasında kullanılır hale gelmiştir. Gelişen teknoloji, kitle iletişim aracı olarak 

bilgisayarı ve interneti eğitim araçlarına eklemiş, televizyon ve internet eğitimde 

kullanılır hale gelmiştir Kitle iletişim araçlarından televizyon günümüzde birçok diğer 
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amaçların yanı sıra, kitle eğitiminde kullanılarak çevre eğitimi alanında temel 

araçlardan biri olarak kullanılmaktadır.  

Bu bağlamda üreticilere televizyonda çevre konusundaki programları izleyip 

izlemedikleri sorulmuş ve üreticilerin cevapları çizelge 6.59’da sunulmuştur. 

Çizelge 6.59 Üreticilerin TV’de çevre konusundaki programları izleme/ kitle iletişim  
                      araçlarından faydalanma durumu 
 

Kimyasal Gübre Kullanımı 

Üreticilerin TV’de çevre konusundaki programları 
izleme/ kitle iletişim araçlarından faydalanma durumu 

Toplam 
TV’de çevre konusundaki 
programları izlemiyor 

TV’de çevre konusundaki 
programları izliyor 

Bilinçli gübre kullanıyor 
(teknik sınırlar içerisinde) 

Sayı 11 44 55 

% 20,0 80,0 100 

Bilinçsiz gübre kullanıyor 
(teknik sınırlar üzerinde) 

Sayı 7 46 53 

% 13,2 86,8 100 

Toplam 
Sayı 18 90 108 

% 16,7 83,3 100 

Üreticilerin televizyonda çevre konusundaki programları izleme/ kitle iletişim 

araçlarından faydalanma durumu incelenmiş ve üreticilerin %16,7’sinin televizyonda 

çevre konusundaki programları izlemediği, %83,3’ünün ise izlediği belirlenmiştir.  

Bilinçsiz gübre kullanan üreticilerin ise %86,3’ünün televizyonda çevre konusundaki 

programları izlediği ve bilinçli gübre kullanan üreticilerin de %80’inin televizyonda 

çevre konusundaki programları izlediği dolayısı ile de üreticilere ulaşmada kitle iletişim 

araçlarının önemli ancak etkin bir yol olmadığı belirlenmiştir. Yayım elemanların 

gelişen teknolojiye uygun kitle iletişim araçlarından yararlanmaları, çevre ve üreticilerin 

bilinçlendirilmesi açısından önemlidir.   

6.1.4.4.2 Üreticilerin TV’de çevre konusundaki programları izleme süresi 

Üreticilerin televizyonda çevre konusundaki programları izlemeleri ve izledikleri 

programların süresi daha etkili gübre-ilaç kullanımı konusunda bilinç ve tecrübe 



115 
 

kazanmaları açısından önemlidir. Bu bağlamda çizelge 6.60 oluşturulmuş ve 

üreticilerin televizyonda, çevre konusundaki programları izleme süreleri sunulmuştur. 

Çizelge 6.60 Üreticilerin TV’de çevre konusundaki programları izleme süresi 

Kimyasal Gübre Kullanımı 

TV’de çevre konusundaki programları izleme 
süresi 

Toplam çevre programını 
seyrek (haftada 1-
ayda1 ve daha 

fazla) 

çevre programlarını 
sürekli (haftada 1- 

hergün) izler 

TV’de çevre 
konusundaki 
programları 
izlemiyor 

Bilinçli gübre kullanıyor 
(teknik sınırlar içerisinde)  

Sayı 35 9 11 55 

% 63,6 16,4 20,0 100 

Bilinçsiz gübre kullanıyor 
(teknik sınırlar üzerinde) 

Sayı 25 21 7 53 

% 47,2 39,6 13,2 100 

Toplam 
Sayı 60 30 18 108 

% 55,5 27,8 16,7 100 

Üreticilerin televizyonda çevre konusundaki programları izleme/kitle iletişim 

araçlarından faydalanma/izleme süreleri incelenmiş ve üreticilerin %55,5’inin 

televizyonda çevre konusundaki programları seyrek/zaman buldukça (haftada bir, ayda 

bir ve daha fazla) izlediği, %27,8’inin ise sürekli olarak (haftada bir, her gün) 

televizyonda çevre konusundaki programları izlediği belirlenmiştir. Çizelge 6.59 ve 

çizelge 6.60, televizyonda çevre konusundaki programları izlemenin aslında bilinçli 

gübre kullanımına etken bir davranış olmadığını göstermektedir. Bu açıdan bilinçli 

gübre kullanımına yönelik yapılacak bir yayım faaliyetinde televizyonun etkin 

kullanılmaması daha farklı yayım yöntemlerinin uygulanması yerinde olacaktır. 

6.1.4.5 Haberleşme davranışlarına göre lojistik regresyon çözümlemesi 

Araştırmanın bu bölümünde bilinçli gübre kullanan ve kullanmayan üreticilerin 

haberleşme davranışları lojistik regresyon yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Bu 

modellerde kullanılan haberleşme davranışına etki eden değişkenler ve özellikleri 

aşağıdaki gibidir: 
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Y=1, bilinçli gübre kullanıyor 

Y=0, bilinçli gübre kullanmıyor 

X1, üreticilerin ziraat mühendisi/teknisyeni veya tarım danışmanları ile görüşme 

durumları kesikli bir veri setidir. Bu veri seti iki alt kategoriden oluşmaktadır. 0= 

görüşmüyor, 1= görüşüyor olarak değerlendirilmiştir. 

X2, üreticilerin yeni yöntemlerdeki gelişmeler ile gelişen teknoloji ile ilgili 

yararlandıkları bilgi kaynakları kesikli bir veridir. Bu veri seti üç alt kategoriden 

oluşmaktadır. Bu kategorilerden 1= medya+internet kaynaklarını, 2= yakın çevre 

muhtar ve komşular gibi kaynakları, 3= bakanlık İl/İlçe teşkilatı kaynaklarını ifade 

etmektedir. 

X3, üreticilerin tarımda ortaya çıkan yeni gelişmeleri (tohum, ilaç, ekipman) ve son 

teknolojiyi kullanabilmeleri kesikli bir veri setidir ve üç alt kategoriden oluşmaktadır. 

Bu kategorilerden 0= yeni gelişmeleri (tohum, ilaç, ekipman) ve son teknolojiyi 

kullanamadığını, 1=yeni gelişmeleri (tohum, ilaç, ekipman) ve son teknolojiyi 

kullanabildiğini ifade etmektedir. 

X4, üreticilerin yayım elemanları ile görüşme sıklığı kesikli bir veri setidir ve beş alt 

kategoriden oluşmaktadır. Bu kategorilerden, 0= görüşmediğini, 1= haftada 1 

görüştüğünü, 2=on beş günde 1 görüştüğünü, 3=1-2 ayda 1 görüştüğünü ve 4= 4-6 

ayda 1 görüştüğünü ifade etmektedir. 

X5, üreticilerin tarım fuarına gitmeleri kesikli bir veridir. Bu veri seti iki alt 

kategoriden oluşmaktadır. Bu kategorilerden, 0= son üç yılda tarım fuarına gittiğini 1= 

son üç yılda tarım fuarına gitmediğini ifade etmektedir.  

X6, üreticilerin köyde düzenlenen gübre kullanımı eğitim toplantılarına katılmaları 

kesikli bir veridir. Bu veri seti iki alt kategoriden oluşmaktadır. Bu kategorilerden 0= 

gübre kullanımı eğitimi toplantılarına katılmadığını, 1= gübre kullanımı eğitimi 

toplantılarına katıldığını ifade etmektedir. 

X7, üreticilerin TV’de çevre konusundaki programları izlemeleri ya da izlememeleri 

kesikli bir veridir. Bu veri seti iki alt kategoriden oluşmaktadır. Bu kategorilerden 

0=TV’de çevre konusundaki programları izlediğini, 1=TV’de çevre konusundaki 

programları izlemediğini ifade etmektedir. 
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X8, üreticilerin TV’de çevre konusundaki programları izleme süresi kesikli bir veridir. 

Bu veri seti üç alt kategoriden oluşmaktadır. Bu kategorilerden 1= çevre programını 

seyrek (haftada 1-ayda1 ve daha fazla) izlediğini, 2= çevre programlarını sürekli 

(haftada 1- her gün) izlediğini, 3= TV’de çevre konusundaki programları izlemediğini, 

ifade etmektedir. 

Yukarıda açıklanan haberleşme davranışlarına ait bağımsız değişkenlerle kurulan 

modelde temel amaç, bağımlı değişkendeki değişimi (varyasyonu) en iyi açıklayan ya 

da bağımlı değişkenin çeşitli düzeylerini birbirinden ayırmada etkili olabilecek 

bağımsız değişkenlerin seçimidir. Bu amaçla sekiz tane bağımsız değişken teker teker 

modele alınarak bu değişkenlere ait odds oranlarının %95 olasılık güven aralıkları, 

wald istatistiği olasılığı, standart hata, bağımsız değişkenlere ilişkin regresyon 

katsayılarının serbestlik dereceleri ve önemlilik düzeyleri araştırılmıştır. Söz konusu p 

değeri 0,05’dan küçük olan (p<0,05) bağımsız değişkenler modele dahil edilmiştir. 

Modele ait bağımlı değişkenin sınıflandırmada ki başarı oranını gösteren sonuçlar 

çizelge 6.61’de sunulmuştur. 

Çizelge 6.61 Bağımlı Değişken (y) İçin Sınıflandırma Sonuçları 
 

 

Tahmin Edilen 

Doğrulama 
Oranı 
(%) 

Bilinçli gübre 
kullanıyor (teknik 
sınırlar içerisinde) 

Bilinçsiz gübre 
kullanıyor (teknik 
sınırlar üzerinde) 

Bilinçli gübre kullanıyor 
(teknik sınırlar içerisinde) 

37 18 67,3 

Bilinçsiz gübre kullanıyor 
(teknik sınırlar üzerinde) 

17 36 67,9 

Genel   67,6 

Bağımlı değişkene ait sınıflandırma sonuçlarına ait en yüksek değer dördüncü adımda 

gerçekleşmiştir (genel doğrulama oranı %67,6). Analizin tamamlandığı ve 

değişkenlerin belirlendiği dördüncü adımda doğrulama oranı %67,6 olarak 

bulunmuştur. Uygulama sonucunda denklemdeki sekiz bağımsız değişkene ait 

katsayılar (standart hatalar, wald istatistiğine ait serbestlik dereceleri, katsayılara 

ilişkin önemlilik düzeyleri (p), R değerleri, odds (Exp (B)) ve %95 güven aralıklı 
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değerler) çizelge 6.62’de sunulmuştur. Ayrıca modelin Nagelkerke R Square değeri 

0,384, -2 Log likelihood değeri ise 112,962 olarak hesaplanmıştır. 

Çizelge 6.62 Haberleşme davranışlarının lojistik regresyon çözümlemesi 

Değişkenler B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Adım 
1a 

Yeni gelişmeleri ve son teknolojiyi kullanabilme(1) 1,137 ,545 4,352 1 ,037 3,117 

Yeni yöntemlerdeki gelişmeler bilgi kaynağı   9,133 2 ,010  

Yeni yöntemlerdeki gelişmeler bilgi kaynağı(1) -3,023 1,259 5,766 1 ,016 ,049 

Yeni yöntemlerdeki gelişmeler bilgi kaynağı(2) 2,301 ,764 9,060 1 ,003 9,984 

Tvde çevre konusundaki programları izleme süresi   1,366 2 ,505  

Tvde çevre konusundaki programları izleme süresi(1) ,667 ,590 1,279 1 ,258 1,948 

Tvde çevre konusundaki programları izleme süresi(2) 0,00 0,00     
Yayım elemanlarıyla görüşme sıklığı   6,590 4 ,159  

Yayım elemanlarıyla görüşme sıklığı(1) -,515 ,727 ,502 1 ,479 ,597 

Yayım elemanlarıyla görüşme sıklığı(2) -,258 ,740 ,122 1 ,727 ,772 

Yayım elemanlarıyla görüşme sıklığı(3) 1,234 ,836 2,179 1 ,140 3,435 

Yayım elemanlarıyla görüşme sıklığı(4) 1,428 ,726 3,875 1 ,049 4,171 

TV’de çevre konusundaki programları izle(1) ,199 1,524 ,017 1 ,896 1,220 

Gübre kullanımı eğitimi toplantılarına katılma(1) -,820 ,617 1,770 1 ,183 ,440 

Fuara gitme(1) -1,672 ,598 7,826 1 ,005 ,188 

Sabit terim -,888 ,523 2,876 1 ,090 ,412 

Adım 
2a 

Yeni gelişmeleri ve son teknolojiyi kullanabilme (1) 1,148 ,539 4,539 1 ,033 3,151 

Yeni yöntemlerdeki gelişmeler bilgi kaynağı   9,145 2 ,010  

Yeni yöntemlerdeki gelişmeler bilgi kaynağı(1) -3,032 1,256 5,823 1 ,016 ,048 

Yeni yöntemlerdeki gelişmeler bilgi kaynağı(2) 2,296 ,762 9,072 1 ,003 9,932 

Tv’de çevre konusundaki programları izleme süresi   1,418 2 ,492  

Tv’de çevre konusundaki programları izleme süresi(1) ,668 ,589 1,284 1 ,257 1,950 

Tv’de çevre konusundaki programları izleme süresi(2) 0,00 0,00     
Yayım elemanlarıyla görüşme sıklığı   6,744 4 ,150  

Yayım elemanlarıyla görüşme sıklığı(1) -,502 ,719 ,486 1 ,486 ,606 

Yayım elemanlarıyla görüşme sıklığı(2) -,263 ,738 ,127 1 ,721 ,769 

Yayım elemanlarıyla görüşme sıklığı(3) 1,224 ,833 2,160 1 ,142 3,400 

Yayım elemanlarıyla görüşme sıklığı(4) 1,413 ,715 3,903 1 ,048 4,110 

Gübre kullanımı eğitimi toplantılarına katılma(1) -,814 ,615 1,755 1 ,185 ,443 

Fuara gitme(1) -1,684 ,592 8,101 1 ,004 ,186 

Sabit terim -,856 ,462 3,432 1 ,064 ,425 

Adım 
3a 

Yeni gelişmeleri ve son teknolojiyi kullanabilme (1) 1,244 ,524 5,640 1 ,018 3,470 

Yeni yöntemlerdeki gelişmeler bilgi kaynağı   9,149 2 ,010  

Yeni yöntemlerdeki gelişmeler bilgi kaynağı(1) -3,170 1,265 6,275 1 ,012 ,042 

Yeni yöntemlerdeki gelişmeler bilgi kaynağı(2) 2,289 ,763 9,010 1 ,003 9,864 

Yayım elemanlarıyla görüşme sıklığı   7,388 4 ,117  

Yayım elemanlarıyla görüşme sıklığı(1) -,623 ,702 ,788 1 ,375 ,536 



119 
 

Çizelge 6.62 Haberleşme davranışlarının lojistik regresyon çözümlemesi (devam) 

 Yayım elemanlarıyla görüşme sıklığı(2) -,249 ,734 ,115 1 ,735 ,780 

Yayım elemanlarıyla görüşme sıklığı(3) 1,326 ,818 2,628 1 ,105 3,767 

Yayım elemanlarıyla görüşme sıklığı(4) 1,404 ,694 4,100 1 ,043 4,073 

Gübre kullanımı eğitimi toplantılarına katılma(1) -,802 ,603 1,768 1 ,184 ,448 

Fuara gitme(1) -1,694 ,571 8,788 1 ,003 ,184 

Sabit terim -1,017 ,451 5,077 1 ,024 ,362 

Adım 
4a 

Yeni gelişmeleri ve son teknolojiyi kullanabilme (1) 1,007 ,483 4,354 1 ,037 2,738 

Yeni yöntemlerdeki gelişmeler bilgi kaynağı   8,872 2 ,012  

Yeni yöntemlerdeki gelişmeler bilgi kaynağı(1) -2,926 1,221 5,739 1 ,017 ,054 

Yeni yöntemlerdeki gelişmeler bilgi kaynağı(2) 2,207 ,744 8,793 1 ,003 9,084 

Yayım elemanlarıyla görüşme sıklığı   9,406 4 ,052  

Yayım elemanlarıyla görüşme sıklığı(1) -,559 ,688 ,660 1 ,417 ,572 

Yayım elemanlarıyla görüşme sıklığı(2) -,326 ,723 ,203 1 ,652 ,722 

Yayım elemanlarıyla görüşme sıklığı(3) 1,349 ,810 2,772 1 ,096 3,853 

Yayım elemanlarıyla görüşme sıklığı(4) 1,676 ,683 6,027 1 ,014 5,343 

Fuara gitme(1) -1,557 ,550 8,008 1 ,005 ,211 

Sabit terim -1,086 ,441 6,078 1 ,014 ,337 

Çizelgeye göre, p<0,05 önemlilik düzeyi dikkate alındığında, bağımsız değişkenlerden 

üreticilerin tarımdaki yeni gelişmeleri ve son teknolojiyi kullanabilmeleri, tarım 

fuarlarına gitme/gitmeme durumları, yeni metot ve yeni teknoloji bilgi kaynakları, 

yayım elemanlarıyla (ZM/ZT/TD) görüşme sıklığı, değişkenlerinin denkleme önemli 

katkılarda bulunduğuna ve bu nedenle denkleme alınması gerektiğine karar 

verilmiştir. Önemli bulunan dört bağımsız değişken dışındaki diğer bağımsız 

değişkenler ise p<0,05 kriterine uymadıkları için denkleme alınmamıştır. İstatistiksel 

açıdan önemsiz bulunan bağımsız değişkenlerin bilinçli gübre kullanmaya karar verme 

davranışı üzerinde etkili olmadıkları söylenebilir. 

Önemli bulunan bağımsız değişkenler incelendiğinde, üreticilerin tarımdaki yeni 

gelişmeleri kullanabilmeleri, bilinçli gübre kullanma olasılığını etkileyen bir 

haberleşme davranışı olduğu anlaşılmaktadır. Yeni gelişmeleri (tohum, ilaç, ekipman) 

ve son teknolojiyi kullanan üreticilerin, kullanamayan üreticilere göre bilinçli gübre 

kullanma olasılıkları, 2,738 kat daha fazladır.  
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Tarım fuarlarına gitme/gitmeme değişkeni de yapılan analizde önemli bulunmuştur. 

Üreticilerin tarım fuarlarına gitme/gitmeme durumları bilinçli gübre kullanma 

olasılığını etkileyen bir haberleşme davranışı olduğu anlaşılmaktadır. Üreticilerin 

tarım fuarlarına gitme/gitmeme değişkeninin katsayısının negatif olması bilinçli gübre 

kullanma olasılığı ile üreticilerin tarım fuarlarına gitme/gitmeme değişkeni arasında 

negatif bir ilişki olduğunu göstermektedir. Üreticilerden son bir yılda tarım fuarlarına 

gidenlerin (0= son bir yılda tarım fuarına gittiğini), bilinçli gübre kullanma 

olasılığının, tarım fuarlarına gitmeyen üreticilere göre 1,73 (1/0,211) kat fazla olduğu 

belirlenmiştir.  

Üreticilerin yeni yöntemlerdeki gelişmeler ile gelişen teknoloji ile ilgili 

yararlandıkları bilgi kaynakları değişkeni de yapılan analizde önemli bulunmuştur. 

Üreticilerin yeni yöntemlerdeki gelişmeler ile gelişen teknoloji ile ilgili 

yararlandıkları bilgi kaynakları bilinçli gübre kullanma olasılığını etkileyen bir 

haberleşme davranışı olduğu anlaşılmaktadır. Hesaplamalar sonucu, üreticilerin bilgi 

kaynağı olarak 2= yakın çevre muhtar ve komşular gibi bilgi kaynaklarını 

kullanmasının, bilinçli gübre kullanma olasılığını 9,084 kat arttırdığı belirlenmiştir. 

Yakın çevre muhtar ve komşular gibi bilgi kaynaklarını kullanan üreticilerin bilinçli 

gübre kullanma olasılığının, bilgi kaynağı olarak medya+internet kaynaklarını 

kullanan üreticilere göre 18,51 (1/0, 054) kat fazla olduğu belirlenmiştir. Bu durum 

üreticilerin yakın çevrelerine, medya+internet kaynaklarına göre daha fazla 

güvenmelerine bağlanabilir. 

Yayım elemanlarıyla görüşme sıklığı değişkeni de yapılan analizde önemli 

bulunmuştur. Üreticilerin yayım elemanlarıyla görüşme sıklığı bilinçli gübre kullanma 

olasılığını etkileyen bir haberleşme davranışı olduğu anlaşılmaktadır. Yayım 

elemanları ile 4-6 ayda 1 görüşen üreticilerin bilinçli gübre kullanma olasılıklarının 

5,343 kat fazla olduğu belirlenmiştir. 

Materyal metot (bölüm 3.2.2.4 Lojistik regresyon) eşitlik 3’te sunulan logit fonksiyon 

haberleşme davranışlarına göre şu şekilde yazılabilir (Gürlük ve Rehber 2009); 
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Log = 

 

= -1,086 + 1,007 (Yeni gelişmeleri ve son teknolojiyi kullanabilme (1)) -1,557 (Fuara 

gitme(1)) +2,207 (Yeni yöntemlerdeki gelişmeler bilgi kaynağı(2)) +1,676 (Yayım 

elemanlarıyla görüşme sıklığı(4))  

6.1.6 Bilinçli gübre kullanımına etki eden bazı faktörlere göre en uygun çok  

         değişkenli lojistik regresyon çözümlemesi 

Araştırmanın bu bölümünde bilinçli gübre kullanmaya karar vermede etkili olabilecek 

değişkenleri belirleyebilmek amacıyla on üç değişken belirlenmiştir. Bu değişkenler, 

üreticilerin bireysel özellikleri, işletme özellikleri, haberleşme davranışları, çevreye 

karşı tutum ve davranışları olmak üzere dört gruptan oluşmaktadır. 

Bölüm 6.1.1.8’de lojistik regresyon çözümlemesi sonucu anlamlı bulunan, yaş ve 

eğitim seviyeleri, genel modelde üreticilerin bireysel özelliklerini temsil etmektedir. 

Bölüm 6.1.2.9’da lojistik regresyon çözümlemesi sonucu anlamlı bulunan, üreticilerin 

hayvan varlığı, ayçiçeği ekilen alan genişliği, buğday ekilen alan genişliği, sulanan 

arazi genişliği, hayvan varlığı genişliği genel modelde üreticilerin işletme özelliklerini 

oluşturmaktadır. Ayrıca bölüm 6.1.4.5’te lojistik regresyon çözümlemesi sonucu 

anlamlı bulunan, yeni yöntemlerdeki gelişmeler ile gelişen teknoloji ile ilgili 

yararlandıkları bilgi kaynağı, televizyonda çevre konusundaki programları izleme 

süresi, ziraat mühendisi/teknisyeni veya tarım danışmanları ile görüşmeleri, tarım 

fuarına gitmeleri genel modelde üreticilerin haberleşme davranışlarını 

oluşturmaktadır. 6.1.3.3’te lojistik regresyon sonucu anlamlı bulunan değişkenlerden 

toprak tahlili yaptırma, kullandıkları gübre ve ilacın kaydını tutma, kullandığı tarım 

ilaçlarının talimatlarını okuma değişkenlerinin bilinçli gübre kullanma kararlarını 

etkileyip/etkilememesi de çevreye karşı tutum ve davranışlarını oluşturmaktadır. Bu 

bağlamda belirtilen on üç değişken genel modelde üreticilerin bilinçli gübre 

kullanımına karşı tutumlarını belirleyecektir. 
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Üreticilerin bilinçli gübre kullanmalarına karar vermelerini etkileyen faktörler lojit 

modeller olarak ele alınmıştır. Bu modellerde kullanılan bağımlı ve bağımsız 

değişkenler aşağıdaki gibidir: 

Y=1, bilinçli gübre kullanıyor 

Y=0, bilinçli gübre kullanmıyor 

X1, üreticilerin Toprak tahlili yaptırma durumları kesikli bir veri setidir. Bu veri seti 

iki alt kategoriden oluşmaktadır. 0= tahlil yaptırmadı, 1= tahlil yaptırdı olarak 

değerlendirilmiştir. 

X2, üreticilerin kullandıkları gübre ve ilacın kaydını tutmaları kesikli bir veridir. Bu 

veri seti iki alt kategoriden oluşmaktadır. Çizelge 6.37’de değişken üç kategoriden 

oluşmaktadır. Ancak kayıt tutan bireyler ile kayıt tutmayan bireyler arasındaki farkın 

tespiti amacı ile analizde “sadece gübre ve ilacın kaydını tutma” kategorisi “kayıt 

tutuyor” kategorisi ile birleştirilmiştir. Bu kategorilerden 0= kayıt tutuyor, 1= kayıt 

tutmuyoru ifade etmektedir. 

X3, üreticilerin yeni yöntemlerdeki gelişmeler ile gelişen teknoloji ile ilgili 

yararlandıkları bilgi kaynakları kesikli bir veridir. Bu veri seti üç alt kategoriden 

oluşmaktadır. Bu kategorilerden 1= medya+internet kaynaklarını, 2= yakın çevre 

muhtar ve komşular gibi kaynakları, 3= bakanlık İl/İlçe teşkilatı kaynaklarını ifade 

etmektedir. 

X4, üreticilerin TV’de çevre konusundaki programları izleme süresi kesikli bir veridir. 

Bu veri seti beş alt kategoriden oluşmaktadır. Bu kategorilerden 1= çevre programını 

seyrek (haftada 1-ayda1 ve daha fazla) izlediğini, 2= çevre programlarını sürekli 

(haftada 1- her gün) izlediğini, 3= TV’de çevre konusundaki programları izlemediğini, 

ifade etmektedir. 

X5, üreticilerin yayım elemanları (ziraat mühendisi/teknisyeni veya tarım 

danışmanları) ile görüşme durumları kesikli bir veri setidir. Bu veri seti iki alt 

kategoriden oluşmaktadır. 0= yayım elemanları ile görüşüyor, 1= yayım elemanları ile 

görüşmüyor olarak değerlendirilmiştir. 
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X6, üreticilerin tarım fuarına gitmeleri kesikli bir veridir. Bu veri seti iki alt 

kategoriden oluşmaktadır. Bu kategorilerden 0= tarım fuarına gitti, 1= tarım fuarına 

gitmediğini ifade etmektedir. 

X7, üreticilerin yaşları kesikli bir veri setidir. Bu setin dört alt kategorisi 

bulunmaktadır. 1= yaşlı (45-65), 2= orta yaşlı (30-45), 3= genç (30 yaş altı) ve 4=çok 

yaşlı (65 yaş ve üzeri) üzeri olarak sınıflandırılmıştır.  

X8, üreticilerin eğitim durumları kesikli bir veri setidir. Bu setin üç alt kategorisi 

bulunmaktadır. 1= ilkokul, 2= ortaokul, 3=lise ve üzeri olarak sınıflandırılmıştır.  

X9, ayçiçeği ekim alanı sürekli bir veri setidir. Ancak ayçiçeği ekim alanı bölüm 

6.2.7.2’de sınıflandırılarak ele alınmıştır. Bu veri seti üç alt kategoriden oluşmaktadır. 

1=1-50 da arasında ayçiçeği ekim alanını, 2=51-100 da arasında ayçiçeği ekim alanını, 

3=101 da ve üzerinde ayçiçeği ekim alanını ifade etmektedir. 

X10, üreticilerin sahip olduğu hayvan varlığı kesikli bir ver setidir. Bu veri seti iki alt 

kategoriden oluşmaktadır. 0= üreticilerin hayvan sahibi olmama durumu, 1= 

üreticilerin hayvan sahibi olma durumu olarak sınıflandırılmıştır. Bölüm 6.1.2.8’de 

hayvan varlıkları büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığı olmak üzere iki ayrı çizelgede 

ele alınmış ve sınıflandırılarak değerlendirilmiştir. 

X11, üreticilerin gübrenin olumsuz etkisini tespit etmede geçen süre kesikli bir 

veridir. Bu veri seti dört alt kategoriden oluşmaktadır. Bu kategorilerden 0= farkında 

olmadığını 1= gübrenin olumsuz etkisini tespit etmede geçen sürenin 1-3 yıl, 

2=gübrenin olumsuz etkisini tespit etmede geçen sürenin 4-8 yıl ve 3= gübrenin 

olumsuz etkisini tespit etmede geçen süre 8 yıldan fazla ifade etmektedir. 

X12, üreticilerin zirai mücadele ilacı kullanımı kesikli bir veridir. Bu veri seti üç alt 

kategoriden oluşmaktadır. Bu kategorilerden 0= belirtilen dozdan fazla zirai mücadele 

ilacı kullandığını, 1= belirtilen dozda zirai mücadele ilacı kullandığını ve 2= belirtilen 

dozdan düşük zirai mücadele ilacı kullandığını ifade etmektedir. 

X13, üreticilerin tarımda ortaya çıkan yeni gelişmeleri (tohum, ilaç, ekipman) ve son 

teknolojiyi kullanabilmeleri kesikli bir veri setidir ve üç alt kategoriden oluşmaktadır. 

Bu kategorilerden 0= yeni gelişmeleri (tohum, ilaç, ekipman) ve son teknolojiyi 
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kullanamadığını, 1=yeni gelişmeleri (tohum, ilaç, ekipman) ve son teknolojiyi 

kullanabildiğini ifade etmektedir. 

X14, üreticilerin üretici örgütlerine üyelikleri kesikli bir veri setidir ve iki alt 

kategoriden oluşmaktadır. 1= üreticilerin üretici örgütlerine üye olmaları, 2= 

üreticilerin üretici örgütlerine üye olmamaları olarak sınıflandırılmıştır. 

Yukarıda açıklanan bağımsız değişkenlerle kurulan modelde temel amaç, bağımlı 

değişkendeki değişimi (varyasyonu) en iyi açıklayan ya da bağımlı değişkenin çeşitli 

düzeylerini birbirinden ayırmada etkili olabilecek bağımsız değişkenlerin seçimidir. 

Bu amaçla on dört adet bağımsız değişken teker teker modele alınarak bu değişkenlere 

ait odds oranlarının %95 olasılık güven aralıkları, wald istatistiği olasılığı, standart 

hata, bağımsız değişkenlere ilişkin regresyon katsayılarının serbestlik dereceleri ve 

önemlilik düzeyleri araştırılmıştır. Söz konusu p değeri 0,05’dan küçük olan (p<0,05) 

bağımsız değişkenler modele dahil edilmiştir. Modele ait bağımlı değişkenin 

sınıflandırmada ki başarı oranını gösteren sonuçlar çizelge 6.63’te sunulmuştur. 

Çizelge 6.63 Bağımlı Değişken (y) İçin Sınıflandırma Sonuçları 
 

 

Tahmin Edilen 

Doğrulama 
Oranı 
(%) 

Bilinçli gübre 
kullanıyor (teknik 
sınırlar içerisinde) 

Bilinçsiz gübre 
kullanıyor (teknik 
sınırlar üzerinde) 

Bilinçli gübre kullanıyor 
(teknik sınırlar içerisinde) 

48 7 87,3 

Bilinçsiz gübre kullanıyor 
(teknik sınırlar üzerinde) 

9 44 83,0 

Genel   85,2 

Bağımlı değişkene ait sınıflandırma sonuçlarına ait en yüksek değer beşinci adımda 

gerçekleşmiştir (genel doğrulama oranı %85,2). Uygulama sonucunda denklemdeki 

ondört bağımsız değişkene ait katsayılar (standart hatalar, wald istatistiğine ait 

serbestlik dereceleri, katsayılara ilişkin önemlilik düzeyleri (p), R değerleri, odds (Exp 

(B)) ve %95 güven aralıklı değerler) çizelge 6.64’te sunulmuştur. Ayrıca modelin 
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Nagelkerke R Square değeri 0,727, -2 Log likelihood değeri 64,620 olarak 

hesaplanmıştır.  

Çizelge 6.64 Bilinçli gübre kullanımına etki eden bazı faktörlere göre en uygun lojistik  
                     regresyon çözümlemesi 
 

Değişkenler B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Adım 
1a 

Yeni gelişmeleri ve son teknolojiyi 
kullanabilme (1) 

1,338 ,818 2,676 1 ,102 3,811 

TV’de çevre programları izleme süre   6,489 2 ,039  

TV’de çevre programları izleme süre(1) 1,087 ,926 1,376 1 ,241 2,965 

TV’de çevre programları izleme süre(2) 3,262 1,422 5,263 1 ,022 26,089 

Fuara gitme(1) -3,165 1,132 7,814 1 ,005 ,042 

Yayım elemanı ile görüşme(1) -2,762 1,188 5,403 1 ,020 ,063 

Yaş   8,432 3 ,038  

Yaş(1) 5,495 1,917 8,214 1 ,004 243,425 

Yaş(2) 1,218 1,052 1,341 1 ,247 3,380 

Yaş(3) 0,00 0,00     

Eğitim   1,640 2 ,441  

Eğitim(1) -,026 1,713 ,000 1 ,988 ,974 

Eğitim(2) 0,00 0,00     

Gübre olumsuz etki süre   9,200 3 ,027  

Gübre olumsuz etki süre(1) -2,455 1,282 3,665 1 ,056 ,086 

Gübre olumsuz etki süre(2) ,236 1,061 ,050 1 ,824 1,267 

Gübre olumsuz etki süre(3) 3,142 1,185 7,029 1 ,008 23,157 

İlaç kullanım düzeyi   10,983 2 ,004  

İlaç kullanım düzeyi(1) 3,626 1,267 8,192 1 ,004 37,564 

İlaç kullanım düzeyi(2) 0,00 0,00     

Hayvan varlığı(1) 2,577 1,000 6,638 1 ,010 13,160 

Toprak tahlili yaptırma(1) ,719 ,854 ,708 1 ,400 2,052 

Kayıt tutma(1) -,490 ,850 ,333 1 ,564 ,612 

Ayçiçeği ekili alan   4,002 2 ,135  

Ayçiçeği ekili alan(1) 1,221 1,006 1,473 1 ,225 3,390 

Ayçiçeği ekili alan(2) 0,00 0,00     

Üretici örgütlerine üyelik (1) ,775 ,855 ,820 1 ,365 2,170 

Yeni yöntemlerdeki gelişmeler bilgi kaynağı   9,857 2 ,007  

Yeni yöntemlerdeki gelişmeler bilgi kaynağı(1) -2,562 1,612 2,525 1 ,112 ,077 

Yeni yöntemlerdeki gelişmeler bilgi kaynağı(2) 3,605 1,162 9,625 1 ,002 36,779 

Sabit terim -,287 1,038 ,077 1 ,782 ,750 
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Çizelge 6.64 Bilinçli gübre kullanımına etki eden bazı faktörlere göre en uygun lojistik  
                     regresyon çözümlemesi (devam) 
 
Adım 
2a 

Yeni gelişmeleri ve son teknolojiyi 
kullanabilme (1) 

1,383 ,810 2,916 1 ,088 3,986 

TV’de çevre programları izleme süre   6,252 2 ,044  

TV’de çevre programları izleme süre(1) ,970 ,895 1,174 1 ,279 2,637 

TV’de çevre programları izleme süre(2) 3,145 1,422 4,894 1 ,027 23,223 

Fuara gitme(1) -3,318 1,122 8,743 1 ,003 ,036 

Yayım elemanı ile görüşme(1) -2,704 1,167 5,367 1 ,021 ,067 

Yaş   8,720 3 ,033  

Yaş(1) 5,478 1,885 8,446 1 ,004 239,436 

Yaş(2) 1,211 1,061 1,303 1 ,254 3,358 

Yaş(3) 0,00 0,00     

Eğitim   1,493 2 ,474  

Eğitim(1) -,046 1,716 ,001 1 ,979 ,955 

Eğitim(2) 0,00 0,00     

Gübre olumsuz etki süre   9,306 3 ,025  

Gübre olumsuz etki süre(1) -2,479 1,272 3,796 1 ,051 ,084 

Gübre olumsuz etki süre(2) ,110 1,036 ,011 1 ,916 1,116 

Gübre olumsuz etki süre(3) 3,137 1,173 7,149 1 ,008 23,024 

İlaç kullanım düzeyi   11,325 2 ,003  

İlaç kullanım düzeyi(1) 3,620 1,255 8,315 1 ,004 37,322 

İlaç kullanım düzeyi(2) 0,00 0,00     

Hayvan varlığı(1) 2,593 1,001 6,708 1 ,010 13,367 

Toprak tahlili yaptırma(1) ,794 ,835 ,904 1 ,342 2,212 

Ayçiçeği ekili alan   3,874 2 ,144  

Ayçiçeği ekili alan(1) 1,090 ,960 1,290 1 ,256 2,974 

Ayçiçeği ekili alan(2) 0,00 0,00     

Üretici örgütlerine üyelik (1) ,741 ,857 ,748 1 ,387 2,098 

Yeni yöntemlerdeki gelişmeler bilgi kaynağı   10,018 2 ,007  

Yeni yöntemlerdeki gelişmeler bilgi kaynağı(1) -2,638 1,628 2,627 1 ,105 ,072 

Yeni yöntemlerdeki gelişmeler bilgi kaynağı(2) 3,580 1,150 9,695 1 ,002 35,860 

Sabit terim -,525 ,965 ,296 1 ,586 ,591 

Adım 
3a 

Yeni gelişmeleri ve son teknolojiyi 
kullanabilme (1) 

1,299 ,776 2,804 1 ,094 3,667 

TV’de çevre programları izleme süre   5,771 2 ,056  

TV’de çevre programları izleme süre(1) ,899 ,873 1,060 1 ,303 2,457 

TV’de çevre programları izleme süre(2) 2,780 1,321 4,426 1 ,035 16,113 

Fuara gitme(1) -3,021 1,035 8,518 1 ,004 ,049 

Yayım elemanı ile görüşme(1) -2,222 1,048 4,498 1 ,034 ,108 



127 
 

Çizelge 6.64 Bilinçli gübre kullanımına etki eden bazı faktörlere göre en uygun lojistik  
                     regresyon çözümlemesi (devam) 
 
 Yaş   8,415 3 ,038  

Yaş(1) 4,446 1,554 8,186 1 ,004 85,301 

Yaş(2) ,664 ,930 ,510 1 ,475 1,943 

Yaş(3) 0,00 0,00     

Gübre olumsuz etki süre   10,015 3 ,018  

Gübre olumsuz etki süre(1) -2,364 1,086 4,740 1 ,029 ,094 

Gübre olumsuz etki süre(2) ,481 ,973 ,244 1 ,621 1,617 

Gübre olumsuz etki süre(3) 2,875 1,096 6,877 1 ,009 17,726 

İlaç kullanım düzeyi   11,925 2 ,003  

İlaç kullanım düzeyi(1) 3,184 1,121 8,065 1 ,005 24,143 

İlaç kullanım düzeyi(2) 0,00 0,00     

Hayvan varlığı(1) 2,147 ,891 5,804 1 ,016 8,557 

Toprak tahlili yaptırma(1) ,922 ,793 1,352 1 ,245 2,514 

Ayçiçeği ekili alan   3,516 2 ,172  

Ayçiçeği ekili alan(1) ,886 ,916 ,937 1 ,333 2,426 

Ayçiçeği ekili alan(2) 0,00 0,00     

Üretici örgütlerine üyelik (1) ,726 ,863 ,708 1 ,400 2,066 

Yeni yöntemlerdeki gelişmeler bilgi kaynağı   9,477 2 ,009  

Yeni yöntemlerdeki gelişmeler bilgi kaynağı(1) -2,523 1,558 2,623 1 ,105 ,080 

Yeni yöntemlerdeki gelişmeler bilgi kaynağı(2) 3,300 1,082 9,308 1 ,002 27,106 

Sabit terim -,616 ,746 ,682 1 ,409 ,540 

Adım 
4a 

Yeni gelişmeleri ve son teknolojiyi 
kullanabilme (1) 

1,330 ,772 2,969 1 ,085 3,780 

TV’de çevre programları izleme süre   5,824 2 ,054  

TV’de çevre programları izleme süre(1) ,843 ,874 ,931 1 ,335 2,324 

TV’de çevre programları izleme süre(2) 2,640 1,244 4,508 1 ,034 14,020 

Fuara gitme(1) -3,118 1,021 9,321 1 ,002 ,044 

Yayım elemanı ile görüşme(1) -2,410 1,043 5,339 1 ,021 ,090 

Yaş   8,383 3 ,039  

Yaş(1) 4,422 1,541 8,238 1 ,004 83,235 

Yaş(2) ,765 ,919 ,694 1 ,405 2,150 

Yaş(3) 0,00 0,00     

Gübre olumsuz etki süre   9,818 3 ,020  

Gübre olumsuz etki süre(1) -2,332 1,078 4,680 1 ,031 ,097 

Gübre olumsuz etki süre(2) ,269 ,926 ,085 1 ,771 1,309 

Gübre olumsuz etki süre(3) 2,841 1,093 6,759 1 ,009 17,131 

İlaç kullanım düzeyi   13,727 2 ,001  

İlaç kullanım düzeyi(1) 3,277 1,103 8,827 1 ,003 26,494 
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Çizelge 6.64 Bilinçli gübre kullanımına etki eden bazı faktörlere göre en uygun lojistik  
                     regresyon çözümlemesi (devam) 
 
 İlaç kullanım düzeyi(2) 0,00 0,00     

Hayvan varlığı(1) 2,208 ,874 6,380 1 ,012 9,095 

Toprak tahlili yaptırma(1) ,928 ,805 1,328 1 ,249 2,530 

Ayçiçeği ekili alan   3,266 2 ,195  

Ayçiçeği ekili alan(1) 1,002 ,904 1,229 1 ,268 2,724 

Ayçiçeği ekili alan(2) 1,733 1,300 1,777 1 ,182 5,657 

Yeni yöntemlerdeki gelişmeler bilgi kaynağı   9,564 2 ,008  

Yeni yöntemlerdeki gelişmeler bilgi kaynağı(1) -2,642 1,599 2,730 1 ,098 ,071 

Yeni yöntemlerdeki gelişmeler bilgi kaynağı(2) 3,324 1,086 9,372 1 ,002 27,769 

Sabit terim -,542 ,752 ,520 1 ,471 ,582 

Adım 
5a 

Yeni gelişmeleri ve son teknolojiyi 
kullanabilme (1) 

1,550 ,750 4,279 1 ,039 4,713 

TV’de çevre programları izleme süre   6,571 2 ,037  

TV’de çevre programları izleme süre(1) ,802 ,850 ,891 1 ,345 2,230 

TV’de çevre programları izleme süre(2) 2,706 1,202 5,070 1 ,024 14,970 

Fuara gitme(1) -3,279 1,049 9,770 1 ,002 ,038 

Yayım elemanı ile görüşme(1) -2,197 1,026 4,589 1 ,032 ,111 

Yaş   8,361 3 ,039  

Yaş(1) 4,129 1,438 8,241 1 ,004 62,114 

Yaş(2) ,510 ,859 ,354 1 ,552 1,666 

Yaş(3) 0,00 0,00     

Gübre olumsuz etki süre   9,894 3 ,019  

Gübre olumsuz etki süre(1) -2,317 1,040 4,962 1 ,026 ,099 

Gübre olumsuz etki süre(2) ,119 ,892 ,018 1 ,893 1,127 

Gübre olumsuz etki süre(3) 2,688 1,053 6,510 1 ,011 14,700 

İlaç kullanım düzeyi   14,087 2 ,001  

İlaç kullanım düzeyi(1) 3,208 1,067 9,043 1 ,003 24,733 

İlaç kullanım düzeyi(2) 0,00 0,00     

Hayvan varlığı(1) 2,278 ,890 6,544 1 ,011 9,755 

Ayçiçeği ekili alan   4,252 2 ,119  

Ayçiçeği ekili alan(1) 1,129 ,899 1,576 1 ,209 3,093 

Ayçiçeği ekili alan(2) 0,00 0,00     

Yeni yöntemlerdeki gelişmeler bilgi kaynağı   10,466 2 ,005  

Yeni yöntemlerdeki gelişmeler bilgi kaynağı(1) -2,502 1,549 2,608 1 ,106 ,082 

Yeni yöntemlerdeki gelişmeler bilgi kaynağı(2) 3,368 1,059 10,120 1 ,001 29,009 

Sabit terim -,591 ,745 ,629 1 ,428 ,554 



129 
 

Çizelge 6.64’e göre, p<0,05 önemlilik düzeyi dikkate alındığında, bağımsız 

değişkenlerden, yaş, fuara gitme, yeni yöntemlerdeki gelişmeler bilgi kaynağı, 

televizyonda çevre programları izleme süresi, yayım elemanı ile görüşme, yeni 

gelişmeleri ve son teknolojiyi kullanabilme, gübrenin olumsuz etkisini tespit etmede 

geçen süre,  ilaç kullanım düzeyi değişkenlerinin denkleme önemli katkılarda 

bulunduğuna ve bu nedenle denkleme alınması gerektiğine karar verilmiştir. Önemli 

bulunan sekiz bağımsız değişken dışındaki diğer bağımsız değişkenler ise p<0,05 

kriterine uymadıkları için denkleme alınmamıştır. İstatistiksel açıdan önemsiz bulunan 

bağımsız değişkenlerin bilinçli gübre kullanmaya karar verme davranışı üzerinde 

etkili olmadıkları söylenebilir. 

Önemli bulunan bağımsız değişkenler incelendiğinde, üreticilerin tarımdaki yeni 

gelişmeleri kullanabilmeleri, bilinçli gübre kullanma olasılığını etkileyen bir 

haberleşme davranışı olduğu anlaşılmaktadır. Yeni gelişmeleri (tohum, ilaç, ekipman) 

ve son teknolojiyi kullanan üreticilerin, kullanamayan üreticilere göre bilinçli gübre 

kullanma olasılıkları, 4,713 kat daha fazladır. 

Hayvan varlığı değişkeninin bilinçli gübre kullanmaya karar verme olasılığını 

etkileyen bir değişken olduğu belirlenmiştir. Yani referans grubuna göre (1, hayvan 

varlığı olanlar), hayvansal üretim faaliyetinde bulunan üreticilerin bilinçli gübre 

kullanmaya karar verme olasılıkları hayvansal üretim faaliyetinde bulunmayan 

üreticilere göre 9,755 kat daha fazladır.  

Yaş değişkeni de yapılan analizde önemli bulunmuştur. Üreticilerin yaşları bilinçli 

gübre kullanmaya karar verme olasılığını etkileyen bir bireysel özellik olduğu 

anlaşılmaktadır. Hesaplamalar sonucu, üreticilerin 45-65 yaş arasında yani orta yaş 

grubunda (1=yaşlı (45-65)) olması bilinçli gübre kullanmaya karar verme olasılığını 

62,114 kat artırdığı belirlenmiştir. Bu durum yaş ile birlikte mesleki tecrübenin de 

artması ile açıklanabilir. 

Üreticilerin yeni yöntemlerdeki gelişmeler ile gelişen teknoloji ile ilgili 

yararlandıkları bilgi kaynakları değişkeni de yapılan analizde önemli bulunmuştur. 
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Üreticilerin yeni yöntemlerdeki gelişmeler ile gelişen teknoloji ile ilgili 

yararlandıkları bilgi kaynakları bilinçli gübre kullanmaya karar verme olasılığını 

etkileyen bir haberleşme davranışı olduğu anlaşılmaktadır. Bilgi kaynağı yakın çevre 

muhtar ve komşular olan üreticilerin bilinçli gübre kullanmaya karar verme 

olasılıkları 29,009 kat daha fazladır. 

Tarım fuarlarına gitme/gitmeme değişkeni de yapılan analizde önemli bulunmuştur. 

Üreticilerin tarım fuarlarına gitme/gitmeme durumları bilinçli gübre kullanmaya karar 

verme olasılığını etkileyen bir haberleşme davranışı olduğu anlaşılmaktadır. Tarım 

fuarlarına gitme/gitmeme değişkeninin katsayısının negatif olması bilinçli gübre 

kullanma olasılığı ile tarım fuarlarına gitme değişkeni arasında negatif bir ilişki 

olduğunu göstermektedir. Tarım fuarına giden üreticilerin bilinçli gübre kullanma 

olasılıkları fuarlara gitmeyen üreticilere göre 26,31 (1/0,038) kat daha fazladır.  

TV’de çevre konusundaki programları izleme süresi değişkeninin bilinçli gübre 

kullanmaya karar verme olasılığını etkileyen bir değişken olduğu belirlenmiştir. 

Yapılan analizde denklerin çevre programlarını 2= sürekli (haftada 1- her gün) 

izleyenlerin, bilinçli gübre kullanmaya karar verme olasılıklarının 14,970 kat daha 

fazla olduğu belirlenmiştir.  

Gübrenin olumsuz etkisini tespitte geçen süre değişkeninin de bilinçli gübre 

kullanmaya karar verme olasılığını etkileyen bir değişken olduğu belirlenmiştir. Yani 

(3= gübrenin olumsuz etkisini tespit etmede geçen süre 8 yıldan fazla), gübrenin 

olumsuz etkisini tespit etmede geçen süresi 8 yıldan fazla olan üreticilerin bilinçli 

gübre kullanma olasılıkları 14,700 kat daha fazladır. 2=gübrenin olumsuz etkisini 

tespit etmede geçen süre 4-8 yıl olan üreticilerin bilinçli gübre kullanma olasılıkları 

1= gübrenin olumsuz etkisini tespit etmede geçen sürenin 1-3 yıl olan üreticilere göre 

10, 10 (1/0,099) kat daha fazladır. Dolayısı ile gübrenin olumsuz etkisini tespit etmede 

geçen süre Arttıkça üreticilerin daha bilinçli gübre kullandıkları söylenebilir. 

İlaç kullanım düzeyi değişkeni de yapılan analizde önemli bulunmuştur. Üreticilerin 

ilaç kullanım düzeylerinin bilinçli gübre kullanmaya karar verme olasılığını etkileyen 
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bir özellik olduğu anlaşılmaktadır. Bu bağlamda, 1= belirtilen dozda zirai mücadele 

ilacı kullan üreticilerin, bilinçli gübre kullanma olasılıkları 24,733 kat daha fazladır. 

Üreticilerin yayım elemanları ile görüşmeleri bilinçli gübre kullanmaya karar verme 

olasılığı üzerinde istatistiksel olarak önemli bulunan bir değişkendir. Değişkenin 

katsayısının negatif olması bilinçli gübre kullanmaya karar verme olasılığı ile 

üreticilerin yayım elemanları ile görüşmemeleri arasında negatif bir ilişki olduğunu 

göstermektedir. Yayım elemanları ile görüşen üreticilerin bilinçli gübre kullanmaya 

karar verme olasılıkları yayım elemanları ile görüşmeyen üreticilere göre 9,01 

(1/0,111) kat daha fazladır. 

Materyal metot (bölüm 3.2.2.4 Lojistik regresyon) eşitlik 3’te sunulan logit fonksiyon 

üreticilerin bireysel özellikleri, işletme özellikleri, haberleşme davranışları, çevreye 

karşı tutum ve davranışlarını içermek kaydıyla en uygun şu şekilde yazılabilir (Gürlük 

ve Rehber 2009); 

Log = 

 
= -0,591 + 1,550 (Yeni gelişmeleri ve son teknolojiyi kullanabilme (1)) + 4,129 (Yaş 

(1))-3,279 (Fuara gitme (1))+3,368 (Yeni yöntemlerdeki gelişmeler bilgi kaynağı 

(2)) + 2,706 (TV’de çevre programları izleme süre(2)) -2,197 (Yayım elemanı ile 

görüşme (1)) + 2,278 (Hayvan varlığı (1))+3,208 (İlaç kullanım düzeyi (1)) +2,688  

(Gübre olumsuz etki süre (3)) 

Yukarıdaki modele göre örnek senaryolar hazırlanmış, hesaplanmış ve aşağıda 

verilmiştir. Bu bağlamda örnek senaryo 1’e göre; bireyin 40 yaşın altında olması ve 

yayım elemanları ile görüşmesi durumunda ve aşağıdaki eşitlik çözülerek bireyin 

bilinçli gübre kullanma olasılığı aşağıda hesaplanmıştır. 

P=    1     = 
      1+ e

-z 

        Sabit Terim     + Yaş         +  yayım elemanları ile görüşme 

Z=-0,591 + (4,129 * 1) +     (-2,197 * 1)           =  1,341 
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P=    1     = 
        1+ e-z 

P=          1         = 
        1+ e- (1,341) 

         1         =    0,792654 = %79,2 ~ %79 
     1+ 0,261584 

Buna göre; 40 yaşın altında olan ve yayım elemanları ile görüşen bir deneğin bilinçli 

gübre kullanımı konusunda bilgi sahibi olma olasılığı %79’dur. Netice itibariyle 

yukarıda sayılan kriterlere sahip bir bireyin bilinçli gübre kullanma olasılığı %79 olarak 

hesaplanmıştır. 

Örnek teşkil etmesi açısından bir senaryo daha hazırlanmış ve aşağıda sunulmuştur. Bu 

bağlamda örnek senaryo 2’ye göre; 40 yaşın altında, tarım fuarlarına katılan ve yeni 

gelişmeleri ve son teknolojiyi kullanabilen bir deneğin bilinçli gübre kullanımı 

konusunda bilgi sahibi olma olasılığı aşağıda hesaplanmıştır. 

P=    1     = 
      1+ e

-z 

            Sabit Terim     + Yaş           +  tarım fuarlarına katılma+    yeni gelişmeleri ve son teknolojiyi kullanabilme 

Z=-0,591 + ( 4,129 * 1) + (-3,279* 1) +       (1,550 * 1)                            =  1,809 

P=    1     = 
       1+ e-z 

P=          1         = 
        1+ e-(1,809) 

         1         =    0,852941 = %85,3 ~ %85 
     1+ 0,163818 

Buna göre; 40 yaşın altında, tarım fuarlarına katılan ve yeni gelişmeleri ve son 

teknolojiyi kullanabilen bir deneğin bilinçli gübre kullanımı konusunda bilgi sahibi 

olma olasılığı %85’tir. Netice itibariyle yukarıda sayılan kriterlere sahip bir bireyin 

bilinçli gübre kullanma olasılığı %85 olarak hesaplanmıştır. 

6.2 Zirai Mücadele İlaç Bayi23 Anket Sonuçları 

Bu bölümde zirai mücadele ilaç bayileri ile yapılan anket çalışmasının analiz sonuçları 

verilmiştir. Trakya Bölgesi genelinde toplam 186 adet yetkili Zirai mücadele ilacı bayii 

bulunmaktadır. Örnek seçimi sonucunda 50 ilaç bayii ile anket yapılmıştır (Çizelge 3.3). 

                                                 
23Zirai Mücadele İlaç Bayi: Zirai mücadele alet ve makinalarını satan kişi ve kuruluşlardır (28/06/2000 
tarih ve 24093 Sayılı R.G. de yayımlanan Zirai Mücadele Alet Ve Makinaları Hakkında Yönetmelik) 
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Elde edilen veriler ve bu kapsamda yapılan istatistikî analizler ve değerlendirmeler 

ikinci bölümde sunulmuştur. İlk bölümde zirai mücadele ilaç bayileri ile ilgili temel 

yasal düzenlemeler ele alınmıştır. 

6.2.1 Zirai mücadele ilaç bayileri ile ilgili çeşitli yasal düzenlemeler 

10.03.2011 tarihinde yürürlüğe giren “Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende 

Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelik” uyarınca bitki koruma ürünleri bayi 

izin belgesi verilecek kişilerde aranacak şartlar, Türk vatandaşı olması, ziraat mühendisi 

olması ve yılda bir kez Bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak olan sınavda 100 tam 

puan üzerinden 70 ve üzeri puan alması olarak belirlenmiştir. Bu şartları sağlayan 

herkes zirai mücadele ilaç bayii olabilmektedir. 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından, bugüne kadar zirai mücadele ilaç 

bayiliği konusunda üç adet sınav düzenlenmiştir. Başarı puanının 80 puan olduğu ilk 

sınavda tüm Türkiye’de 26, başarı puanının 60'a düşürüldüğü ikinci sınavda 271, başarı 

puanının 70 olduğu üçüncü sınavda ise 2 bin 500 kişi başarılı olabilmiştir. Halen 

tarımsal ilaç satışı konusunda, (belirtilen üç sınavı kazanan bayiler ile birlikte) 5.758 

bayinin yetki belgesi bulunduğu belirlenmiştir (Anonim 2011e). Bu bayilerin %3,23’i 

(186 bayi) Trakya Bölgesinde bulunmaktadır. Bu bayilerin 66 tanesi Edirne’de, 73 

tanesi Tekirdağ’da ve 47 tanesi Kırklareli ilinde bulunmaktadır. 

Türkiye’deki 5.758 zirai mücadele ilaç bayisinin 4092’si ziraat mühendisi, 1164’ü ziraat 

teknikeri ve teknisyeni, 502’si ise meslek dışı (eczacı vb.) kişilerden oluşmakta ve 

geçmişte bayilik hakkı kazandıklarından dolayı zirai mücadele ilaç bayiliğine devam 

etmektedirler (Anonim 2011f). Trakya Bölgesinde bulunan bayilerin ise, Kırklareli 

ilinde 31 bayi ziraat mühendisi, 8 bayi ziraat teknikeri ve 8 bayi ise ziraat teknisyenidir. 

Tekirdağ ilindeki bayilerin ise 54’ü ziraat mühendisi, 7’si ziraat teknikeri,11’i ise ziraat 

teknisyeni ve bayilerden 1 tanesi de eczacıdır. Edirne ilindeki bayilerin ise 42’si ziraat 

mühendisi, 4’ü ziraat teknikeri,16’sı ise ziraat teknisyeni, 3 tanesi ilkokul ortaokul ve 

eğitim enstitüsü mezunu ve 1 tanesi de eczacıdır.  
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Yönetmelik uyarınca (Madde 12) bitki koruma ürünlerinin perakende satışının 

yapılacağı yerlerde aşağıdaki şartlar aranmaktadır; 

a) Satış yerleri, en az yirmi metrekare büyüklüğünde, tabanı su geçirmeyen, kolayca 

temizlenebilen, nem, yağmur ve güneşin etkilerinden korunmuş, temiz, gerektiğinde 

ısıtma ve havalandırma imkânına sahip olmalıdır. 

b) Bitki koruma ürünlerinin olumsuz etkilerine maruz kalınmaması için satış yerlerinde 

muhafazalı bir oda bulundurulmalıdır. 

c) Satış yerlerinde, zararlı kokuların giderilmesi için havalandırma düzeni, el ve yüz 

yıkanabilecek su ve lavabo tertibatı ve yeterli oranda yangın söndürme cihazı 

bulundurulmalıdır. 

ç) Satış yerlerinde, bitki koruma ürünlerini muhafazaya elverişli, yeterli miktarda raf, 

dolap, kapalı bölme veya vitrin bulundurulmalıdır. 

d) Satış yerleri, apartman katlarında, çevresine zarar verebilecek ev ve işyerleri arasında 

olmamalıdır. 

e) Satış yerlerinde, ilk bakışta görülebilecek ve okunabilecek şekilde ‘‘Bitki Koruma 

Ürünleri İnsan, Hayvan ve Çevre için Zehirli ve Tehlikelidir.” ifadesi asılı 

bulundurulmalıdır. 

f) Çok zehirli bitki koruma ürünleri için özel raf ve bölmeler yapılmalıdır. Bu raf ve 

bölmelere ‘‘Çok Zehirli Bitki Koruma Ürünleri’’  ibaresi asılmalıdır. 

g) Bitki koruma ürünleri, gruplarına göre ayrı ayrı bölmelerde muhafaza edilerek satışa 

sunulmalıdır. Bölmeler üzerine bitki koruma ürünü gruplarının ismi yazılmalıdır. 

ğ) Yabancı ot ilaçları mutlaka ayrı bir bölmede muhafaza edilmelidir. Bölmelere 

‘‘Yabancı Ot İlaçları’’ ibaresi asılmalıdır. 

h) Bayiler her ne suretle olursa olsun insan ve hayvan ilaçları ile gıdalarını satmamalı ve 

bitki koruma ürünleri ile bir arada bulundurmamalıdır. 

20 Mayıs 2011 tarihli resmi gazete ile yürürlüğe giren “Bitki Koruma Ürünleri Kontrol 

Yönetmeliği” ile de bayilerin yetki ve sorumlulukları da yönetmelik ile düzenlenmiştir. 

Yönetmeliğe göre (Madde 14) bitki koruma ürünlerinin satışını yapmaya yetkili kişiler, 

bitki koruma ürünlerinin satışını yönetmeliğe ve diğer mevzuata uygun olarak yapmak, 

kontrole ilişkin her türlü bilgi ve belgeyi denetim elemanlarına göstermek ve vermek ve 
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satışın yapıldığı bitki koruma ürünlerine ait kayıtları da en az 5 yıl süreyle saklanmak 

ile yükümlü kılınmıştır. 

Yönetmelik bitki koruma ürünü uygulaması yapacak kişileri de tanımlamaktadır. 

Yönetmeliğe göre (Madde 5) bitki koruma ürünü uygulamaları; 

1- Profesyonel kullanıcılar24 ve  
2- Bitkisel üretim yapan kişilere25 yapılır denilmektedir.  

Yönetmelik uyarınca bayiler, sadece yönetmelikte tanımlanan profesyonel kullanıcılara 

ve bitkisel üretim yapan kişilere ilaç satışı yapabilmektedir. 

Bu bağlamda zirai ilaç bayilerinin kuruluş nedenleri; üreticilerin ihtiyacı olan tarım 

girdilerini aktarmak, satmak olarak kısaca tanımlanabilir. Ancak zirai ilaç bayileri, aracı 

kuruluşlardır. Zira zirai ilaç firmalarından ve/veya toptancılarından aldıkları üretim 

malzemelerini, ilacı ve gübreyi üreticiye satmak için kurulmuş, bunun için organize 

olmuş ve ruhsatlandırılmış kurumlardır. Zirai ilaç bayileri tarım girdisi satmanın yanı 

sıra ayrıca üreticilere ayrıca danışmanlık hizmeti de sağlamaktadır. Bu bağlamda tarım 

çevre etkileşiminde zirai ilaç bayilerinin önemli bir yeri bulunmaktadır.  

6.2.2 Bayilerin bireysel özellikleri 

Araştırmanın bu bölümünde bayiler bireysel özellikler açısından ele alınmıştır. Bu 

bağlamda, bayilerin yaşı, eğitim düzeyleri, cinsiyetleri, eğitim seviyeleri gibi 

değişkenler başta olmak üzere çeşitli değişkenler bireysel özellikler başlığı altında 

değerlendirilmiştir. Bu açıdan çalışmada bayilerin bireysel özellikleri 

değerlendirilmiştir. Araştırmada üreticilerin bireysel ve demografik özellikleri 

incelenmiş ve elde edilen bulgular çizelge 6.65’te verilmiştir. 

                                                 
24Profesyonel kullanıcı: Bakanlıktan bitki koruma ürünü uygulama yetkisi almış ziraat mühendisleri, 
ziraat teknikerleri ve ziraat teknisyenlerini ifade etmektedir (10.03.2011 tarihli “Bitki koruma ürünlerinin 
toptan ve perakende satılması ile depolanması hakkında yönetmelik). 
25Bitkisel üretim yapan kişi: Aile ziraatı dışında bitkisel üretim yapan ve bunları ticari amaçlı pazarlayan 
kişiyi ifade etmektedir (10.03.2011 tarihli “Bitki koruma ürünlerinin toptan ve perakende satılması ile 
depolanması hakkında yönetmelik). 
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Çizelge 6.65 Bayilerin bireysel ve demografik özellikleri 

Demografik Değişkenler Kategori n % 

Bayilerin cinsiyet dağılımı 
Erkek 32 64,0 
Kadın 18 36,0 
Toplam 50 100 

Bayilerin Meslekleri dağılımı 

Ziraat Mühendisi 40 80,0 
Veteriner Hekim 1 2,0 
Tekniker 5 10,0 
Teknisyen 4 8,0 
Toplam 50 100 

Bayilerin bulunduğu İllerin 
dağılımı 

Edirne 18 36,0 
Tekirdağ 19 38,0 
Kırklareli 13 26,0 
Toplam 50 100 

Bayilerin mezun oldukları lise 
Düz Lise 41 82,0 
Meslek Lisesi (Ziraat+Veteriner) 9 18,0 
Toplam 50 100 

Bayilerin mezun olduğu bölüm 

LİSANS 

Tarla bitkileri  18 36,0 
Tarım ekonomisi 5 10,0 
Toprak 5 10,0 
Bitki koruma 3 6,0 
Tarım makineleri 3 6,0 
Bahçe bitkileri 3 6,0 
Zootekni 2 4,0 
Gıda 2 4,0 

Ön lisans veya Ziraat Meslek Lisesi 9 18,0 

Toplam 50 100 

Bayilerin Yaş Grupları 

40 yaş altı 15 30,0 

41-55 yaş 25 50,0 

56 yaş ve üzeri 10 20,0 

Toplam 50 100 

Trakya Bölgesinde toplam 186 adet zirai ilaç bayii bulunmaktadır. Anket uygulanan 

bayilerin %36’sı Edirne’de, %26’sı Kırklareli’nde ve %38’i ise Tekirdağ ilinde 

bulunmaktadır. Yapılan örnek seçiminde 50 adet zirai mücadele ilaç bayisine 

ulaşılmıştır. Bu bağlamda, üreticilerin %80’i Ziraat Mühendisi, %2’si Veteriner Hekim, 

%10’u Tekniker (iki yıllık MYO mezunu), %8’i teknisyen (Ziraat Meslek Lisesi) 

mezunudur. Ziraat Mühendisliği mezunu zirai mücadele ilaç bayi oranının bölgede 

giderek artmakta olduğu belirlenmiştir. Bu durum piyasadaki Ziraat Mühendisi 
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sayısının fazla olması ve bunların diğer mesleklere nazaran daha zor iş bulabilmeleri ile 

açıklanabilir. Kendi işini kurmak isteyen bazı genç mühendisler veya erken yaşta kamu 

kurumlarından emekli olan ziraat mühendisleri bölgedeki tanınmışlıkları ve üretici 

gözündeki artı değerleri ve mesleki tecrübeleri nedeniyle zirai ilaç bayi açmaktadır. Bu 

durum tecrübeli kişilerin bayi olmaları nedeniyle olumlu bir gelişme olarak 

düşünülebilir. Bununla birlikte bölgede, bitki koruma bölümü mezunu ilaç bayilerinin 

oranının, %6 gibi oldukça düşük bir seviyede olduğu da tespit edilmiştir. Bayilerin 

sadece %18’i ziraat meslek lisesi mezunudur. Bayilerin mezun olduğu bölümler 

incelendiğinde ise %36’lık payla tarla bitkileri bölümü ilk sırada yer alırken, %10’luk 

payla ikinciliği tarım ekonomisi ve toprak bölümleri paylaşmaktadır.  

Zirai ilaç bayilerinin cinsiyet yönünden dağılımı incelenmiştir. Zira ilaç bayilerinin 

cinsiyetleri, gerek ilgili dozun veya ilaçlama zamanının çiftçi düzeyinde 

benimsetilmesinde ve gerekse de çiftçilerin kadın zirai ilaç bayilerine bakış açılarının 

farklı olabileceği düşüncesiyle incelenmeye değer bulunmuştur. Bu bağlamda, bayilerin 

%64’ü erkek, %36’sı ise kadındır. Kadın bayiler genellikle tarım kredi kooperatifi 

personeli ve az da olsa kamuda iş bulamayıp bulunduğu ilde veya ilçede bayi açan 

bireyler olduğu yapılan yüz yüze görüşmelerde tespit edilmiştir. 

Bayilerin yaşları incelendiğinde ise en genç bireyin 29, en yaşlı bireyin ise 74 yaşında 

olduğu belirlenmiştir. Bayilerin ortalama yaşı ise 44’tür. Bayilerin %25’i 54 yaşın 

üzerindedir. Bayilerin %30’u 40 yaşın altında %50’si 41-55 yaşları arasında ve %20’si 

de 56 yaş ve üzerinde yaş dağılımına sahiptir. 

6.2.3 Bayilerin reçete yazma, mesleki bilgi ve tecrübe durumları 

Bilindiği gibi tarım uygulamalı bir bilimdir. Dolayısı ile mesleki tecrübe ön plandadır. 

Tecrübe gerek üreticiler gerekse de bayiler açısından oldukça önemlidir. Bayilerin 

meslekteki yılları (deneyimleri) incelendiğinde yarısının 18 yıllık ve daha az mesleki 

tecrübeye sahip oldukları tespit edilmiştir. Bölgede 2011 yılı itibariyle en az 4 yıllık ve 

en fazlada 49 yıllık mesleki tecrübeye sahip zirai ilaç bayisine rastlanmıştır. Bayilerin 

%40’ının 20 yıldan daha fazla süredir ilaç bayisi olarak çalıştıkları belirlenmiştir. 
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Bayilerin meslekteki yılları arttığı zaman bölgedeki hastalık ve zararlılar açısından 

teknik bilgi ve tecrübelerinin de artması beklenir. 

Bayiler bulundukları bölgedeki hastalık ve zararlılar hakkında hangi ilacın hangi dozda 

kullanılması noktasında elde etikleri tecrübelerini üreticilere aktardıkları kadar bölgede 

etkin ilaç kullanımı sağlanmış olacaktır. Bu açıdan bayilerin mesleki tecrübeleri oldukça 

önemli bir değişken olarak çalışmada ele alınmıştır.  

Zirai ilaç bayileri ile yapılan anket çalışmasında, zirai ilaç bayilerinin mesleki açıdan 

kendilerini yeterli bulma düzeylerini belirlemek amacıyla çeşitli sorulara yer verilmiştir. 

Zirai ilaç bayilerinin üreticilerin sorunlarını çözme, zirai ilaçlar konusunda eğitime 

ihtiyacı olduğunu düşünme, zirai ilaçlar konusunda bilgili tecrübeli hissetme durumu 

konularında ve önerilen ürün hakkında yeterince bilgi sahibi olduğuna inanç noktasında 

kendilerini yeterli bulma düzeylerine ilişkin sorulan sorulara verilen cevaplar aşağıda 

yer almaktadır (Çizelge 6.66). 

Araştırmada bayilerin reçete yazma, mesleki bilgi ve tecrübe durumları incelenmiş ve 

elde edilen bulgular çizelge 6.66’da verilmiştir. 

Çizelge 6.66 Bayilerin reçete yazma, mesleki bilgi ve tecrübe durumları 

Değişkenler  Evet Hayır Kısmen Toplam 
Reçete yazma konusunda bölgelerdeki tarım 
kapasitesi açısından yazılan reçete sayısının yeterlilik 
durumu 

n 18 19 13 50 
% 36,0 38,0 26,0 100 

Bir bayi olarak bölgedeki tarım koşulları dikkate 
alındığında kendisini teknik bilgi olarak yeterli 
görme  

n 31 19 0 50 
% 62,0 38,0 0 100 

Bulunulan bölgede çiftçilerin reçeteli tarımsal ilaçları 
kullanmaya yönelik gayret göstermeleri  

n 14 23 13 50 
% 28,0 46,0 26,0 100 

Bulunulan bölgede çiftçilerin reçeteli tarımsal ilaçlar 
hakkında bilgili olmaları 

n 16 11 23 50 
% 32,0 22,0 46,0 100 

Üreticilerin hastalık ve zararlılar hakkındaki bilgi 
taleplerini karşılayabilmeleri  

n 39 1 10 50 
% 78,0 2,0 20,0 100 

Alınan eğitim ile bölgede bulunan üreticilerin 
karşılaştığı tüm hastalık ve zararlılar hakkında bilgisi 
olmaları  

n 29 5 16 50 
% 58,0 10,0 32,0 100 
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Çizelge 6.66 Bayilerin reçete yazma, mesleki bilgi ve tecrübe durumları (devam) 

İlaç bayisi olarak üreticilerin önerilen ilaçların 
dozunu, önerilen oranda attığına inanma  

n 30 7 13 50 
% 60,0 14,0 26,0 100 

Üreticilerin, önerilen ilaçları hangi ürün için hangi 
ilacın atılacağı konusunda bilgili olduklarına 
inanmaları  

n 20 10 20 50 
% 40,0 20,0 40,0 100 

İlaç bayisi olarak zirai ilaçlar konusunda eğitime 
ihtiyacı olduğunu düşünmeleri  

n 15 26 9 50 
% 30,0 52,0 18,0 100 

Kendisini zirai ilaçlar konusunda bilgili tecrübeli 
hissetmeleri  

n 37 1 12 50 
% 74,0 2,0 24,0 100 

Kendisini zirai ilaç satmada bilgi tecrübe olarak 
yeterli bulmaları  

n 40 1 9 50 
% 80,0 2,0 18,0 100 

Tarımsal konularla ilgili olarak herhangi bir basılı 
yayın okuma durumları 

n 46 4 0 50 

% 92,0 8,0 0 100 

Bayilere bölgede yazılan reçete sayısının yeterli olup olmadığı sorulmuş ancak bayilerin 

sadece %36’sı,bölgede yazılan reçete sayısını yeterli olarak değerlendirmiştir. Bayilerin 

%38’i ise bölgede yazılan reçete sayısını yetersiz bulup bölgedeki hastalık ve zararlılar 

açısından daha fazla reçete yazılması gerektiğini belirtmiştir. Neticede bayiler yazılan 

reçete sayısını bölgede gözlenen hastalık ve zararlılara nazaran daha düşük olduğu 

şeklinde değerlendirmektedir.  

Türkiye’de zirai ilaç bayilerinin hem teknik hem de mesleki konulardaki bilgilerinin 

büyük kısmının mezun oldukları Ziraat Fakültelerindeki çeşitli programlarda veya 

Tarım Meslek Liselerinde verildiği bilinmektedir. Bu eğitimlerde verilen dersler ise 

bayilerce bölgede gözlenen hastalık ve zararlılar açısından yetersiz ve teorik kaldığı 

belirtilmektedir. Bu nedenle zirai ilaç bayilerine kendilerini teknik bilgi olarak yeterli 

görüp/görmedikleri sorulmuş ve alınan cevaplar çizelgede sunulmuştur. Bu bağlamda, 

bayilerin %62’sinin kendilerini teknik bilgi olarak yeterli gördükleri ancak %38’inin ise 

bölgede gözlenen hastalık ve zararlılar açısından kendilerini (teknik açıdan) yetersiz 

kabul ettikleri tespit edilmiştir. Bu nedenle bayilerin iyi bir eğitimden geçirilmesi 

gerekmektedir.  

Saha çalışmasında bayiler, üreticilerin reçeteli ilaç kullanmayı yavaş yavaş 

benimsediklerini belirtmişlerdir. Bu bağlamda bayiler, üreticilerin nerdeyse yarısının 

(%46) reçeteli tarım ilacı kullanmaya yönelik, herhangi bir gayretlerinin olmadığını 
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belirtmektedir. Ayrıca üreticilerin reçeteli ilaç kullanımı konusunda %22’sinin 

bilgisinin olmadığı bayilerce belirtilmektedir. Bayiler GTHB il/ilçede bulunan yayım 

personelinin reçeteli ilaç kullanımı konusunda üreticileri yeterince bilgilendirmediğini 

gözlemlediklerini belirtmektedir. Üreticiler ile yapılan görüşmelerde de bayileri 

doğrular nitelikte veriler elde edilmiş ve yayım personelinin bu konuda köylerine gelip, 

bilgi vermediği tespit edilmiştir. 

Trakya Bölgesindeki bayilerin, sadece tarım ilacı satışı ile ilgilenmedikleri aynı 

zamanda üreticilere tarım danışmanı gibi davrandıkları ve tarım ilacı önerileri yaptıkları 

da tespit edilmiştir. Bayilerin tamamının üreticiye önerdiği ürün hakkında bilgi verdiği, 

nasıl kullanması gerektiği noktasında, özellikle kaç kez ve dozun miktarı konusunda 

bilgi verdikleri belirlenmiştir. Zira bölgede zirai mücadele yöntemleri arasında en çok 

tercih edilen yöntem kimyasal mücadele yöntemidir.  Bir ilacın etkinliği kadar onun 

hangi ölçüde,  ne zaman ve nasıl kullanılacağı da önemlidir. Tarım ilaçlarının gereğince 

kullanımında doz26, konsantrasyon,  kalibrasyon ve ilaçlama tekniğinin birlikte göz 

önünde bulundurulması gereklidir. Belirtilen dozun altında atılan ilaçlar zararlılara etkili 

olmazken, aynı zamanda zararlıların o ilaca karşı hızlı bir şekilde direnç geliştirmesine 

neden olabilmektedir. Ayrıca yüksek doz uygulamaları; bitkilerde fitotoksisiteye ve en 

önemlisi de ekonomik olarak girdilerin artmasına neden olmaktadır (Emeli 2006). Bu 

açıdan bayilerin üreticiye önerdiği ürün hakkında bilgi vermesi, nasıl kullanması 

gerektiği noktasında özellikle kaç kez ve dozun miktarı konusunda bilgi vermesi 

oldukça önemlidir. 

Bayilerin %22’si, üreticilerin hastalık ve zararlılar konusundaki bilgi taleplerini 

tamamen ya da kısmen karşılayamadıklarını belirtmişlerdir. Bayilerin mesleki 

tecrübelerinin fazla olmasına rağmen üreticilerin bilgi taleplerini karşılanamaması 

Trakya Bölgesinde yetiştirilen ürün çeşidinin ve buna bağlı olarak ta hastalık ve 

zararlıların fazla olmasına, ayrıca kullanılan ilaçların marka ve doz olarak sayısının 

fazla olmasına bağlanabilir. Bayilerin %58’i aldıkları eğitim ile Trakya Bölgesindeki 

                                                 
26Doz; yoğunluğu mücadele eşiğine yaklaşmış veya ekonomik zarar düzeyine çıkması beklenen zararlı, 
hastalık ve yabancı otlara karşı mücadelede bir birime uygulanan etkili madde veya hazır ilaç (preparat) 
miktarıdır. 
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üreticilerin karşılaştığı tüm hastalık ve zararlılar hakkında bilgi sahibi olduklarını 

belirtmiştir.  

Saha çalışmaları sırasında reçete yazmaya yetkili elamanlarda, zirai mücadele 

bayilerinin eğitilmeleri gerektiğini belirtmiştir. Bayilere eğitime ihtiyaçları olup 

olmadığı konusunda yöneltilen soruya bayilerin %48’i zirai ilaçlar konusunda eğitime 

ihtiyaçları olduğu belirtilmektedir. Bayilerin %20’si kendilerini zirai ilaç satmada bilgi 

tecrübe olarak yeterli görmediklerini belirtmektedir.  

Bayilerin %60’ı ilaç sattıkları üreticilerin önerdikleri miktarda doğru 

dozukullandıklarını%40’ı ise tamamen ya da kısmen, üreticilerin önerdikleri miktarda 

doğru dozu kullanmadıklarını düşünmektedir. Bu nedenle reçete yazmaya yetkili 

elemanların ilacı yazarken ürünü ve uygulanacak araziyi de (dekar ve toprak özellikleri 

olarak) belirtmesi yerinde olacaktır. Böylece üreticilerin aldıkları zirai mücadele ilacını 

başka ürünlere de kullanma imkânı olmayacak ayrıca uygulanacak arazi özellikleri de 

belirtildiğinden ilacın miktarı ya da dozu da daha doğru tespit edilebilecek ve neticede 

de tarım ilaçlarını daha etkili kullanılabilecektir. Bu veriler ışığında çalışmada son 

derece önemli bir nokta ortaya çıkmaktadır ki bu nokta yayım elemanı ve ilaç 

bayilerinin denetlenebilir olmasına rağmen üreticilerin denetlenebilir olmamasıdır. Bu 

boyutta üreticilerde, reçete yazmaya yetkili elemanlarının yazdığı reçeteye uygun 

miktarda ilacı veya dozu uygulama durumları da denetlenebilmelidir. Ancak bu 

durumda iyi bir çevre korumadan ve bilinçli üreticiden bahsedilinebilir. 

Bayiler, üreticilerin %60’ının hangi ürün için hangi ilacın atılacağı konusunda 

bilgilerinin olmadığını belirtmektedir. Bayiler üreticilerin aldıkları ilaçların çok etkili 

olduğunun farkında olmadığını, üreticilere uygulama dozu olarak uygulamada kolaylık 

açısından, ilacı kapak ya da çay bardağı şeklinde kullanması tarif edilmesine rağmen, 

ilacın yetmeyeceğini, etkili olmayacağını düşünüp daha fazla ilaç kullandıkları bayilerce 

belirtilmektedir.  
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Araştırmada zirai mücadele ilaçlarının reçeteyle verilmesi hakkında, bayilerin ve 

bayilere göre üreticilerin tutumları değerlendirilmiş ve elde edilen bulgular çizelge 

6.67’de verilmiştir. 

Çizelge 6.67 Bayilere göre üreticilerin ilaçların reçeteyle satılmasına karşı tutumları  

Değişkenler  Evet Hayır Kısmen Toplam 
Üreticilerin ilaçların reçeteyle satılması 
konusundaki memnuniyet durumları 

n 5 32 13 50 
% 10,0 64,0 26,0 100 

Üreticilerin uygulamanın önemini bilme 
durumları 

n 10 19 21 50 
% 20,0 38,0 42,0 100 

İlaç bayileri olarak ilaçların reçeteyle 
verilmesini olumlu bulma durumu 

n 18 19 13 50 
% 36,0 38,0 26,0 100 

Bayilere göre üreticilerin reçete ile ilaç verilmesine tepkileri olumsuzdur. Bayilere göre 

üreticilerin sadece %10’u ilaçların reçete ile satılmasından memnundur. Üreticilerin 

%80’i ilaçların reçete ile satılmasının önemini bilmemektedir. Üreticilerin sadece 

%20’sinin konunun önemini bildiği bayilerce belirtilmektedir. Bayilerin ise sadece 

%36’sı ilaçların reçeteyle verilmesini olumlu bulmaktadır. Bayilerin %74’ü ise kısmen 

veya tamamen zirai mücadele ilaçlarının reçeteyle ilaç satışını istememektedir. Bu 

duruma etken birçok sebebin olabileceği gibi, reçetesiz ilaç satamamaları ve reçeteli ilaç 

satışı ile gelirlerinin düştüğü yargısına ve ilaçların reçeteli satışı sisteminin tam olarak 

yerine oturmamasına bağlanabilir. Ancak bölgedeki bayilerin tamamında reçeteyle ilaç 

satışına başlanmasından sonra kârlarının azaldığı yargısı oluşmuştur. Bu nedenle 

bölgede reçeteyle ilaç satılmasına bayilerce pek sıcak bakılmamaktadır. 

6.2.4 Zirai ilaç bayilerinin çevre hakkındaki bireysel bilgi, düşünce ve tutumları 

Araştırmada bayilerin çevre hakkındaki bireysel bilgi, düşünce ve tutumları incelenmiş 

ve elde edilen bulgular çizelge 6.68’de verilmiştir. 
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 Çizelge 6.68 Bayilerin çevre hakkındaki bireysel bilgi, düşünce ve tutumları 

Değişkenler  Evet Hayır Toplam 
Bulunduğu bölgede çok fazla gübre tüketildiğini 
düşünme  

n 21 29 50 
% 42,0 58,0 100 

Bulunduğu bölgede çok fazla zirai mücadele ilacı 
tüketildiğini düşünme  

n 19 31 50 
% 38,0 62,0 100 

Kullanılan gübrenin toprağı kirlettiğine inanç 
n 38 12 50 
% 76,0 24,0 100 

İçme sularının sağlıksız olduğuna inanç 
n 33 17 50 
% 66,0 34,0 100 

Çevresinin kirli olduğunu düşünme  
n 39 11 50 
% 78,0 22,0 100 

Topraklarının su ve rüzgâr erozyonuyla 
kaybolduğunu düşünme  

n 42 8 50 
% 84,0 16,0 100 

Bayilerin %42’si üreticilerin gereğinden fazla gübre tükettiklerini belirtmektedir. 

Bayilere göre, üreticilerin %62’si çok fazla zirai mücadele ilacı tüketmemekte, 

üreticilerin %38’i gereğinden fazla miktarda ilaç kullanmaktadır.  Bayilerin %76’sı 

bölgede kullanılan gübrenin toprağı kirlettiğini düşünmektedir. Ayrıca bayilerin, %78’i 

çevrelerini kirli olarak tanımlamaktadır. Topraklarının su ve rüzgâr erozyonuyla 

kaybolduğunu düşünen bayilerin oranı ise %84’tür. 

Bayilerin uygulama sırasında eldiven, maske ve gözlük kullanma, bir şey yememe ve 

içmeme, yer aletleri (pülverizatör) kullanma, damla çapı ve hız ayarı ve öldürücü doz 

anlamına gelen LD-50 gibi konularda, ilaç bayilerinin çoğunun eğitimsiz ve yetersiz 

olduğu belirlenmiştir. İlaçlama eşiği gibi teknik konuların bayilerce tam olarak 

bilinmediği ve ilaçlama yapılacak dönemin üreticilere net olarak anlatılmadığı tespit 

edilmiştir. Bu bağlamda bayilerin eğitilmeleri gerektiği belirlenmiştir. Ancak bayilerin 

%17,8’inin düzenlenecek herhangi bir eğitim çalışmasına gönüllü olarak katılmak 

istemediklerini belirtmiştir. Bu nedenle bölgede yürütülecek eğitimlerin zorunlu 

tutulması ya da katılanların ödüllendirilmesi, katılımın yüksek tutulması açısından 

önemlidir. 
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6.3 Reçete Yazmaya Yetkili Personel Anketi Sonuçları 

6.3.1 Reçete yazmaya yetkili elemanlar ile ilgili çeşitli yasal düzenlemeler 

Hastalık, zararlı ve yabancı otlara karşı kullanılacak zirai mücadele ilacı konusunda 

mutlaka tarım teşkilatlarından yeterli teknik bilgi alınması gerekir. Bu bağlamda Gıda, 

Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı personeli eğitilerek ve sınava tabi tutularak ilgili 

yönetmelik uyarınca personeline ve ilgili personele reçete yazma yetkisi verilmiştir. Bu 

amaçla (12.02.2009 tarih ve 27139 sayılı Resmi Gazete) “Bitki Koruma Ürünlerinin 

Reçeteli Satış Usul ve Esasları” hakkında yönetmelik çıkarılmış ve 21 Nisan 2011 

tarihli resmi gazetede çıkan yeni yönetmelik ile değiştirilmiştir. Belirtilen yönetmeliğe 

göre, Bakanlıkça ruhsatlandırılan bitki koruma ürünleri “reçeteli” satılır denmektedir.  

Yönetmeliğe göre reçete (Madde 8), ilgili mevzuata, zirai mücadele teknik talimatlarına 

uygun olarak düzenlenmelidir. Reçete yazma yetkisine sahip kişi, reçete talebiyle 

kendisine müracaat eden üreticinin arazisini ziyaret ederek reçeteyi düzenlemelidir. 

Arazi ziyaretinin mümkün olmaması veya gerekli görülmemesi durumunda, üreticinin 

yazılı veya sözlü beyanı ile varsa yanında getirdiği zararlı organizma, zararlı organizma 

bulaşık veya zarar görmüş bitki örnekleri reçete yazma yetkisine sahip kişi tarafından 

incelenir ve bu bilgiler doğrultusunda reçete düzenlenir denmektedir. Yönetmelikte 

zararlı organizmanın teşhis edilememesi, bölge veya ürün için yeni olması durumunda 

ise, en yakın üniversite veya Araştırma Enstitüsünden alınan teşhis sonucuna göre, 

reçete yazılacağı belirtilmiştir. Ayrıca reçete yazma yetkisine sahip kişi tarafından üç 

nüsha halinde düzenlenen reçetenin üçüncü nüshası yazan kişi veya kuruluşta kalacağı, 

ilk iki nüshasının ise üreticiye verileceği yönetmelikte belirtilmiştir.  Üretici ise bitki 

koruma ürününü alırken ikinci nüshayı bayiye bırakacak, ilk nüshayı ise bayiye reçetede 

belirtilen bitki koruma ürünlerini aldığını, alınma tarihi ile bayi adı ve adresini gösteren 

kaşe ile onaylattıktan sonra geri alacak ve kendisi saklayacaktır. Yönetmelikte üretici ve 

bayi için reçetenin iki yıl süre ile saklaması gerektiği yükümlülüğü getirilmiştir.  
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Yönetmeliğe göre “Reçete Yazma Yetki Belgesi” almak için;  

 Bitki koruma bölümü mezunu veya bitki koruma ana bilim dalında yüksek lisans 

veya doktora yapmış ziraat mühendislerinin,  

 Ziraat Fakültesi bitki koruma bölümlerinde görevli öğretim elemanlarının,  

 Bitki koruma bölümü mezunu olmayan ancak zirai mücadele araştırma 

enstitülerinde veya diğer araştırma enstitülerinin bitki koruma ile ilgili araştırma 

bölümlerinde en az üç yıl süre ile görev yapan konu uzmanı ziraat 

mühendislerinin,  

 İl müdürlüklerinde bitki koruma şubelerinde ve ilçe müdürlüklerinde bitki 

koruma hizmetlerinde en az beş yıl süre ile görev yapan bitki koruma bölümü 

mezunu olmayan ziraat mühendislerinin,  

 Ziraat Fakültesi bitki koruma bölümlerinde görev yapmış emekli öğretim 

elemanları, bitki koruma bölümü mezunu olmayan ancak zirai mücadele 

araştırma enstitülerinde veya diğer araştırma enstitülerinin bitki koruma ile ilgili 

araştırma bölümlerinde en az üç yıl süre ile görev yapmış konu uzmanı emekli 

ziraat mühendislerinin,  

 İl müdürlüklerinde bitki koruma şubelerinde ve ilçe müdürlüklerinde bitki 

koruma hizmetlerinde en az beş yıl süre ile görev yapmış emekli ziraat 

mühendislerinin,  

 Ziraat fakültelerinin bitki koruma bölümü dışındaki diğer bölümlerinden mezun 

olan ziraat mühendislerinin ve sadece tütünlerde kullanılan bitki koruma 

ürünlerini reçeteye yazmak üzere resmi ve özel kuruluşlarda görevli tütün 

teknoloji mühendislerinin müracaatta bulunabileceği belirtilmiştir. 

Bu bölümde reçete yazmaya yetkili elemanlar ile yapılan anket çalışmasının analiz 

sonuçları verilmiştir. Bu kapsamda yapılan istatistikî analizler ve değerlendirmeler 

aşağıda sunulmuştur. 

6.3.2 Reçete yazmaya yetkili elemanların bireysel özellikleri 

Araştırmanın bu bölümünde reçete yazmaya yetkili elemanlar, bireysel özellikleri 

açısından ele alınmıştır. Çalışmanın bu kısmında öncelikli olarak reçete yazmaya yetkili 

elemanların cinsiyet yönünden dağılımı incelenmiştir. Reçete yazmaya yetkili 

elemanların cinsiyetleri, gerek yeniliklerin çiftçi düzeyinde benimsetilmesinde yayım 

elemanlarının bölgeye gidiş-geliş sıklığı açısından, gerekse de çiftçilerin kadın 

yayımcılara bakış açılarının farklı olması açısından incelenmeye değer bulunmuştur. 
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Bu bağlamda incelenen diğer değişkenler ise,  yaşı, eğitim düzeyleri, cinsiyetleri, eğitim 

seviyeleri gibi değişkenler başta olmak üzere çeşitli değişkenler bireysel özellikler 

başlığı altında değerlendirilmiştir. Bu açıdan çalışmada reçete yazmaya yetkili 

elemanların bireysel ve demografik özellikleri incelenmiş ve elde edilen bulgular 

çizelge 6.69’da verilmiştir. 

Çizelge 6.69 Reçete yazmaya yetkili elemanların demografik özellikleri  

Demografik Değişkenler Kategori n % 

Personelin cinsiyet dağılımı 
Erkek 41 73,2 
Bayan 15 26,8 
Toplam 56 100 

Personelin meslek dağılımı 

Ziraat mühendisi 38 67,9 
Tekniker 14 25,0 
Teknisyen 4 7,1 
Toplam 56 100 

Personelin görev yaptığı il 
dağılımı 

Edirne 15 27,5 
Tekirdağ 28 50,2 
Kırklareli 13 22,3 
Toplam 56 100 

Personelin bitirdiği lise 
Düz Lise 38 67,9 
Meslek Lisesi (Ziraat+Veteriner) 18 32,1 
Toplam 56 100 

Fakülte /Y.okul dağılımı 
2 yıllık Yüksek Okul 16 28,6 
4 yıllık Üniversite 40 71,4 
Toplam 56 100 

Yük. Lisans durumu 
Yüksek lisans yapmayan 47 83,9 
Yüksek lisans yapan 9 16,1 
Toplam 56 100 

Yaş Grupları 

30 yaş altı 14 25 
31-45 yaş 31 55,4 
46 yaş ve üzeri 11 19,6 
Toplam 56 100 

Meslekte geçen süre (deneyim) 

10 yıl ve daha az 27 48,2 
11-25 yıl 21 37,5 
26 yıl ve üstü 8 14,3 
Toplam 56 100 

Bulunduğu ildeki görev süresi 

5 yıl ve daha az 21 37,5 
6-15 yıl 17 30,4 
16 üstü yıl ve üstü 18 32,1 
Toplam 56 100 
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Reçete yazmaya yetkili elemanların 41 bireyi (%73,2) erkek, 15 bireyi (%26,8) ise 

kadındır. Reçete yazmaya yetkili elemanların geniş bir bölgede görev yaptıkları 

durumlarda özellikle kadın personelin erkek personele göre ulaşım ve konaklama 

imkanları açısından zorluklar yaşadıkları, ayrıca kadın personelin erkek çiftçilerle 

iletişim kurma konusunda zorlandıkları saha çalışmasında kadın personel tarafından 

belirtilmiştir. Kadın personelin erkek çiftçilerle iletişim kurma konusunda yaşadıkları 

zorluklar göz önünde bulundurulduğunda, kadın personelin kadın çiftçilere yönelik 

düzenlenecek çevre konularındaki yayım faaliyetlerinde görevlendirilmeleri daha uygun 

olacaktır. Ancak bu durumda da reçete yazmaya yetkili kadın personel sayısının 15kişi 

(%26,8) yetersiz kalması olasıdır.   

Ankete katılan reçete yazmaya yetkili elemanların %27,5’i Edirne’de, %50,2’si 

Tekirdağ’da ve %22,3’ü ise Kırklareli illerinde görev yapmaktadır. 

Reçete yazmaya yetkili elemanların 14’ü “30 yaş altı” (%25),“31-45 yaş” grubu 31kişi 

(%55,4) ve 11kişi (%19,6) “46 yaş üzeri”, yaş grubunda yer almaktadır (Çizelge 6.69).  

Genel olarak reçete yazma hizmeti veren elemanların ne çok genç ne de çok yaşlı 

olmadıkları görülmektedir. Bu durum “30 yaş altı” grubunda yer alan Reçete yazmaya 

yetkili elemanların 31-45 yaş grubundaki deneyimli reçete yazmaya yetkili elemanların 

tecrübelerinden yararlanabilmeleri açısından uygun bir ortam yaratmaktadır. Bu da 

yayım hizmetlerinin başarısı için önemli bir etken olabilmektedir. Reçete yazmaya 

yetkili elemanların yaşları incelendiğinde ise ortalama 36 yaşında oldukları, en genç 

yayım personelinin 25 yaşında, en yaşlı personelin ise 59 yaşında olduğu ve personelin 

%12,5’ini oluşturan 50 yaşın üstündeki reçete yazmaya yetkili elemanların en fazla 4-5 

yıl içerisinde yaştan dolayı emekli olacağı tespit edilmiştir. Bu durumda reçete yazmaya 

yetkili elemanların sayısı 4-5 yıl içerisinde yerlerine yenisi gelmez ise, %12,5 oranında 

azalacaktır. 

Reçete yazmaya yetkili elemanların %67,9’u ziraat mühendisi, %25’i tekniker, %7,1’i 

ise teknisyendir. Reçete yazmaya yetkili elemanların mezun olduğu liseler 

incelendiğinde ise personelin %32,1’inin meslek lisesi (ziraat+veteriner) mezunu 
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oldukları belirlenmiştir. Dört yıllık lisans eğitimini tamamlayıp yüksek lisans eğitimi 

alan personel oranı ise %12,5’tir. 

Reçete yazmaya yetkili elemanların mesleki tecrübelerine baktığımızda %50’sinin 13 

yıl ve daha az, %48,2’sinin ise, 10 yıl ve daha az tecrübeye sahip olduğu ve en fazla 35 

yıllık mesleki tecrübeye sahip personelin bulunduğu tespit edilmiştir. Mesleki 

tecrübenin fazla olması personelin konusuna daha fazla hâkim olmasına, bölge hakkında 

üretici ve üreticinin yetiştirdiği ürünler hakkında tecrübesinin fazla olmasına, daha az 

hata yapmasına ve üreticilerce de tanındığından daha fazla dikkate alınmasına neden 

olmaktadır. Bu bağlamda reçete yazmaya yetkili elemanların, mesleki tecrübesinin fazla 

olması tarımsal yayım açısından oldukça önemlidir. Ancak çalışmada her dört 

üreticiden birisinin dört yıllık mesleki tecrübeye sahip olduğu tespit edilmiştir. Bu 

verilere dayanarak genç personelin tarımsal yayım açısından eğitilmesi gerekliliği 

söylenebilir. Reçete yazmaya yetkili elemanların bölgede çalışma sürelerinin kısa 

olması personelin bölgeyi daha iyi tanımaları açısından hizmet içi eğitimler almalarını 

gerekli kılmaktadır.   

Reçete yazmaya yetkili elemanların bulunduğu ildeki görev süresi incelendiğinde, 

büyük bir çoğunluğunun (%37,5) beş yıldan daha az bir süredir görev yaptıkları ilde 

bulunduklarını belirtmişlerdir. Bu sonuç reçete yazmaya yetkili elemanların çalıştıkları 

ilde yeni olduğunu, bölge koşullarını üretim desenini daha tam olarak 

öğrenemediklerini, etkin bir reçete yazma faaliyetinde bulunamadıklarını ortaya 

koymaktadır.  

Reçete yazmaya yetkili elemanların bir önceki görev yerleri incelendiğinde personelin 

yaklaşık yarısının doğu illerinden geldiği belirlenmiştir. Doğu illerindeki iklim şartları 

ve üretim deseni ile Trakya Bölgesindeki iklim faktörü ve üretim deseni oldukça 

birbirinden farklıdır. Bu açıdan bakıldığında reçete yazmaya yetkili elemanların, doğu 

illerindeki kısıtlı bitki deseni ile Trakya Bölgesindeki geniş bitki deseninin ihtiyacı olan 

teknik bilgi ve tecrübeye sahip olmadıkları, Trakya Bölgesindeki üreticiyi bilgi 

açısından tatmin edemediği saha çalışmalarında, üreticilerce belirtilmiştir.   
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6.3.3 Reçete yazmaya yetkili elemanların reçete yazma, mesleki bilgi, tecrübe  

         durumları 

Çalışmanın bu kısmında, teknik personel olarak reçete yazmak için bölgedeki tarım 

koşulları dikkate alındığında kendisini teknik bilgi olarak yeterli görme, ilaç bayileri 

konusundaki düşünce ve tutumları, üreticilerin fazla gübre ve ilaç kullanmalarına ilişkin 

düşünce ve tutumları ve üreticilerin hastalık ve zararlılar hakkındaki bilgi taleplerini 

karşılayabilme durumları gibi bazı değişkenler açısından ele alınmıştır. 

Araştırmada reçete yazmaya yetkili elemanların reçete yazma, mesleki bilgi ve tecrübe 

durumları incelenmiş ve elde edilen bulgular çizelge 6.70’te verilmiştir. 

Çizelge 6.70 Reçete yazmaya yetkili elemanların reçete yazma, mesleki bilgi ve tecrübe  
                     durumları 

Değişkenler  Evet Hayır Kısmen Toplam 
Reçete yazma konusunda bölgenizdeki tarım kapasitesi 
açısından kurumunuzda çalışan personel sayısının 
yeterli olma durumu 

n 31 12 13 56 
% 55,4 21,4 23,2 100 

Teknik personel olarak reçete yazmak için bölgedeki 
tarım koşulları dikkate alındığında kendisini teknik 
bilgi olarak yeterli görme durumu 

n 44 3 9 56 
% 78,6 5,4 16,0 100 

Bulunulan bölgede çiftçilerin reçeteli tarımsal ilaçları 
kullanmaya yönelik gayret gösterme durumları 

n 25 10 21 56 
% 44,6 17,9 37,5 100 

Bulunulan bölgede çiftçilerin reçeteli tarımsal ilaçlar 
hakkında bilgili olma durumları 

n 26 5 25 56 
% 46,4 8,9 44,7 100 

Alınılan eğitim ile bölgede bulunan üreticilerin 
karşılaştığı tüm hastalık ve zararlılar hakkında bilgi 
alma durumu 

n 28 5 23 56 
% 50,0 8,9 41,1 100 

Üreticilerin çok fazla miktarda gübre tükettiğini 
düşünme durumu 

n 32 10 14 56 
% 57,1 17,9 25,0 100 

Üreticilerin çok fazla miktarda ilaç tükettiğini düşünme 
durumu 

n 35 9 12 56 
% 62,5 16,1 21,4 100 

İlaç bayilerinin eğitilmeleri gerektiğini düşünme 
durumu 

n 32 10 14 56 
% 66,1 8,9 25,0 100 

Kendisini ilaç bayiinden daha bilgili daha tecrübeli 
hissetme durumu 

n 25 12 19 56 
% 44,6 21,4 44,0 100 

Alınılan eğitimi reçete yazmaya yeterli bulma durumu 
n 32 6 18 56 
% 57,1 10,7 32,2 100 
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Reçete yazmaya yetkili elemanların %44,6’sı Trakya Bölgesindeki tarım kapasitesi 

düşünüldüğünde, Bakanlık İl Müdürlüğünde ki reçete yazmaya yetkili eleman sayısının 

üreticinin ihtiyaçlarını karşılayacak sayıdan daha az olduğunu belirtmiştir. Reçete 

yazmaya yetkili elemanların %21,5’i Trakya Bölgesindeki tarımsal yapı için yeterli 

teknik bilgiye sahip olmadığını düşünmektedir. Bu bağlamda Trakya Bölgesinde yeterli 

ya da yetişmiş reçete yazmaya yetkili eleman sayısının yetersiz olduğu ve mevcut 

elemanların da hizmet içi eğitim yetersizliklerinin bulunduğu rahatlıkla söylenebilir. 

Reçete yazmaya yetkili elemanların mesleki yönden yeterli olmamasının, üreticiler 

üzerinde güven duygusu yaratamamalarına neden olacağı ve mesleki tatminlerini 

azaltacağı aşikârdır. Bu bağlamda, reçete yazmaya yetkili elemanların mesleki hizmet 

içi eğitim ihtiyaçları karşılanmalıdır. 

Reçete yazmaya yetkili elemanların %55,4’ü, üreticilerin ilaçları reçeteli olarak almaları 

konusunda yeterince duyarlı olmadıklarını belirtmişlerdir. Reçete yazmaya yetkili 

elemanlar, üreticilerin tarımsal ilaçları reçete ile almak konusunda isteksiz olduğunu 

belirtmektedir.  

Reçete yazmaya yetkili personeli, üreticilerin tarımsal ilaçları reçete ile almaları 

konusunda yeterince bilgi sahibi olmadıklarını düşünmektedir. Üreticilerin %53,5’inin 

tarımsal ilaçları reçeteyle alma konusunda bilgi sahibi olmadığını belirtmişlerdir. Reçete 

yazmaya yetkili elemanların %21,5’i, reçeteye yazdığı tarım ilacı hakkında yeterince 

bilgiye sahip olmadığını belirtmiştir. Reçete yazmaya yetkili elemanların tarım ilaçları 

hakkında yeterli bilgiye sahip olmamasının birçok nedenleri bulunmaktadır. Ancak öne 

çıkan gerekçeler, Trakya Bölgesinde reçete yazmaya yetkili elemanların mesleki 

tecrübesi az olması ve uzun yıllar (Çizelge 6.70) doğuda görev yapmasından dolayı 

Trakya Bölgesi üreticisinin isteklerini karşılamaktan uzak olması olarak belirlenmiştir. 

Reçete yazmaya yetkili elemanların yarısı, üreticilerden gelen hastalık ve zararlılar 

hakkında kurumlarından herhangi bir eğitim ya da bilgilendirme almadıklarını 

belirtmektedir. Bu açıdan reçete yazmaya yetkili elemanların teknik bilgi açısından 

yetersiz olduğu, kendilerini geliştirmekte zorlandıkları tespit edilmiştir.  
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Reçete yazmaya yetkili personele, ilaç bayilerinin üreticileri doğru yönlendirip 

yönlendirmediği sorulduğunda, reçete yazmaya yetkili elemanların sadece %14,2’sinin 

ilaç bayilerinin üreticileri doğru yönlendirdiğine inandığı belirlenmiştir. Reçete 

yazmaya yetkili personel, ilaç bayilerinin daha fazla ilaç satabilmek ya da 

bilmediklerinden dolayı yanlış ilaç ve dozu önerdikleri, üreticileri yeterince 

bilgilendirmeyerek üreticinin ilaç uygulamalarında hata yapmasına neden olduklarını 

düşünmekte ve bu nedenlerden dolayı da reçete yazmaya yetkili elemanların, %85,8’i 

ilaç bayilerinin üreticileri doğru yönlendirmediğine inandıkları tespit edilmiştir.  

İlaç bayilerinin önerdikleri ilaçların dozunu doğru miktarda üreticiye iletecek oranda 

bilgili olduklarına inanç reçete yazmaya yetkili elemanlar için düşük seviyededir. 

Reçete yazmaya yetkili elemanların %64,3’ü, ilaç bayilerinin üreticileri ilaç dozları 

konusunda doğru bilgilendirmediklerini düşünmektedir. Reçete yazmaya yetkili 

personel, ilaç bayilerinin üreticileri hastalığa veya zararlıya uygun etken maddeli 

ilaçların uygulanacağı konusunda teknik bilgisinin yetersiz olduğunu düşünmektedir 

(%64,3).  

Trakya Bölgesinde üreticilerin çok fazla gübre kullandığı yargısı reçete yazmaya yetkili 

personelde oldukça yüksektir (%57,1). Reçete yazmaya yetkili elemanlar için Trakya 

Bölgesinde aşırı gübre tüketildiğine dair bir kanı geleneksel olarak tüm saha 

çalışmalarında reçete yazmaya yetkili elemanlar ile yapılan yüzyüze görüşmelerde tespit 

edilmiştir. Yine aynı şekilde reçete yazmaya yetkili personelde, Trakya Bölgesindeki 

üreticilerin çok fazla tarım ilacı tükettiği kanısı yaygındır. Reçete yazmaya yetkili 

elemanların %62,5’i, üreticilerin çok fazla tarımsal ilaç kullandığını belirtmektedir.  

Reçete yazmaya yetkili elemanlar, bayilerin, tarımsal ilaçların etken maddeleri, dozları, 

uygulama şekilleri, uygulama dönemleri konusunda eğitilmeleri gerektiğine 

inanmaktadır. İlaç bayisi olmak için eskiden bir sınav sisteminin olmadığı, bayi olma 

şartlarının kesin olmamasından dolayı hâlihazırdaki kimi bayilerin zirai mücadele 

konusunda eğitimsiz kişilerden oluştuğu belirtilmiştir. Bu açıdan tarımsal ilaç 

bayilerinin Bakanlıkça tekrar bir eğitimden geçirilerek bölgedeki üreticilerin ihtiyacına 

yönelik bilgi ile donatılmaları yerinde olacaktır. Zira tarımsal ilaç bayileri üreticilerin 
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ilk bilgi kaynakları arasında yer almaktadır (Boz vd. 2004). Reçete yazmaya yetkili 

elemanların mevcut bilgi birikimi, tecrübesi ve aldığı eğitim dikkate alındığında 

kendisini reçete yazma konusunda yeterli bulması beklenmelidir. Ancak çalışmada, 

reçete yazmaya yetkili elemanların aldığı eğitim ile kendisini reçete yazma konusunda 

yeterli bulmadığı (%21,5) tespit edilmiştir. Reçete yazmaya yetkili elemanların, reçete 

yazma konusunda kendisini yetersiz hissetmelerinin sebepleri, bitki koruma mezunu 

olmamaları, yeterli mesleki tecrübelerinin olmaması ve Trakya tarımına uzak bir 

bölgeden Trakya Bölgesinde göreve başlamalarına (tayin, nakil uygulamaları gibi) 

bağlanabilir. Ayrıca reçete yazmaya yetkili elemanların %44,6’sı kendilerini ilaç 

bayilerinden daha tecrübeli bulmaktadır. 

Bu bağlamda sahada reçete yazmaya yetkili personele ‘yeterince bilgi sahibi 

olmayışınızı hangi sebeplere bağlıyorsunuz’ diye sorulduğunda; 

 Ziraat Fakültesi bitki koruma bölümü mezunu olmamalarına,  

 Yazdıkları reçetelerde rekabeti önlemek amacıyla marka yazamamalarına,  

 Sadece etken madde yazdıkları için kendilerini geliştiremediklerine,  

 Üreticilerin hangi ilacı aldığını bilmediklerinden dolayı ilaçları etken maddeleri 

ve dozlarını takip edememelerine, 

 Trakya Bölgesinde çok fazla ürün çeşidi olduğundan dolayı her konuda 

uzmanlaşamamalarına,  

 Bilgi kaynaklarının çok sınırlı olmasına ve 

 Üniversite ve araştırma enstitülerinin, ihtiyaçları olan teknik bilgiyi 

sağlayamamalarına bağlamaktadırlar. Neticede yayım elemanları yazdıkları 

tarımsal ilaç hakkında yeterince bilgili olmadıklarını belirtmiş ve yeterince bilgi 

sahibi olmamalarını yukarıdaki sebeplere bağladıkları tespit edilmiştir. 
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7. SONUÇ VE TARTIŞMALAR 

Trakya Bölgesinde üreticilerin bilinçli gübre kullanmasında etkili faktörlerin 

belirlenmesi amacıyla yapılan araştırmada, veriler, bilinçli gübre kullanan 55 ve 

bilinçsiz gübre kullanan 53 olmak üzere toplam 108 üreticiden anket yöntemi ile 

toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde, etkili faktörleri belirlemenin yanı sıra bu 

faktörlerin etkisinin ne kadar olduğunu da ortaya koyabilmek amacıyla lojistik 

regresyon analizi yönteminden yararlanılmıştır.  

Araştırmada lojistik regresyon analizi yardımı ile üreticilerin bilinçli gübre 

kullanımında etkili olan faktörlerin belirlenmesinde öncelikle, üreticilerin sahip 

olduğu özellikler; bireysel nitelikler, işletme özellikleri, haberleşme davranışları ve 

çevreye karşı tutumları olmak üzere dört başlık altında gruplandırılmıştır. 

Gruplandırma yapılmasının sebebi, lojistik regresyon modelini kurarken modelde 

kullanılacak değişkenleri belirleyebilmektir. 

Araştırmada bireysel nitelikleri oluşturan, bağımsız değişkenlerden eğitim, yaş, hane 

halkı büyüklüğü, sosyal güvence, çiftçi örgütlerine üye olma ve tarım dışı gelir 

değişkenlerinin önemli olduğu belirlenmiştir.  

İşletme özeliklerinden ise p<0,05 önemlilik düzeyi dikkate alındığında, üreticilerin 

bağımsız değişkenlerden ayçiçeği ekili alan genişliği, parsel sayısı, bitkisel üretim ve 

hayvan varlığı değişkenlerinin önemli olduğu belirlenmiştir. 

Çevre konusunda ele alınan değişkenlerden ise; kayıt tutma, zirai mücadele kaplarını 

imha etme, gübrenin olumsuz etkisini görmede geçen süre, ilaç kullanım düzeyi 

değişkenlerinin önemli olduğu belirlenmiştir. 

Üreticilerin haberleşme davranışları ele alındığında ise p<0,05 önemlilik düzeyi 

dikkate alındığında, bağımsız değişkenlerden üreticilerin tarımdaki yeni gelişmeleri ve 

son teknolojiyi kullanabilmeleri, tarım fuarlarına gitme/gitmeme durumları, yeni 
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metot ve yeni teknoloji bilgi kaynakları ve yayım elemanlarıyla görüşme sıklığı 

değişkenlerinin önemli olduğu belirlenmiştir. 

Araştırmanın temelini oluşturan bilinçli gübre kullanmaya karar vermede etkili 

olabilecek değişkenleri belirleyebilmek amacıyla yapılan incelemede dört grupta yer 

alan toplam 14 değişken belirlenmiştir. Bu değişkenler, üreticilerin bireysel 

özellikleri, işletme özellikleri, haberleşme davranışları, çevreye karşı tutum ve 

davranışları olmak üzere dört gruptan oluşmaktadır. Belirlenen değişkenlerden her bir 

grubun lojistik regresyon çözümlemesi sonucu istatistiksel olarak anlamlı kabul edilen 

14 değişken genel lojistik regresyon çözümlemesinde kullanılmıştır. Bölüm 6.1.1.8’de 

lojistik regresyon çözümlemesi sonucu anlamlı bulunan, yaş ve eğitim seviyeleri, 

genel modelde üreticilerin bireysel özellikleri olarak, bölüm 6.1.2.9’da lojistik 

regresyon çözümlemesi sonucu anlamlı bulunan, üreticilerin hayvan varlığı, ayçiçeği 

ekilen alan genişliği, sulanan arazi genişliği, genel modelde üreticilerin işletme 

özellikleri, ayrıca bölüm 6.1.4.5’te lojistik regresyon çözümlemesi sonucu anlamlı 

bulunan, yeni yöntemlerdeki gelişmeler ile gelişen teknoloji ile ilgili yararlandıkları 

bilgi kaynağı, televizyonda çevre konusundaki programları izleme süresi, yayım 

elemanı ile görüşmeleri, tarım fuarına gitmeleri genel modelde üreticilerin haberleşme 

davranışlarını oluşturmakta ve son olarak ta 6.1.3.3’te lojistik regresyon sonucu 

anlamlı bulunan değişkenlerden toprak tahlili yaptırma, kullandıkları gübre ve ilacın 

kaydını tutma, kullandığı tarım ilaçlarının talimatlarını okuma, ilaç kullanım düzeyi, 

fazla gübrenin olumsuz etkisini fark etmede geçen süre değişkenlerinin bilinçli gübre 

kullanma kararlarını etkileyip/etkilememesi de çevreye karşı tutum ve davranışları 

değişkenlerinden oluşturulmuştur. Bu bağlamda belirtilen ondört değişken genel 

modelde üreticilerin bilinçli gübre kullanımına karşı tutumlarını incelenmiştir. 

Üreticilerin bilinçli gübre kullanımına etki eden çevre tutum ya da uygulamalarına 

özelliklerine ait önemli ya da etkili faktörleri belirlemek amacıyla yapılan lojistik 

regresyon çözümlemesinde yukarıda belirtilen bağımsız değişkenlerden; yaş, tarım 

fuarlarına gitme, yeni yöntemlerdeki gelişmeler bilgi kaynağı, televizyonda çevre 

programları izleme süresi, yayım elemanı ile görüşme, yeni gelişmeleri ve son 

teknolojiyi kullanabilme, gübrenin olumsuz etkisini tespit etmede geçen süre,  ilaç 
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kullanım düzeyi değişkenlerinin bilinçli gübre kullanımına etki eden önemli 

değişkenler olduğu belirlenmiştir. 

Bu bağlamda çalışma kapsamında, üreticilerin %49,1’inin bilinçsiz gübre kullandığı, 

%50,9’unun ise bilinçli gübre kullandığı belirlenmiştir.  

Üreticilerin %26,9’unun kendilerine önerilen zirai mücadele ilacı uygulama dozuna 

tamamen uygun ilaçlama yaptığı, %42,6’sının bazen çeşitli nedenler ile önerilen 

dozdan daha fazla ilaç kullandığı, %30,6’sının ise bazen önerilen dozdan daha düşük 

düzeyde ilaç kullandığı belirlenmiştir. 

Üreticilerin %37’sinin, son 5 yılda toprak analizi yaptırdığı, %63’ünün ise son 5 yılda 

toprak analizi yaptırmadığı belirlenmiştir. Üreticilerin %11,1’i nadiren (5-7 yılda 1), 

%15,7’si aralıklı olarak (3-4 yılda 1), %10,2’si ise düzenli olarak (1-2 yılda 1) toprak 

analizi yaptırdığını ifade etmiştir.  

Çalışmada üreticilerin kayıt tutma davranışı incelenmiş ve bilinçli gübre kullanan 

üreticilerin %27,3’ünün, bilinçsiz gübre kullanan üreticilerin ise %49,1’inin kullandığı 

gübre ve ilacın kaydını tutmadığı belirlenmiştir. Bu bağlamda üreticilere kullandıkları 

gübre ve ilacın kaydını tutmaları davranışı benimsetilmelidir. 

Çalışmada bölgede bulunan bayiler de incelenmiş ve bayilere bölgede yazılan reçete 

sayısının yeterli olup olmadığı sorulmuş, bayilerin sadece %36’sı,bölgede yazılan reçete 

sayısını yeterli olarak değerlendirmiştir. Bayilerin %22’si, üreticilerin hastalık ve 

zararlılar konusundaki bilgi taleplerini tamamen ya da kısmen karşılayamadıklarını 

belirtmişlerdir. Bayilerin mesleki tecrübelerinin fazla olmasına rağmen üreticilerin bilgi 

taleplerini karşılanamaması Trakya Bölgesinde yetiştirilen ürün çeşidinin ve buna bağlı 

olarak ta hastalık ve zararlıların fazla olmasına, ayrıca kullanılan ilaçların marka ve doz 

olarak sayısının fazla olmasına bağlanabilir. Bayilerin %20’si kendilerini zirai ilaç 

satmada bilgi tecrübe olarak yeterli görmediklerini belirtmektedir. Bu bağlamda 

bayilerin eğitilmeleri yerinde olacaktır. 
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Çalışmada bölgede bulunan reçete yazmaya yetkili elemanlarda çalışma kapsamında ele 

alınmış ve reçete yazmaya yetkili elemanların %44,6’sı, Trakya Bölgesindeki tarım 

kapasitesi düşünüldüğünde, bölgedeki reçete yazmaya yetkili eleman sayısının 

üreticinin ihtiyaçlarını karşılayacak sayıdan daha az olduğunu belirtmiştir. Reçete 

yazmaya yetkili elemanların %21,5’i Trakya Bölgesindeki tarımsal yapı için yeterli 

teknik bilgiye sahip olmadığını düşünmektedir.  Reçete yazmaya yetkili elemanların 

%21,5’i, reçeteye yazdığı tarım ilacı hakkında yeterince bilgiye sahip olmadığını 

belirtmektedir. Bu bağlamda reçete yazmaya yetkili elemanların eğitilmeleri yerinde 

olacaktır. 

Çalışma sonucunda elde edilen veriler ışığında ortaya çıkan önemli çıktılardan bazıları 

aşağıda sırlanmıştır; 

Uygun zamanda ve uygun dozda zirai mücadele ilacı ve gübre kullanımının sağlanması 

için ilaç ve gübre kullanıcıları olan üreticiler mutlaka eğitilmelidir, eğitimde üreticilere 

ayrıca ilaçların nasıl kullanılacağı ve kapların nasıl imha edileceği konuları da 

anlatılmalıdır. Bu bağlamda üretici organizasyonları, GTHB İl/İlçe Müdürlükleri, özel 

tarımsal danışmanlar ve araştırma enstitüleri bu eğitimleri bireysel ya da ortaklaşa 

olarak düzenleyebilirler (Bakınız Ek 4). 

 

Reçete yazmaya yetkili elemanların seçiminde en ideali, üniversitelerin bitki koruma 

bölümü mezunlarının tercih edilmesi olmalıdır.  Reçete yazmaya yetkili elemanların 

bölgedeki zararlılar ve hastalıklar konusunda eğitime ihtiyaçları karşılanmalı ve 

Araştırma Enstitüleri ile işbirliği arttırılmalıdır (Bakınız Ek 4). 

 

Kullanılmış zirai mücadele ilacı ambalajları ve tarihi geçmiş eski zirai mücadele 

ilaçlarının toplanması ve yok edilmesi sağlanmalı, köylerde zirai mücadele ilacı 

ambalajları biriktirme noktaları oluşturulmalıdır (Bakınız Ek 4). 

Gübreleme toprak tahlil sonuçlarına göre yapılmalı, gübre cinsi, miktarı uygulama 

zamanı ve yöntemi belirlenmelidir. Nitrata duyarlı alanlar belirlenmeli, bu alanlarda 
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gübre yönetim planlarının uygulanması zorunlu olmalı, çevreye duyarlı faaliyetler 

desteklenmelidir. 

Tarımda kullanılan gübre ve ilaçların bilinçli bir şekilde kullanılmasını sağlamak için: 

 

Uygun zamanda ve uygun dozda zirai mücadele ilacı ve gübre kullanımının sağlanması 

için üreticiler mutlaka eğitilmelidir, eğitimde üreticilere ayrıca ilaçların nasıl ve ne 

zaman kullanılacağı ve zirai mücadele ilacı kapların imhası konuları da verilmelidir. 

Tarımdan kaynaklı çevre kirliliği konusunda tüketicilerde bilgilendirilmelidir. Medya 

aracılığı ile tüketiciler tarımsal ürünlerin içerebilecekleri kalıntılar ve bunların sağlık 

üzerindeki etkileri hakkında bilgilendirilmelidir. İlköğretim öğrencilerine verilen 

seçmeli tarım dersi ve diğer uygun görülen derslerin içeriklerine, tüketici sağlığı ve 

bilinci bağlamında, tarımda kullanılan gübre ve ilaçların bilinçsiz kullanımının sağlığa 

ve çevreye olumsuz etkileri konusu eklenebilir. 

Araştırmada gözlenen eksikliklerden biri Bakanlık personelinin bölgedeki zararlılar ve 

hastalıklar konusunda teknik bilgi açısından yetersiz olmasıdır. Bu bağlamda ilgili 

personelin üniversite ve araştırma enstitüleri ile teknik işbirliği arttırılmalıdır (Bakınız 

Ek 4). Ayrıca zirai ilaç bayilerinin de araştırma enstitüleri ile teknik işbirliği 

arttırılmalıdır (Bakınız Ek 4). 

Bölgede gözlemlenen eksikliklerden bir diğeri de ilaç bayilerinin büyük bir 

çoğunluğunu zirai mücadele ilacı bayiliğini uygulama açısından eğitimsiz olmasıdır. 

Bölgede yasak olmasına rağmen bayilerin açık (markasız) ve karışım ilaç sattıkları 

belirtilmektedir. Ayrıca bölgede süresi geçmiş ilaç satan ya da zehir etkileri nedeniyle 

ayrı ayrı depolanması gereken ilaçları ayrı depolamayan bayilerde gözlemlenmiştir. Bu 

nedenle bayi denetimlerinin Bakanlık personeli tarafından değil bağımsız kuruluşlar 

tarafından yapılması sağlanmalıdır (Bakınız Ek 4). Bu sayede denetimler daha etkin 

yapılabilir. Bağımsız denetim kuruluşu sadece zirai mücadele ilaç bayilerini değil, 

reçete yazmaya yetkili elemanları ve en önemlisi de üreticileri de denetleyebilmelidir 

(Bakınız Ek 4).   
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İlaçlar sadece ve sadece ruhsatlı olduğu ürünlerde kullanılmalı, ilaçlama ile hasat 

arasında geçmesi gereken süreye kesinlikle uyulmalıdır. Bakanlık ilaçların sadece 

ruhsatlı olduğu ürünlerde kullanılmasını sağlamak üzere internet üzerinden çalışan 

online bir sistem geliştirmelidir. Bu sistemde reçete yazıldığı anda zirai ilaç bayiinin 

bilgisayarında reçete görülebilecektir. Bu sayede zirai ilaç bayi üreticiye, farklı ilacı 

veya dozu veremeyecek ve yazılan reçeteye bağlı kalmak zorunda kalacaktır. Böylece 

kurulacak sistem hangi ilacın, hangi tarlaya, ne kadar ve ne zaman atıldığının takibinde 

üreticiler ve çevre açısından kontrol sağlayabilir. 

Tarımda kullanılan gübre ve ilaçların bilinçsiz bir şekilde kullanılması çok büyük sağlık 

riskleri oluşturmakta “Halk Sağlığını” yakından etkilemektedir. Bu nedenle toplum 

bilinç düzeyi arttıkça tüketiciler bizi zehirleyen kim, bizi zehirleyene izin veren ve 

zehirlenmemizi sağlayan tarım ilacını satan ve kullandıran kim? Sorularını sormaya 

başlamıştır. Zaman zaman gıda ürünlerindeki kalıntılar medya tarafından gündeme 

getirilmektedir. Bu nedenle, pazara sürülecek ürünlerin kontrolü laboratuvarlarca 

yapılmalı ve pazara/markete gelen tarımsal ürünün üzerinde izlenebilirlik sağlanmalıdır. 

Bu bağlamda ürünün üzerinde yer alacak küçük bir üretim kodu ile üreten çiftçinin adı, 

adresi, hasat tarihi ve zirai mücadele ilacı uygulamalarından sorumlu teknik elemanın 

adı izlenebilir olmalıdır. Bu sayede ürününde gübre ilaç kalıntısı bulunan üretici pazara 

mal satamayacağı ve hangi parti malların bulaşık olduğu kolayca tespit edilebileceği 

için kolaylıkla kontrol sağlanabilir. Sistemin uygulanması durumunda üreticilerin ve 

tüketicilerin bilinci, üretimden tüketime tüm sistemin kontrolü sağlanabilir ve toplumda 

gerekli bilinç oluşturulabilir. 

Kimyasal mücadele yerine diğer mücadele yöntemleri tercih edilmelidir. Özellikle 

yabancı otların kontrolünde fiziksel mücadele ve yakma yöntemleri uygulanabilir. 

Ekonomik önemi olan tüm ürünlerde Entegre Mücadele araştırmalarına öncelik 

verilmeli Araştırma Enstitülerinin sadece çeşit geliştirme çalışmaları yapmaları yerine 

hastalık ve zararlılarla mücadele konusunda da araştırma yapmaları ve bölgede 

sonuçlarını yaymaları sağlanmalıdır. 
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Zirai mücadele kalıntı analizlerine önem verilmeli, kalıntı analizi yapabilecek 

laboratuvarların sayısı artırılmalı, bağımsız kuruluşların bu konuda akredite olması 

sağlanmalıdır. 

Türkiye’de satışına izin verilen ruhsatlı tüm zirai mücadele ilaçları için tarım 

ürünlerindeki ve gıdalardaki pestisit tolerans seviyeleri ve kalıntı seviyeleri 

belirlenmelidir. 

Konu hakkında medyada toplumsal farkındalık artırıcı kampanyalar düzenlenerek 

kamuoyunun tarımda kimyasal kullanımından kaynaklı olası tehlikeler ve riskler 

konusunda dikkati çekilmelidir.  

Gübre ve zirai mücadele ilacı kullanıcısı üreticilerin en uygun zararlı mücadele ve 

gübreleme çözümleri konusunda danışmanlık ve tavsiye alabileceği özel bir tarımsal 

danışmanlık sisteminin etkin olarak yapılandırılması sağlanmalıdır.  

Zirai mücadele ilacı uygulama alet ve ekipmanlarının kalibrasyonlarının düzenli olarak 

kontrolü sağlanmalıdır.  

Kullanılmış zirai mücadele ilacı ambalajları ve tarihi geçmiş eski zirai mücadele 

ilaçlarının toplanması ve yok edilmesi sağlanmalı köylerde zirai mücadele ilacı 

ambalajları biriktirme noktaları oluşturulmalıdır. Bu konuda köy muhtarlıklarına 

zorunluluk getirilmelidir. 

Tarımsal destekleme politikalarında, AB’de olduğu gibi çapraz uyum şartı getirilmeli ve 

tarımsal destekler çevreyi kirletmeme şartına bağlanmalıdır. 

Trakya Bölgesinde bitki hastalıkları ve zararlıları için ekonomik zarar eşiği (EZE) ile 

ilgili modeller geliştirilmeli ve erken uyarı sistemleri kurularak üreticilerin bilinçli ve 

zamanında ilaç kullanması sağlanmalıdır. Erken uyarı sistemi ile yapılacak ilaçlama 

sayısı ve kullanılan ilaç miktarı da azaltılabilinir.  
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Gübreleme toprak tahlil sonuçlarına göre yapılmalı, gübre cinsi, miktarı uygulama 

zamanı ve yöntemi belirlenmelidir. Nitrata duyarlı tarımsal alanlar belirlenmeli, bu 

alanlarda geliştirilecek gübre yönetim planlarının uygulanması zorunlu olmalıdır. Bu 

bağlamda araştırma enstitüleri ilgili teknik araştırmaları yapmalıdır.  

Arılar tarımsal ilaçlardan etkilenmektedir. Bu nedenle doğadaki diğer canlılara en az 

zarar veren tarımsal ilaçlar seçilmelidir. Uygulanan tarım ilaçlarında, uygulama 

yöntemine çok dikkat edilmelidir. Zehir etkisi yüksek tarımsal ilaçlar uygulanacaksa 

arıların uzaklaştırılması sağlanmalıdır.  

Trakya Bölgesinde “Toprak Muhafazalı Tarım” konusunda, bölgedeki araştırma 

enstitüleri tarafından araştırmalar yapılmalıdır. Araştırmanın sonuçları yayımcılar 

vasıtası ile üreticilere ulaştırılmalı bölgede toprak muhafazalı tarımın yaygınlaştırılması 

sağlanmalıdır. 

Trakya Bölgesi için Coğrafi Bilgi Sistemleri (GIS) kullanılarak arazi üzerinde hangi 

bölgede hangi ürün için hangi gübrelerin ne kadar kullanacağına dair haritalar 

oluşturulmalı, oluşturulacak haritalara göre gübreleme yapılması sağlanmalıdır. Ayrıca 

Trakya Bölgesi için toprak kalitesinin takibi için kayıt ile izleme sistemleri 

yazılımları/uygulamaları geliştirilmelidir. Bölgedeki yayım elamanlarına bu 

yazılımların kullanılması öğretilmeli ve bu haritalara göre gübre çeşidi ve miktarı 

önerilerek fazla gübre kullanımının önüne geçilmelidir. 

Sonuç olarak üreticilerin eğitilmesi gerektiği ortadadır. Bu bağlamda yayım 

elemanlarına büyük görevler düşmektedir. Üreticilere çevre bilincinin 

kazandırılmasında medya ve internet ön plana çıkmaktadır. 

Zirai mücadele ilacı ve gübre kullanımı konusunda üreticilere, reçete yazmaya yetkili 

elemanlara, ilaç bayilerine ve Gübre ve Ek 4’te kurulması önerilen “Zirai İlaçların 

Üretimini ve Tüketimini Denetleme Özel Birimine” kayıt tutma zorunluluğu 

getirilmelidir. Zirai İlaçların Üretimini ve Tüketimini Denetleme Özel Birimi 
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üniversitelerin ilgili bölümlerindeki konu uzmanlarından oluşan bir kurul vasıtasıyla 

yönetilmeli, görev yapacak uzmanlarda da konuyla ilgili uzmanlık gerektiren 

bölümlerden mezun olma şartı aranmalıdır. Ayrıca Zirai İlaçların Üretimini ve 

Tüketimini Denetleme Özel Birimi, GTHB tarafından sürekli denetlenebilmelidir 

(Bakınız Ek 4). 

Üreticilere, mevcut durumda yoğun tarım yapılan alanlarda azaltılmış toprak işlemesi, 

ekonomik ve sürdürülebilir su kullanma, bilinçli gübreleme ve zirai mücadelede 

kimyasal kalıntıları azaltma, anız yangınlarını önleyerek toprağın organik madde oranını 

koruma, monokültür yerine ekim nöbeti uygulama gibi hususlar, yerinde 

değerlendirilerek, ihtiyaç duyulması halinde eğitim faaliyetleri kapsamında 

demonstrasyon ve iyi örnek uygulamaları tanıtımları yapılmalıdır. Bu eğitimler 

kapsamında yanlış uygulamaların doğal kaynaklarda sebep olduğu bozulma, doğal 

kaynakların bozulmasının insan, bitki ve hayvan sağlığı ile üretici gelirleri üzerindeki 

etkileri konusunda da üreticiler bilinçlendirilmelidir. Bu konuda görev tarımsal yayıma 

ve yayım elemanlarına düşmektedir.  

Trakya Bölgesindeki bu sorunların çözümünde tarımsal yayımın katkısı oldukça 

önemlidir. Uygulanacak yayım yöntemi için tek bir hedef konmalı ve konacak hedef 

için gerekli planlamalar yapılmalıdır. Örneğin önemli bir eksiklik olan toprak tahlili 

yaptırma konusunda da üreticilere ulaşmada broşür kullanılabilir. Toprak tahlili 

yaptırılmasının üreticilere benimsetilmesindeki yayım stratejisi; toprak tahlili 

yaptırılmasının avantajlarını anlatan broşürlerin üreticilere ulaştırılması olabilir. Ancak 

sadece broşürlerin üreticilere ulaştırılması yeterli olmayabilir. Bu bağlamda kitle 

iletişim yöntemlerini kullanmakta faydalar olabilir. Ayrıca GTHB personeli de bölgede 

üreticileri bilgilendirmeli ancak, üreticilere sadece toprak tahlili yaptırmanın 

avantajlarını anlatmamalı, toprak analizi için araziden toprak örneğinin nasıl ve ne 

şekilde alınacağını da öğretilmelidir. Zira bu konuda üreticilerin bilgi eksikliği olduğu 

belirlenmiştir. Bu konuda Bakanlığa da önemli görevler düşmektedir. Bakanlık, Trakya 

Bölgesinde toprak analizi konusunda tüm üreticilere mecburiyet getirmeli, tarımsal 

desteklerin ödenmesini toprak analizi yaptırma şartına bağlamalıdır. Ayrıca Bakanlık 
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toprak analizinin ücretsiz yapılması için gerekli imkanları da oluşturmalıdır. Ekte daha 

önce hazırlanmış ve üreticilere dağıtılmış bir broşür verilmiştir (Ek 1). 

Üreticilere bilinçli zirai mücadele ilacı kullandırmada yayım stratejisi; üreticilerin zirai 

mücadele ilaçlarının uygulanması ve çevreye etkileri konusunda bireysel olarak 

eğitilmeleri olabilir. Bu bağlamda GTHB elemanlarına önemli görevler düşmektedir. Bu 

konuda uygulanacak eğitim faaliyeti birebir uygulamalı olabileceği gibi düzenlenecek 

çiftçi toplantıları ile de verilebilir. Ancak birebir eğitim daha avantajlı olabilir. Bu 

konuda araştırma kuruluşlarının eğitim programları hazırlamaları ve Bakanlık personeli 

ile ortak uygulamaları sağlanabilir (Bakınız Ek 4). Böylece geliştirilen yayım stratejisi 

ile GTHB personeli, üreticilerin alışkanlıklarından ve bilgi eksikliğinden kaynaklanan 

verimsiz, sağlıksız ve çevre açısından zararlı zirai mücadele uygulamalarını ortadan 

kaldırabilir ve üreticinin çevreye karşı daha hassas olmasını sağlayabilir. Bu durumda 

yayım elemanı çevreyi koruduğu gibi üreticiyi ve tüketiciyi de korumuş olacaktır.   

Organik tarımın yaygınlaştırılması konusunda da üreticilere ulaşmada birçok yöntem 

kullanılabilir. Ancak organik tarımın benimsetilmesi daha önce de belirtildiği üzere 

Trakya Bölgesindeki üreticiler açısından güç olacaktır. Bu bakımdan geliştirilecek 

yayım stratejisi; sadece organik tarımı anlatan broşürlerin üreticilere ulaştırılması veya 

çeşitli yayım programlarının geliştirilmesi ile değil, organik tarıma verilen desteklerin 

arttırılarak organik tarımın cazip hale getirilmesi ile olabilir. Bu bağlamda Bakanlığa ve 

tarımsal destekleme politikalarına önemli görevler düşmektedir. Bu açıdan daha önce 

hazırlanmış ve üreticilere dağıtılmış bir broşür ekte verilmiştir (Ek 2).  

 

Önemli bir çevre sorunu olan anız yakmanın önlenmesi ancak eğitim ve ceza ile 

mümkün olabilecektir. Bu bağlamda, anız yakmanın sakıncaları konusunda üreticilerin 

eğitilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda yayım stratejisi; anız yakmanın zararlarını 

anlatan ve anız yakmanın suç olduğunu ve anız yakılması halinde uygulanacak cezaları 

içeren broşürlerin üreticilere ulaştırılması şeklinde olabilir. Bazı durumlarda yayım 

elemanı çiftçiyle mektuplar sayesinde ilişki kurabilir. Bu açıdan daha önce hazırlanmış ve 

üreticilere dağıtılmış anız yakmanın sakıncalarını içeren bir broşür ekte verilmiştir 

(Ek3). 
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Kullanılan ilaç kaplarını imha etme konusunda da üreticilere ulaşmada birçok yayım 

yöntemi kullanılabilir. Ancak kapların imhasında sadece üreticilerin bilinçlendirilmesi 

yeterli olmayacaktır. Türkiye’de de yurt dışı örneklerinde olduğu gibi kurumsal bir yapı 

kurularak boş kapların imhası yoluna gidilmelidir. Bu bağlamda köylerde köy 

muhtarlığına bağlı kullanılmış zirai mücadele ilacı kapları biriktirme noktaları 

oluşturulabilir ve üreticilerin kullanılmış kapları bu noktalara getirmeleri yasal 

zorunluluk haline getirilebilir (Bakınız Ek 4). Bu bakımdan yayım stratejisi; bu konuda 

bir yasa ya da yönetmelik çıktıktan sonra, kullanılan ilaç kaplarının nasıl imha 

edileceğini anlatan broşürlerin üreticilere ulaştırılması ve bu konuda üreticilerin yayım 

elemanlarınca eğitilmeleri ile olabilir. Bu bağlamda yayım elemanlarına ve Bakanlığa 

önemli görevler düşmektedir.  

Medyanın üreticiler üzerindeki etkisi dikkate alındığında kitle iletişim yöntemlerini 

kullanmakta faydalar olabilir. Bu bağlamda GTHB yazılı ve görsel medyada, bu konuda 

hem üreticileri hem de tüketicileri bilinçlendirecek kampanyalar yürütmelidir. Özel ve 

devlet televizyonlarında, televizyonların en çok izlendiği (prime time) saatlerde yer alan 

“Kamu Spotları” konuları içerisinde tarım ve çevre konuları da yer almalıdır.   

22 yıldır yayını sürdüren ve Türk tarımına büyük katkılar sağlamış “Bu Toprağın Sesi” 

programı 2012 yılı Eylül döneminde yayından kaldırılmıştır. Kaldırılan programın 

işlevini üstlenecek yeni bir tarım programı TRT televizyonlarında yer almalı ve 

öncelikli olarak ta tarım ve çevre konularını ele almalıdır.  

Ayrıca GTHB personelinin hizmet içi eğitimine daha fazla önem verilmelidir. Zira 

GTHB personelinin çevre konularındaki başarısı, toprak, su gibi peyzajın tüm 

unsurlarının ve besin kaynakları gibi doğal kaynakların bozulmasını ve kullanılmaz hale 

gelmesini önleyebilir ve sürdürülebilirliğe önemli ölçüde imkân sağlayabilir. Bu konuda 

GTHB bakanlığına önemli görevler düşmektedir (Bakınız Ek 4). 

Bununla birlikte, araştırma alanı sınırlı bir alan olup araştırma bulgularını tüm ülke için 

genelleştirmek mümkün değildir. Ancak araştırmada tarımdan kaynaklı çevre kirliliğine 

ilişkin bir model ortaya konulduğundan, elde edilen sonuçlar tarımdan kaynaklı çevre 



164 
 

kirliliği konusunda politikaların geliştirilmesine ve yayım programlarının 

oluşturulmasına ışık tutabilir niteliktedir. 

Bundan sonra bölgede bu konuda araştırma yapacak araştırmacılar, zirai mücadele ilacı 

kullanımı konusunda bölgede bir çalışma yürütebilirler. Anket uygulanan dönemde, 

“reçete yazma” ve “zirai mücadele ilaçlarının reçete ile satışı” uygulaması olmadığı için 

bu konu ayrıntılı olarak ele alınamamıştır. Bölgede hayvancılıktan kaynaklı kirliliğin 

etkileri üzerine araştırmaların sayısı oldukça azdır. Bu bağlamda araştırmacılar bölgede, 

hayvancılıktan kaynaklı kirlilik konusuna odaklanabilirler. Ayrıca yasak olmasına 

rağmen hala Trakya Bölgesinde anız yakılmasının ve üreticilerin toprak tahlili 

yaptırmasına rağmen sonuçlarını uygulamamasındaki sebeplerin sosyo-kültürel 

nedenleri de incelenebilir.  
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Ek 1 Toprak tahlili konusunda daha önceden hazırlanmış bir broşür (Anonim 2011p) 
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