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Danışman: Prof. Dr. Emine OLHAN 

 

Çapraz uyum (ÇU), OTP kapsamında sağlanan desteklerle, çiftçilerin ilgili AB mevzuatına 

uyumunu ilişkilendiren bir mekanizmadır. AB katılım sürecinde, ÇU alanındaki AB 

mevzuatı da Türk mevzuatına aktarılmalı ve uygulanmalıdır. Tezin amacı, AB katılım 

sürecinde tarımsal faaliyetlerin yönlendirilmesi için üreticilerin Türkiye’de yeterince 

tanınmayan ÇU’ya ileride nasıl uyum sağlayabileceklerine ilişkin bir araştırma yapmaktır. 

Bu amaçla, AB mevzuatı ve üye devlet uygulamaları incelenmiş, Kayseri’de oransal 

örnekleme yöntemiyle faaliyet alanı sadece bitkisel, sadece hayvansal ve bitkisel ve 

hayvansal üretim olan 205 işletme seçilmiştir. 2012 yılında uygulanan anket soruları, o 

dönemde yürürlükte olan 73/2009 sayılı tüzüğe göre düzenlenmiş, 1306/2013 sayılı tüzüğe 

uyarlanarak değerlendirilmiştir. Araştırmada en önemli değişkenler belirlenerek, üreticilerin 

özellikleriyle ÇU kriterlerine uyum düzeyi arasındaki ilişkiler, doğrusal olmayan kanonik 

korelasyon analiziyle yorumlanmıştır. Türkiye’de ÇU’nun uygulanması için yasal, idari ve 

teknik altyapı henüz hazır değildir. Ancak, doğrudan ödemelere konu ÇU şartları ve 

standartlarının önemli bir bölümü ulusal mevzuatla düzenlenmiştir. Üreticilerin en az uyum 

gösterdiği alan, Çevre, İklim Değişikliği, Arazinin İyi Tarım Koşulu, ana konuysa suyken, 

en fazla uyum gösterdiği alan ve ana konu hayvan refahıdır. En az uyum gösterilen kriter 

İTÇK-3 (kirliliğe karşı yeraltı suyunun korunması), en fazla uyum gösterilen kriterse, İTÇK 

6’dır (toprak organik maddesi düzeyinin korunması). Üreticilerin ÇU kriterlerine uyum 

düzeyi genellikle düşüktür. Araştırmada, üreticilerin özellikle az uyum gösterilen konularda 

bilgi/bilinç düzeyinin artırılması, kuralların aktarılmasında elektronik araçların aşamalı 

kullanımı, tarımsal yayım ve danışmanlık sisteminin ve destek sisteminin gözden 

geçirilmesi ve etkinliğinin artırılması ve desteklemelerin bölgesel bazda geliştirilmesine 

ilişkin öneriler sunulmuştur. 
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Cross compliance (CC) is a mechanism linking between payments under CAP and 

farmers’ compliance with the relevant EU legislation. EU legislation on CC must be 

transposed into Turkish legislation and implemented in EU accession period. The aim of 

the study was to conduct a survey to determine how producers, in future, will respect to 

CC not being recognized in Turkey, to develop proposal for agricultural policies in EU 

accession process. Accordingly, the relevant legislation and implementations in the EU 

were examined. 205 producers in Kayseri, engaged in plant and animal production and 

both of them, were selected by proportional sampling. In 2012, the survey was 

conducted, according to Council Regulation(EC) No 73/2009, whilst being evaluated 

according to Regulation(EU) No 1306/2013. Correlations between producers’ 

characteristics and their compliance levels with CC were analyzed through OVERALS, 

using the most important variables. The legislative frameworks, administrative and 

technical infrastructures for the implementation of CC are not available in Turkey; 

however, the requirements and standards were transposed into Turkish legislation 

considerably. Producers comply with “environment, climate change, good agricultural 

condition of land” area, “water” main issue and GAEC 3 (protection of ground water 

against pollution) minimally while complying with animal welfare and GAEC 6 

(maintenance of soil organic matter level) at most. Generally, the compliance level of 

producers with CC is low. Consequently, recommendations were made on raising 

awareness of producers on CC, gradually using of electronic means in transferring the 

rules, increasing efficiency of farm advisory system and payments and regionally-

granted agricultural payments.    
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1. GİRİŞ 

 

Çapraz uyum, çiftçilerin Avrupa Birliği (AB) Ortak Tarım Politikası (OTP) kapsamında 

aldığı ödemelerle AB mevzuatı kapsamındaki yükümlülükleri arasında kurulan bir 

ilişkidir (Diesner 2012). Bu mekanizmayla, OTP kapsamında verilen desteğin tarımın 

daha sürdürülebilir hale getirilmesini teşvik etmek suretiyle tamamıyla vatandaşların 

endişelerine pozitif cevap verilmesi hedeflenmektedir (Anonymous 2012a, Anonymous 

2012b). 

 

Çapraz uyum, üretimden bağımsız destekleme sisteminin temelini oluşturan tüm 

doğrudan ödemelerle kırsal kalkınma alanındaki tedbirlere ve şarap sektörü ödemelerine 

uygulanmaktadır (Anonymous 2012a,  Anonymous 2012c). 2005 yılından beri tüm 

doğrudan ödemeleri alan çiftçiler için zorunlu bir uygulamadır (Anonymous 2012b). Bu 

doğrultuda, AB kaynaklı ödemelerden yararlanmak isteyen üreticiler çapraz uyum 

kriterlerine uymadıkları takdirde, aldıkları ödemelerde kesintiye gidilmekte ya da 

tamamen bu ödemelerden mahrum bırakılmaktadırlar (Funar, 2009, Anonymous 2010a, 

Anonymous 2010c, Jongeneel ve Brand 2010, Anonymous 2012a, Anonymous 2012c, 

Anonymous 2013a).  

 

Üye devletlerin çapraz uyum sistemini uygulayabilmesi için (Anonymous 2007c, Nitch 

ve Oesteburg 2008,  Funar 2009),  

- Uyulması istenilen standartları ve şartları, detaylı ve anlaşılabilir bir şekilde 

tanımlaması ve çiftçilere bildirmesi,  

- Sistem yönetimi, sistem kontrolüyle birlikte ödemelere ilişkin bir kesinti 

sistemini oluşturması ve  

- Uygulamada rol alan tüm kurumlar arasında düzgün bir koordinasyonu 

sağlaması gereklidir.  

 

Ayrıca, üye devletlerin, çiftçilerin çapraz uyumla ilgili kriterleri yerine getirmeleri ve 

daha iyi anlamalarına yardımcı olmak üzere, arazi ve çiftlik yönetimi hakkında çiftçilere 
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danışmanlık veren bir sistemi faaliyete geçirmeleri gereklidir (Yüksel vd. 2011, 

Anonymous 2013a, Anonymous 2013b).  

 

Üye devletlerin deneyimleri, çapraz uyum konusundaki bilginin teknik tabiatı ve 

hacminin çiftçiler arasında bilinçliliğin artmasını engellediğini göstermiştir. Çiftçilere 

reformlarla bazen yeni düzenlemeler şart koşulmuştur (Anonymous 2007c). Bu 

bağlamda, çapraz uyum sisteminin bir parçasını oluşturan Çiftlik Danışmanlık 

Sisteminin şekillendirilmesinde çiftçi düzeyinde yapılan uygulamalar önemli hale 

gelmektedir.  

 

Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) ile 12 Eylül 1963 tarihinde imzalanan Ankara 

Anlaşmasıyla başlayan Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinde, ülkemiz 10-11 Aralık 

1999 tarihlerinde Helsinki'de gerçekleştirilen AB Devlet ve Hükümet Başkanları 

Zirvesinde aday ülke statüsü kazanmıştır. 17 Aralık 2004 tarihinde Brüksel’de 

gerçekleştirilen AB Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesindeyse, ülkemizle üyelik 

müzakerelerinin 3 Ekim 2005 tarihinde başlatılması kararlaştırılmış, bu doğrultuda, 3 

Ekim 2005 tarihinde Lüksemburg'ta yapılan Hükümetlerarası Konferans ile ülkemiz 

resmen AB'ye katılım müzakerelerine başlamıştır. (Anonim 2013a, Anonim 2013b) 

Aynı tarihte, Müzakere Çerçeve Belgesi yayımlanmıştır (Anonim 2013c). Müzakere 

Çerçeve Belgesinin 10. bendi uyarınca, ülkemizin Avrupa Birliği’ne katılımı için 

Avrupa Birliği müktesebatı olarak bilinen, Birlik sistemine ve Birliğin kurumsal 

çerçevesine bağlanan hak ve yükümlülükleri kabul etmesi, ayrıca bu müktesebatı, 

katılım tarihindeki haliyle uygulaması gereklidir (Anonim 2005a). Dolayısıyla, bu 

müktesebat içerisinde önemli bir yer tutan OTP’nin bir parçası olan çapraz uyum 

alanındaki mevzuatın da ulusal mevzuata aktarılması ve uygulamaya koyulması 

gereklidir.  

 

Ancak, ülkemizde Fasıl 11 Tarım ve Kırsal Kalkınma altında çapraz uyum konusunda 

şu ana kadar yapılan çalışmalar, sınırlı düzeydedir. Üye devletlerin deneyimleri, ulusal 

yönetimler için, çapraz uyumun başlatılmasının kolay olmadığını göstermiştir. Çapraz 

uyum kurallarının uyumlaştırılması ve destekleme sisteminin bu kurallara göre 

http://www.abgs.gov.tr/files/AB_Iliskileri/AdaylikSureci/MuzakereCercevesi/Muzakere_Cercevesi_2005.pdf
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düzenlenmesi konusunda uzmanlaşmış personel, bilinçli çiftçi, teknik bilgi, uygulama 

için gerekli kurumsal alt yapı ve ilave yatırım ihtiyacı gerektirmektedir (Anonymous 

2007b).  

 

Tez çalışmasının amacı, AB katılım sürecinde tarımsal faaliyetlerin yönlendirilmesi için 

üreticilerin Türkiye’de yeterince tanınmayan çapraz uyuma ileride nasıl uyum 

sağlayabileceklerine ilişkin bir araştırma yapmaktır. Bu amaçla Kayseri ili örneği ele 

alınmıştır.  

 

Çalışma, OTP kapsamında çapraz uyumun ortaya çıkışından günümüze kadar 

değişimini ele alan teorik, ikincisi örnek çalışma olmak üzere iki ana bölümde ele 

alınmıştır. Çalışma kapsamında, teorik bölümde çapraz uyumun AB’de tarihsel gelişimi 

ve OTP ile ilişkisi incelenmiş, OTP reformlarıyla çapraz uyumda yapılan temel 

değişiklikler sunulmuştur. Ayrıca, bu bölümde, AB çapraz uyum sisteminin temel 

çerçevesi çizilerek, mevcut durumda çapraz uyum kriterleri, çapraz uyum kontrol ve 

yaptırım sistemi, çiftlik danışmanlık sistemi, üye devlet uygulama ve deneyimleri, 

ülkemizin çapraz uyum bakımından AB mevzuatına uyum durumuna ilişkin bilgi 

verilmiştir. Çalışmanın ikinci bölümünde ise, Kayseri’de bitkisel ve hayvansal üretimle 

uğraşan işletmelerin çapraz uyum kriterlerine uyum durumunun değerlendirilmesi 

amacıyla, örnek bir çalışma yürütülmüştür. Tüm bunlar ışığında son bölümde, AB 

üyelik sürecinde, ileride üreticilerce çapraz uyum kriterlerinin karşılanması ve tarımsal 

faaliyetlerin yönlendirilmesine ilişkin öneriler sunulmuştur. 
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2. KAYNAK ÖZETLERİ 

 

Ülkemizde çapraz uyum konusunda yapılmış, tamamı teorik, sınırlı sayıda çalışma 

mevcuttur. Çalışmada kullanılan anket sorularının önemli bir bölümü, yöntem 

bölümünde sunulduğu üzere, bazı üye devletlerde çapraz uyum konusunda internet 

üzerinden çiftçilerin bireysel olarak kendilerini değerlendirebildikleri bir araç olarak 

kullanılmaktadır. Çapraz uyum konusuna yönelik olmamakla birlikte, çapraz uyumun 

kapsadığı alanların bir bölümünü ilgilendiren ulusal ölçekte yapılmış çalışmalar söz 

konusudur. Ancak, literatürde tez konusunu bütünüyle doğrudan ilgilendiren bir 

çalışmaya rastlanılmamıştır. Tez çalışması, çapraz uyum alanında ülkemizde daha önce 

yapılmış teorik çalışmaların OTP 2020 reformu kapsamındaki değişiklikler bakımından 

güncel bir yaklaşımla geliştirilmesini sağlayacaktır. Aynı zamanda, saha çalışmasıyla bu 

alandaki ulusal uyumun gerçekleştirilmesine ilişkin önerilerin geliştirilmesi açısından 

yapılmış çalışmaları bir ileri aşamaya taşıyarak, literatürde önemli bir boşluğu 

dolduracaktır. 

 

İçel (2007), iyi tarım uygulaması (İTU) konusunda yer alan düzenlemeler ve 

tanımlamalar ile açısından ülkemizdeki durumu incelemiş ve ayrıca, AB’ye üye 

devletlerin çapraz uyum önlemleri ve bu önlemlere yaklaşımları arasındaki benzerlik ve 

farklıkları literatür taraması yoluyla tespit etmiştir. Çalışmada, üye devletlerde, tarım 

alanlarında yürütülen uygulama yöntemlerini ve her bir üye devletnin çapraz uyumu 

uygulamak amacıyla kabul ettiği veya uygulamayı planladığı standartlarla ilgili bilgi 

sunulmuştur. 

 

Türkiye’de çapraz uyum kriterlerinin belirlenmesi amacıyla 2007 yılında teklif edilen ve 

faydalanıcıları mülga Tarım Köyişleri Bakanlığı (Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel 

Müdürlüğü, Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü ve Dış İlişkiler ve AB Koordinasyon 

Dairesi Başkanlığı) ve Çevre Orman Bakanlığı olan MATRA projesi uygulanmıştır 

(Anonim 2009). Projenin faaliyetleri arasında, Yasal İdari Şartların (YİŞ) belirlenmesi 

ve bunlara karşılık gelen ulusal mevzuatın belirlenmesi, İyi Tarım ve Çevre 

Koşullarının (İTÇK) belirlenmesi ve uygulama planların belirlenmesi yer almıştır. 
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Yüksel (2010), 73/2009/AT 11 no’lu YİŞ (gıda güvenliği) ve bu şartla ilgili AB katılım 

müzakereleri kapsamında ülkemizdeki mevcut durumu tartıştığı çalışmasında, ilgili AB 

mevzuatı, ulusal mevzuat ve Birleşik Krallık uygulamalarını incelemiştir.  

 

Yüksel vd. (2011) tarafından, AB çapraz uyum uygulamalarını düzenleyen yasal 

çerçeve, üye devlet uygulamaları ve Türkiye’de çapraz uyumla ilgili yapılan çalışmalar 

incelenmiş ve çalışmada bu alandaki uyumun sağlanması açısından öneriler 

sunulmuştur. 

 

Çalışmada uygulanan anket verileri esas olarak, ülkemizde tarım ekonomisi alanında 

literatürde daha önce uygulamasına rastlanmayan ve parametrik olmayan çok değişkenli 

analiz tekniklerinden biri olan doğrusal olmayan kanonik korelasyon analizi ile 

değerlendirilmiştir. Kullanılan analiz yöntemi, varsayımları olmaması, kategorik 

değişkenlere uygulanabilmesi ve farklı setlerde tanımlanan değişken kategorileri 

arasındaki ilişkileri belirleyebilmesi nedeniyle seçilmiştir. Çalışma, söz konusu analiz 

yönteminin tarım ekonomisi alanında sonraki çalışmalarda kullanılabilirliğine katkı 

sağlayacaktır. Ayrıca, genel uyum seviyesinin belirlenebilmesi açısından ağırlıklı 

ortalama yöntemiyle skor testi yapılmıştır. Kullanılan analiz yöntemiyle ilgili literatür 

aşağıda sunulmaktadır. 

 

 Mangel (1997), üniversite sporcuları arasında kimlik statüsü skorları ve spor 

yönelimlerinin incelenmesinde, 

 Whu ve Hsieh (2002), sinir ağı yaklaşımıyla formüle edilmiş parametrik 

olmayan kanonik korelasyon analizini, tropik Pasifikte aylık deniz yüzeyi 

sıcaklığı ve yüzey rüzgar gerilmesine uygulanmasında,   

 Golob ve Recker (2003), çarpışma özellikleriyle zamana göre trafik akış 

koşulları arasındaki ilişkinin tanımlanmasında, 

 Saraçlı ve Saraçlı (2006), öğrencilerinin demografik özellikleri ile üniversite 

sorunları arasındaki ilişkinin belirlenmesinde,  
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 Girginer vd. (2007), üniversite öğrencilerinin İstatistik dersine yönelik tutumları 

ile örencilerin bireysel özellikleri arasındaki ilişkinin araştırılmasında,  

 Cannon ve Hsieh (2008), mevsimsel iklim tahmininde, 

 Yazıcı vd. (2010), ishal hastalıkları belirtileri, hasta öyküsü ve laboratuvar 

testleri arasındaki ilişkinin saptanmasında,  

 Jian ve Yang (2010), kaynak ve hedef hoporlör akustik özellikleri parametreleri 

arasındaki ilişkinin tespitinde, 

 Giray (2011), sosyodemografik özellikler ile mutluluk algısı arasındaki ilişkinin 

tespitinde, 

 Bülbül ve Giray (2011), TÜİK verileri üzerinden sosyodemografik özellikler ile 

mutluluk algısı arasındaki ilişkinin analizinde, 

 Bülbül ve Giray (2012), iş yaşamı ve özel yaşam memnuniyeti arasındaki ilişkiyi 

tespitte,  

 Filiz ve Kolukısaoğlu (2012), lokanta müşterilerinin memnuniyetini belirleyecek 

özellikler ile müşterilerin demografik özellikleri arasındaki ilişkinin 

araştırılmasında,  

 Türk vd. (2013), medya çalışanlarının demografik özellikleriyle haber değer 

anlayışını etkileyen faktörler arasındaki ilişkilerin yorumlanmasında doğrusal 

olmayan kanonik korelasyon analizini kullanmıştır. 
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3. MATERYAL VE YÖNTEM 

 

3.1 Materyal 

 

Çapraz uyum kriterleriyle ilgili mevcut durumu değerlendirmek için hazırlanan anketin, 

Kayseri ilinde 2012 yılında toplamda 205 tarımsal işletmeye uygulanması sonucu elde 

edilen birincil veriler çalışmanın ana materyalini oluşturmuştur. Çapraz uyumla ilgili 

AB mevzuatının ilgili hükümleri, üye devletlerin uygulama örnekleri ve kontrol 

listeleri, çapraz uyum kriterlerine karşılık gelen ulusal mevzuat başta olmak üzere 

konuyla ilgili yapılan yayınlardan oluşan ikincil veri çalışmanın diğer materyalini 

oluşturmuştur. 

 

3.2 Yöntem 

 

3.2.1 Araştırma bölgesinin yeri ve özellikleri  

 

Kayseri, Çevre Amaçlı Tarım Arazilerinin Korunması Projesi (ÇATAK) ve Anadolu Su 

Havzaları Rehabilitasyon projelerinin uygulanması nedeniyle gayeli olarak araştırma 

bölgesi olarak seçilmiştir. Kayseri’de Yamula ve Bayramhacı Barajları nedeniyle 

Kocasinan, Sultan Sazlığı nedeniyle Develi ve Yeşilhisar ile Zamantı Irmağı ve 

Bahçelik Barajı nedeniyle Pınarbaşı ilçeleri seçilmiş, her ilçeden de beşer köy 

seçilmiştir. Köylerin seçilmelerinde ilçelerde maksimum örnek büyüklüğüne ulaşmak 

için Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS), Veteriner Bilgi Sistemi (TÜRKVET) ve Koyun ve 

Keçi Kayıt Sistemine (KKKS) kayıtlı çiftçi sayısı, baraj, göl, ırmak ve korunan alanlar, 

ulaşım, minimum örnekleme sayısı vb. faktörler göz önünde bulundurulmuştur.  

 

Kayseri ve seçilen ilçelerde kayıtlı çiftçi sayısı, kayıtlı çiftçilerin bitkisel üretimde 

kullandıkları alan (da) ve payları (%) çizelge 3.1’de sunulmuştur. Buna göre, tarım ve 

hayvancılık alanında seçilen 4 ilçe, 16 ilçesi bulunan Kayseri’nin yaklaşık %50’sini 

temsil etmektedir. 
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Çizelge 3.1 Kayseri ve seçilen ilçelerde ÇKS, KKKS ve TÜRKVET’e kayıtlı çiftçi 

sayısı, kayıtlı çiftçilerin bitkisel üretimde kullandıkları alan (da) ve yüzde 

payları  

 

Köy 

Sayısı* 
ÇKS % 

Bitkisel 

Üretimde 

Kullanılan 

Alan (da) 

% KKKS  % TÜRKVET  % 

Develi 50 3481 23,28 284.254,786 16,32 4797 27,35 2284 31,46 

Kocasinan 54 3331 22,28 397.854,472 22,84 5893 33,59 2094 28,85 

Pınarbaşı 118 5762 38,54 880.745,101 50,57 5153 29,38 2361 32,53 

Yeşilhisar 22 2378 15,90 178.687,897 10,26 1699 9,69 520 7,16 

Toplam  244 14.952 47,75 1.741.542,256 54,34 17.542 39,39 7.259 42,48 

Kayseri Toplam 508 31.314  3.204.738,407  44.535  17.088  

*Köy sayısı için ÇKS baz alınmıştır. 

 

3.2.2 Örnek işletmelerin seçimi 

 

Araştırmada, örnek hacminin tespiti için, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan 

(GTHB) sağlanan ÇKS, TÜRKVET ve KKKS verileri kullanılmıştır. 2012 yılında 

temin edilen ÇKS verileri 2011 yılına, KKKS ve TÜRKVET verileri 2012 yılına aittir. 

Çapraz uyum çiftçilerin tarımsal faaliyetiyle ilgili tüm tarım arazilerini kapsadığından 

bitkisel üretim için araştırmanın yapıldığı dönemde yürürlükte olan 73/2009/AT sayılı 

tüzükte Merkezi ve Doğu Avrupa Ülkeleri (MDAÜ) için desteğe esas miktar olarak 

belirtilen (Anonymous 2009a) ve ÇKS ile de uyumlu olan minimum 1 da arazi sınırı 

göz önüne alınmıştır. Hayvansal üretim içinse büyükbaş hayvanlar ve buzağılar için 6 

baş ve üstü (kırsal kalkınma tedbirleri) işletmeler dikkate alınmıştır. İşletme 

büyüklükleriyle ilgili bir tabakalandırmaya gidilmemiştir. 

 

Görüşülecek üretici sayısı, üç tabakalı olarak (sadece bitkisel üretim yapanlar, sadece 

hayvansal üretim yapanlar ve ikisini birlikte yapanlar) oransal örnek hacmi yöntemi 

kullanılarak (Miran 2002), %90 güven aralığı, %10 hata payı ile belirlenmiştir. Tabakalı 

(gayeli) örnekleme yöntemi, Ral 1968 tarafından bildirildiği üzere, popülasyondan bir 

birimin örneğe girme olasılığının bilinmemesi nedeniyle seçilmiştir (Karagölge ve 

Peker 2002).  
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Örneklemede kullanılan formül şu şekildedir (Miran 2002), 

 

    

 

 

n= Örnek hacmi, 

N= Araştırma kapsamına giren bölgedeki işletme sayısı  

2

ˆ xp = Varyansı ifade etmektedir.  

 

Araştırmada maksimum örnek hacmine ulaşılmak istenmesinden dolayı örnek 

büyüklüğünün mümkün olduğu kadar büyük olmasını sağlayan, p (1-p) çarpımında en 

büyük değeri verecek olan p=0.50 değeri kabul edilmiştir. Seçilen köylerde toplamda 

sadece bitkisel üretim yapan ÇKS’ye kayıtlı 3362 işletme, sadece hayvansal üretim 

yapan TÜRKVET’e kayıtlı 770 işletme ve ÇKS ve TÜRKVET’e kayıtlı bitkisel ve 

hayvansal üretimi birlikte yapan 1512 işletme popülasyonu oluşturmuştur (Çizelge 3.2). 

Bu nedenle, N: 3362, 770 ve 1512 olarak alındığında, %90 güven aralığı ve %10 hata 

payı için örnek hacmi sadece bitkisel üretim için 67 (tam sayıya ulaşabilmek için 

yapılan yuvarlama ile 68), sadece hayvansal üretim için 63, bitkisel ve hayvansal üretim 

için 65 olarak bulunmuş ve böylece, 196 işletme araştırmanın toplam örnek hacmini 

oluşturmuştur. Ancak, KKKS ile birlikte sadece hayvansal üretim yapanlar ve bitkisel 

ve hayvansal üretimi birlikte yapanlar için %10 hata payı, %90 güven aralığı için 

maksimum örnek hacmi 68 baz alınmıştır. Örnek hacimleri kota örneklemesi yoluyla 

oransal olarak köylere dağıtılmıştır. Toplam örnek hacmi tam sayıya ulaşabilmek için 

yuvarlanarak 205 olarak alınmıştır. 
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2
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Çizelge 3.2 Araştırma kapsamındaki il, ilçe ve köylere ait arazi genişlikleri (da) 

örneklem miktarı (adet) ve oransal dağılımı (%) 
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Çördüklü 58 1,73 1 32 4,21 3 20 1,31 1 5 

Malak 144 4,28 3 22 2,89 2 23 1,51 1 6 

Merkez 321 9,55 6 7 0,92 1 87 5,69 4 11 

Yahyabey 88 2,62 2 26 3,42 2 12 0,79 1 5 

Yukarıborandere 129 3,84 3 25 3,29 2 21 1,37 1 6 

Köyler toplam 740 22,01 15 112 14,74 10 163 10,67 7 33 

İlçe toplamı 4560 
  

1147 
  

1214 
  

 

   

D
ev

el
i 

Çayırözü 37 1,10 1 15 1,97 1 57 3,73 3 5 

Çomaklı 101 3,00 2 73 9,61 7 20 1,31 1 10 

Merkez 363 10,80 7 37 4,87 3 151 9,88 7 17 

Sindelhöyük 191 5,68 4 128 16,84 11 183 11,98 8 23 

Soysallı 72 2,14 1 54 7,11 5 103 6,74 5 11 

Köyler toplam 764 22,72 15 307 40,39 27 514 33,64 24* 71 

İlçe toplamı 2530 
  

951 
  

1333 
  

 

   

K
o

ca
si

n
a

n
 

Ebiç 79 2,35 2 13 1,71 1 17 1,11 1 4 

Eskiömerler 78 2,32 2 17 2,24 2 17 1,11 1 5 

Mahzemin 183 5,44 4 50 6,58 5* 20 1,31 1 10 

Merkez 338 10,05 7 13 1,71 1 542 35,47 24 32 

Yemliha 175 5,21 3 65 8,55 6 75 4,91 3 12 

Köyler toplam 853 25,37 18* 158 20,79 15* 671 43,91 30 63 

İlçe Toplamı 2726 
  

573 
  

1511 
  

 

 

Y
eş

il
h

is
a

r 

Derebentbaşı 49 1,46 1 21 2,76 2 16 1,05 1 4 

Merkez 652 19,39 13 32 4,21 3 19 1,24 1 17 

Musahacılı 187 5,56 4 103 13,55 9 121 7,92 5 18 

Ovaçiftlik ve 

 Yeşilova 
117 3,48 2 27 3,55 2 15 0,98 1 5 

Köyler toplam 1005 29,89 20 183 24,08 16 171 11,19 8 44 

İlçe Toplamı 2033 
  

760 
  

1519 
  

 

 Genel Toplam 3362  68 770  68 1512  69* 205* 

*Tam sayıya ulaşabilmek için yuvarlama yapılmıştır.  
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3.2.3 Anket formlarının hazırlanması ve uygulanmasında kullanılan yöntem 

 

Anket formlarının hazırlanmasında AB’nin konuyla ilgili 73/2009/AT (Anonymous 

2009a ) ve 1698/2005/AT sayılı mevzuatı (Anoymous 2005a), İngiltere (Blythe 2010) 

ve İrlanda’nın Çapraz Uyum Kendi Kendine Değerlendirme Araçları (Cross 

Compliance Self Asessment Tools) (Anonymous 2011a), Malta’nın Çapraz Uyum 

Prosedürleri El Kitabı (Anonymous 2010c) ve Çek Cumhuriyetinin Tarımsal Çevre 

Tedbirleri için çapraz uyum kontrol listesinden (Anonymous 2009b) faydalanılmıştır. 

Sorular, üreticilerin sosyo-ekonomik ve işletme özellikleri, tarımın geleceğine bakış 

açıları, tarımsal faaliyette yararlanılan bilgi kaynağı ve çapraz uyum kriterleri 

konusunda bilgi ve uygulama düzeyini ölçecek şekilde hazırlanmıştır. Sorular, soru 

tipine göre, bilgi seviyesi ve uygulamayı yansıtan açık uçlu sorular, seçenekli sorular, 

Evet/Hayır cevaplı sorular ve Likert ölçeğine göre bilgi ve algı seviyesini ölçen sorular 

şeklinde tasarlanmıştır. Bitkisel üretim, hayvansal üretim ve ortak olmak üzere 3 

formdan oluşan anket formları, yüz yüze görüşme yöntemiyle doldurulmuştur.  

 

Anket formları anketin uygulandığı dönemde yürürlükte olan 73/2009/AT (Anonymous 

2009a) ve 1698/2005/AT sayılı tüzük (Anonymous 2005a) uyarınca hazırlanmış, elde 

edilen veriler, tez çalışmasının güncelliğini korumak amacıyla 17 Aralık 2013 tarihinde 

yayımlanan ve 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren uygulanan 1306/2013/AB sayılı tüzük 

hükümlerine (Anonymous 2013a)  uyarlanmıştır. Ancak, kırsal kalkınma tarımsal çevre 

tedbirleri ile ilgili bulgular, anket sorularının yeni tüzük hükümlerini karşılama durumu 

dikkate alınarak, 1698/2005/AT sayılı tüzük (Anonymous 2005a) uyarınca 

değerlendirilmiş, yani güncel mevzuat kullanılmamıştır. 

 

3.2.4 Verilerin değerlendirilmesi 

 

Araştırma, “Avrupa Birliğinde uygulanan çapraz uyum sistemi Türkiye’de bugün 

uygulansa, tarımsal işletmelerin büyük bir bölümü bu sisteme uyumsuzdur.” 

yaklaşımıyla yapılmıştır. Bu kapsamda, araştırmayla aşağıdaki sorulara cevap 

aranmıştır:  
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 Faaliyet alanlarına göre çapraz uyum uygulamaları ya da üreticilerin bilgi ve algı 

düzeyleri değişmekte midir? 

 Hali hazırda tarımsal işletmeler çapraz uyumla ilgili kriterlere ne ölçüde uyum 

göstermektedir? Üreticiler çapraz uyumun hangi alanlarında doğru/yanlış bilgi 

birikimine ve uygulamalara sahiptir?  

 Üreticilerin bilgi ve uygulama kaynakları nelerdir? 

 Tarımsal işletmelerin çapraz uyuma uyum durumlarını etkileyen en önemli 

faktörler nelerdir?  

 Üreticiler tarım sektörünün mevcut durumunu ve geleceğini nasıl 

görmektedirler?  

 

Araştırmaların istatistiksel olarak değerlendirilmesinde uygun analiz türünün 

belirlenmesi, sonuçların doğru yorumlanması ve kullanılan analiz yönteminin temsil 

kabiliyeti bakımından son derece önemlidir. Analiz yöntemleri verilerin özelliklerine 

göre parametrik ve parametrik olmayan testler olarak iki bölüme ayrılmaktadır. 

Parametrik testlerin kullanabilmesi için verilerin normal dağılması ve homojen olması 

gerekmektedir (Anonim 2013g). Araştırma verilerinin parametrik testlere uygunluğunu 

test etmek için Tek Örneklem Kolmogorov Smirnov Testi uygulanmış ve verilerin 

Assymp.Sig. (Anlamlılık) satırındaki değerleri, istatistiksel anlamlılık hesaplamalarında 

sınır değeri kabul edilen 0,05’den daha küçük bulunmuştur. Bu nedenle, örneklemde 

normal dağılım için veri kaybı olabilmesi nedeniyle dönüştürme işlemi uygulanmamış 

ve parametrik olmayan test metotları ile analiz sonuçları yorumlanmıştır. Çalışmada 

kullanılan verilerin tamamı kategoriktir. Bu durum, parametrik olmayan tek değişkenli 

analiz tekniklerinin uygulanmasını ve elde edilen verilerin yorumlanmasını 

güçleştirmekte ve aşırı sayıda kombinasyonun analize dahil edilmesini gerektirmektedir. 

Çok değişkenli istatistiksel teknikler ise, karmaşık veri setlerinin analiz edilmesini 

kolaylaştırarak, çok sayıda bağımsız ve bağımlı değişkenden oluşan veri setlerinin 

analiz edilebilmesini mümkün kılmaktadır. Ayrıca, tek değişkenli istatistiksel analiz 

tekniklerinin incelenmesini sağlayamadıkları, tüm değişkenler arasındaki ilişkileri ve 

potansiyel etkileşimleri eş zamanlı olarak inceleyebilmektedirler (Çokluk vd. 2012). Bu 

çerçevede, araştırmada parametrik olmayan çok değişkenli istatistik analiz teknikleri, 

tek değişkenli olan tekniklere olan avantajları nedeniyle tercih edilmiştir. Parametrik 
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olmayan ve kategorik verilere uygulanabilen sınırlı sayıda çok değişkenli analiz tekniği 

söz konusudur. 

 

Çok değişkenli parametrik olmayan istatistiksel analiz teknikleri arasında yer alan 

“doğrusal olmayan kanonik korelasyon analizi (non linear canonical correlation 

analysis-NCCA), iki veya daha fazla değişken kümeleri arasındaki ilişkileri 

incelemektedir”. NCCA’nın, varsayımları olmaması ve kategorik verilere 

uygulanabilmesi analizin esnek yönünü (Filiz ve Kolukısaoğlu 2012) oluşturmaktadır. 

Yazıcı vd. (2010), NCCA’yı “veri seti yapısının grafiksel olarak ifade edilebilmesi ve 

yorumlanabilmesi, çok boyutlu kategorik değişken kümeleri arasındaki benzerlik ve 

ilişki yapılarının ortaya çıkartılabilmesi ve kapsamlı bir biçimde yorumlanabilmesi 

bakımından oldukça kullanışlı bir yöntem olarak” tanımlamışlardır. NCCA, sosyal 

bilimlerden, sağlık, ulaşım, gazetecilik ve meteoroloji alanına kadar kategorik 

değişkenlerin incelendiği birçok alanda uygulanmış (Mangel 1997, Whu ve Hsieh 2002, 

Golob ve Recker 2003, Saraçlı ve Saraçlı 2006, Girginer vd. 2007, Cannon ve Hsieh 

2008, Yazıcı 2010, Jian ve Yang 2010, Giray 2011, Bülbül ve Giray 2012, Filiz ve 

Kolukısaoğlu 2012, Türk vd. 2013), ancak ulusal literatürde tarım ekonomisi alanında 

uygulamasına rastlanılamamıştır. Araştırmada, boyut azaltma fonksiyonu ve analizde 

ayırt ediciliği yüksek değişkenlerin tespit edilebilmesi nedeniyle veri setlerinin 

yorumlanmasında temel model olarak NCCA kullanılmıştır. Analizde setler, sosyo-

ekonomik özellikler, işletme özellikleri, üreticilerin tarımın geleceğine bakış açıları, 

bilgi ve tavsiye kaynakları ve ilgili mevzuat altında gruplanmış değişkenlerden 

hazırlanmış, bu nedenle setlerin oluşturulması için ayrıca kümeleme (clustering) analizi 

yapılmasına ihtiyaç duyulmamıştır. NCCA'da sonuçlar test edilemediğinden, analiz 

sonuçlarını desteklemek üzere önemli bulunan değişkenler için Ki-Kare bağımsızlık 

testi uygulanmış ve analiz sonuçları birlikte yorumlanmıştır (Giray 2011, Bülbül ve 

Giray 2011). Yapılan Ki-Kare testi ile %99 ve %95 güven aralığında p≤0,01 (**) ve 

p≤0,05 (*) değerleri anlamlı kabul edilmiş ve analizlerde yalnızca önemli bulunan 

değişkenler gösterilmiştir. 

 

OVERALS olarak kısaltılan NCCA ilk kez 1981 yılında Gifi ve 1984 yılında Van der 

Burg de Leew ve Verdegaal tarafından ortaya konulmuştur (Filiz ve Kolukısaoğlu 2012, 
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Türk vd. 2013). Giray (2011) tarafından bildirildiği üzere, NCCA, aşağıdaki formülle 

ifade edilmektedir (Filiz ve Kolukısaoğlu 2012). 

 

“σmX,A=K−1kSSQX−HkAk 

X: Nesne skorları matrisi, 

SSQ: Matrisin köşegen elemanlarının kareleri toplamı, 

m: Toplam değişken sayısı, 

K: Küme sayısı, 

Hk: n x Jk boyutlu k. değişken kümesini gösteren matrisi (Jk: k. kümede yer alan 

değişken sayısıdır), 

Ak: Jk x p boyutlu ağırlık vektörlerini gösteren matrisi ifade etmektedir. 

Kanonik değişkenler (n x Kp) boyutlu Z matrisinde bir araya getirilebilir. Z matrisinin 

korelasyon matrisi (Kp x Kp) boyutlu R(Z)’dir. 

RZ=R11R12R13…R1KR21…R22…R23…….…R2K…RK1RK2RK3…RKK, 

Herhangi bir küme için boyut sayısı kadar kanonik değişken olduğundan R(Z) 

matrisinin (p x p) boyutlu köşegen blok matrisi Rkk yukarıda gösterildiği gibidir. 

Doğrusal olmayan kanonik korelasyon analizinde, nitel veri analizinde orijinal veri 

matrisi yerine gösterge matrisi kullanıldığından, Hk matrisi yerine Gj gösterge matrisi 

ve Ak ağırlıkları yerine Yj kategori sayısallaştırmaları matrisi kullanılmalıdır. Bu 

durumda, kayıp fonksiyonu aşağıdaki gibidir. 

 

σmX,Y=K−1kSSQX−j∈JkGjYj 

 

X: Nesne skorları matrisi, 

Y: kategori sayısallaştırmaları toplulaştırılmış matrisi, 

SSQ.: Matrisin köşegen elemanlarının kareleri toplamı, 

m: Toplam değişken sayısı, 

K: Küme sayısı, 

Jk: k. kümede yer alan değişken sayısı, 

Gj : (n x kj) boyutlu (j=1,…,m) değişkeni için gösterge matrisi, 
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Yj : (kj x p) boyutlu küme sayısı kadar olan kategori sayısallaştırmaları matrisini ifade 

etmektedir. Bu kayıp fonksiyonuna u′X=0 ve X′X=nI kısıtları eklenerek fonksiyon bu 

kısıtlar altında en küçüklenmektedir (Gifi 1989, Giray 2011).” 

 

Giray (2011) ve Filiz ve Kolukısaoğlu (2012) ve Anonymous (2013c) tarafından 

açıklandığı üzere, uyum değerlerinin hesaplanmasında Rkk matrisi baz alınmaktadır. 

Uyum ve kayıp değerleri, NCCA çözümünün setler arasındaki ilişki bakımından nicel 

verilerin en ideal şekilde ne kadar iyi uyduğunun bir göstergesidir. Her bir boyut ve set 

için kayıp, sette yer alan değişkenlerin ağırlıklı kombinasyonu tarafından hesaplamayan 

nesne skorlarındaki varyasyon oranını temsil etmektedir. Özdeğerler toplamı toplam 

uyum değerini vermektedir. Gerçek uyum, özdeğerlerin, toplam uyum değerine 

bölünmesiyle hesaplanmakta ve kanonik korelasyon katsayısı aşağıdaki formül 

yardımıyla hesaplanmaktadır. 

 

ρd = ((K x Ed) - 1)/(K - 1)  

d=Boyut sayısı,  

K=Set sayısı, 

E= Özdeğeri ifade etmektedir. 

 

NCCA, bitkisel ve hayvansal üretim için ayrı ayrı olarak üreticilerin sosyo-ekonomik 

özellikleri, işletme özellikleri, bilgi kaynakları ve tarımın geleceğine bakış açıları ile 

üreticilerin çapraz uyum kriterlerini karşılama durumlarına göre, ilgili mevzuat altındaki 

en önemli değişkenlerin karşılaştırılması yoluyla yapılmıştır. En önemli değişkenlerin 

tespitinde başlangıçta yapılan NCCA kullanılmıştır. NCCA, SPSS (Statical Package for 

Social Sciences) paket programı aracılığıyla yapılmıştır. 

 

NCCA dışında üreticilerin çapraz uyum kriterlerine genel uyum seviyesini 

belirleyebilmek için ağırlıklı ortalama üzerinden skor testi yapılmıştır. Belirli kriterler 

tarafından tanımlanan ayrık bir alternatif küme üzerinde düşünüldüğünde, karar alıcılara 

önemli destek sağlamak amacıyla yapılabilecek 4 çeşit analiz vardır (Roy 1985). 

Bunlar,  
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- En iyi alternatifi tanımlamak ya da en iyi alternatiflerden sınırlandırılmış bir 

küme seçmek,  

- En iyi olandan en kötüye kadar bir sıralama oluşturmak,  

- Alternatifleri önceden tanımlanmış homejen gruplara dağıtmak ya da bu 

gruplarda sınıflandırmak,  

- Alternatiflerin başlıca ayırt edici özelliklerini tanımlamak ve bu özellikler 

doğrultusunda tanımlamalarını yapmaktır. Sonuncusu hariç, diğerleri spesifik 

tanımlama sağlamaktadır (Zopounidis ve Doumpos 2002).  

 

Bu çerçevede, araştırmada, çapraz uyum kriterleri üreticilerin uyum durumlarına göre 4 

ayrı homojen gruba dağıtılmış (1: %0-25, 2: %26-50, 3: %51-75, 4: %76-100) ve uyum 

durumuna göre tarımsal işletmelerin ilgili şart ya da standarda uyum seviyesi ve genel 

uyum seviyesi skorlama yöntemiyle tespit edilmiştir.   
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4. BULGULAR VE TARTIŞMA 

 

Bulgular ve tartışma bölümü ilki OTP kapsamında çapraz uyumun ortaya çıkışından 

günümüze kadar değişimini ve OTP ile ilişkisini ele alan teorik, ikincisi Kayseri’de 

uygulanan örnek saha çalışması olmak üzere iki ana bölümde ele alınmıştır. 

 

4.1 Çapraz Uyumun Günümüze Kadar Tarihsel Gelişimi ve OTP İle İlişkisi 

 

Çapraz uyum kavramı, kaynağını ABD’den almıştır. Bu kavram, tarımsal 

entansifleşmenin zararlı etkilerine karşılık bir politika aracı olarak kullanılmış, bu 

doğrultuda destek talep eden çiftçilerin, spesifik ve diğer programların belirli 

yükümlülükleri ile çevre ve diğer mevzuat kurallarına uymaları anlamını taşımıştır 

(Anonymous 2006b, Anonymous 2007a). ABD’de çevreyle ilgili çapraz uyum 

yaklaşımı açıkça ilk kez, 1985 tarihli Gıda Güvenliği Kanunu’nun bir parçası olarak yer 

almıştır (Çiftlik Faturası-Farm Bill) (Anonymous 2010a, Webster ve Williams 2002). O 

zamanlardan beri bu terimin kullanılması, ABD ve diğer yerlerde tarım, çevre 

politikaları ve diğer politikalar arasındaki ilişkilere gönderimde bulunacak şekilde 

genişletilmiştir (Anonymous 2007a). AB’de ise çapraz uyum kavramı, 1980’li yıllarda 

çevre politikalarının tarım politikalarına entegre edilmesi hakkındaki tartışmalarla 

gelişmeye başlamış, başlangıçta çevre konusunda gündeme gelmiştir (Anonymous 

2007a). AB’de çapraz uyum, aşağıda açıklamaları sunulan Mac Sharry, Gündem 2000, 

OTP 2003, Helth Check (Gözden Geçirme) ve OTP 2020 reformu olmak üzere beş 

büyük reformla gelişmiştir.  

http://ec.europa.eu/agriculture/eval/reports/cross_compliance/index_en.htm


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.1 AB’de çapraz uyumun gelişimi-basitleştirilmiş şematik yaklaşım 

Roma 

Antlaşması 

OTP 

Çapraz Uyum 

Kavramının 

Doğuşu, A.B.D 

1999 Gündem 2000 

Reformları Çevre 

konusunda çapraz 

uyum uygulamasının 

kapsamının 

genişlemesi  

2005 Yılından 

itibaren Uygulama, 

1782/2003/AT, 

Kırsal Kalkınma, 

Tarımsal Çevre 

Tedbirleri (8 Tedbir 

için) uygulama  

Health Check (Gözden 

Geçirme), Zorunlu ve 

Sadeleştirilen Çapraz Uyum 

(Çevre, Halk, Bitki, Hayvan 

Sağlığı ve Hayvan Refahı ve 

İyi Tarım ve Çevre Koşulu), 

 

1970’ler      1980’ler       1992  1999  2003 2005    2007 2008         2014

     

Tarım politikalarına çevre 

politikalarının entegre 

edilmesi için AT’de 

büyüyen taahhütle birlikte 

Avrupa Komisyonu tarım 

politikasına çapraz 

uyumun ilişkisi 

hakkındaki tartışmaların 

başlaması 

Doğrudan ödemelere 

artan yoğunlaşmayla 

1992 Mac Sharry 

reformları kapsamında 

çapraz uyumun 

potansiyel ilişkisinin 

artması 

2003 OTP Reformları, 

Zorunlu ve Kapsamı 

Genişletilen Çapraz Uyum 

(Çevre, Halk, Bitki, Hayvan 

Sağlığı ve Hayvan Refahı 

ve İyi Tarım ve Çevre 

Koşulu) 

2007 yılından itibaren, 

Kırsal Kalkınma, 

Tarımsal Çevre 

Tedbirleri altında 

uygulama (programa 

dahil olanlar için 

zorunlu), 2008 

yılından itibaren şarap 

sektörü ödemeleri 

Gönüllü Uygulama Zorunlu Uygulama 

1
8
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1. Mac Sharry reformları kapsamında, çapraz uyum taahhütleri, 1765/92 sayılı tüzükle 

OTP’ye dahil edilmiştir (Pacini 2003). Bu doğrultuda, 1992 Mac Sharry reformları, 

tarımsal çevre tedbirlerinin eşlik ettiği Ortak Piyasa Rejimlerine yönelik doğrudan 

ödemelerin çapraz uyumla potansiyel ilişkisini artırmıştır. 1992 Mac Sharry 

reformlarıyla, üye devletlerin 1993 yılından itibaren besi ve sağmal hayvan başına, 1994 

yılından itibarense, koyun ve keçi başına sunulan doğrudan ödemelerle ilgili çevre 

koşulları koymasına izin verilmiştir. Birleşik Krallık, canlı hayvan teşvikleri için 

koşulları uygulayan birkaç üye devletten biri olup, bu koşulların ihlali halinde teşviki 

geri çekme tehdidini öne sürmüştür (Alvarez 2005, Anonymous 2007a). Ayrıca, 

1251/99 sayılı AB mevzuatınca yeri alınan 1765/92 sayılı AB mevzuatı ile çiftçiler 

ekilebilir alanın %15’ini boş bırakmak zorunda kalmışlardır (1251/99 sayılı mevzuatta 

bu oran %10’a çekilmiştir) (Pacini 2003).  

 

2. Gündem 2000 reformlarıyla OTP, üretim desteği (Sütun I) ve kırsal kalkınma (Sütun 

II) olmak üzere iki sütuna ayrılmış, tarımsal çevre programları her üye devlet için 

zorunlu hale gelmiştir (Landgrebe 2011). Gündem 2000 ile çevresel konular 

güçlendirilmiş (Anonymous 2006b) ve çapraz uyumun kullanımı genişletilmiştir 

(Anonymous 2007a). Webster ve Williams (2002) tarafından bildirildiği üzere, sütun I 

kapsamında, çapraz uyum, çevreyle ilgili çapraz uyum şeklinde 1259/1999/AET sayılı 

tüzükle Gündem 2000’in bir parçası olarak OTP’ye dahil edilmiştir. Tüzük, 

1257/1999/AET sayılı Kırsal Kalkınma Tüzüğü kapsamındaki ödemeler hariç olmak 

üzere, Avrupa Tarımsal Yönlendirme ve Garanti Fonu’ndan karşılanan tüm doğrudan 

ödemelere uygulanmıştır (Dwyer vd. 2000). Üye devletler ulusal çevresel çapraz uyum 

yönetmeliklerinin 1259/1999/AET sayılı tüzükle belirlenenlere uygun olmasını 

sağlamakla (Anonymous 2010a), diğer bir deyişle, tüzüğün 3. maddesine göre, 

potansiyel çevresel etkilerin oluşması durumunda, çevresel önlemlerin alınmasıyla 

yükümlü tutulmuşlardır. Ancak, üye devletlere, bu tür şartları yerine getirmek için 

birçok opsiyon sunulmuştur (tarımsal-çevre taahhütlerinin gerçekleştirilmesi 

karşılığında verilecek destek, genel yasal çevresel şartlar ve doğrudan ödemeler için şart 

oluşturan spesifik çevresel şartlar). Ayrıca, üye devletlere, çevresel şartlara uyulmaması 

nedeniyle ekolojik açıdan ciddi sonuçların doğması halinde, doğrudan ödemelerin geri 

çekilmesi ya da iptaline kadar varabilecek, sağlanan yardımın duruma uygun ve orantılı 
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azaltılması gibi cezalar için yetki verilmiştir (Anonoymous 2005, Anonoymous 2007a, 

Dişbudak 2008). Danimarka, Fransa, Yunanistan, Hollanda ve Birleşik Krallık gibi 

sınırlı sayıda üye devlet doğrudan ödemeler için koşullar belirlemiştir (Anonoymous 

2007a).  

 

Çapraz uyuma benzer bir yaklaşım 2000 yılından itibaren arazinin boş bırakılması 

uygulaması için izlenilmiş (2316/1999/AT, madde 19 (4)), Küçük Çiftçi Programı İyi 

Tarım Koşulu (Good Agricultural Condition) kavramı (1244/2001/AT) oluşturulmuş ve 

çiftçilerin işletmelerini üye devletlerce belirlendiği şekilde İyi Tarım Koşulunda 

muhafaza etmeleri şart koşulmuştur (Alvarez 2005, Jaffrelot 2011). 

 

Sütun 2 kapsamında, dezavantajlı bölgelerdeki çiftçiler telafi edici ödemelerle 

desteklenebilmiştir. Bu kapsamda, 1257/1999/AT sayılı tüzüğün madde 14’üne göre, 

telafi edici ödemelerin verilebilmesi için tanımlanan minimum alanda çiftçilik yapan, en 

az 5 yıl boyunca dezavantajlı bölgede faaliyetlerini sürdüren ve özellikle sürdürülebilir 

tarımla kırsal bölge ve çevrenin korunma ihtiyacına uygun klasik İyi Tarım 

Uygulamasını (Good Farming Practice) uygulayan çiftçiler yararlanmıştır (Anonymous 

1999a). 1257/1999/AT sayılı tüzüün madde 23’ünde ise, en az 5 yıl boyunca tarımsal 

çevre veya hayvan refahı taahhütleri veren çiftçilere destek verileceği, ancak bu 

taahhütlerin alışılmış iyi tarım uygulamalarının ötesine geçmesi gerektiği bildirilmiştir 

(Anonymous 1999a). 1750/1999/AT sayılı tüzüğün madde 19’u uyarınca, çiftliğinin bir 

parçası için tarımsal çevre taahhüdü veren bir çiftçi en azından çiftlik çapında klasik iyi 

tarım uygulaması (good farming practice) standardına bağlı olmalıdır (Anonymous 

1999b). Bu bağlamda, işletmelerinin tümünde iyi tarım uygulamasına uymak üzere, 

tarımsal çevre ödemeleri ve dezavantajlı bölge ödemelerini talep eden çiftçiler için 

çapraz uyum, 2000 yılından beri zorunlu olmuştur (Anonymous 1999a). Bu doğrultuda, 

AB-15 Devletlerinin, Kırsal Kalkınma Planlarında iyi tarım uygulaması (good farming 

practice) tanımlama yükümlüğü varken, AB-10 devletlerinin SAPARD kapsamındaki 

pilot tarımsal çevre programlarını tanımlamaları gerekli olmuştur (Alvarez 2005, 

Jaffrelot 2011). 
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3. 2003 OTP reformu, OTP’nin işleme tarzı ve çiftçilerin sorumluluklarıyla ilgili büyük 

değişiklikler getirmiştir. Çapraz uyum, sütun 1 kapsamında, ulusal ve AB düzeyinde 

belirlenen çevre ile diğer şart ve standartlara çiftçilerin uyumu için yapılacak doğrudan 

ödemelerle bağıntılı hale gelmiştir (Anonymous 2009c). 1782/2003/AT sayılı ana 

tüzükle, o döneme kadar üye devletlerce gönüllü temelde ve yalnızca çevre için 

uygulanan çapraz uyum, Tek Ödeme Programı ve/veya diğer doğrudan ödemeleri talep 

eden çiftçiler için kapsamı genişletilerek 2005 yılından itibaren zorunlu hale gelmiştir 

(Anonymous 2003a, Anonymous 2004a,  Anonymous 2005b, Anonymous 2006a, 

Anonymous 2007a, Silcock ve Swales 2007, Nitsch ve Osterburg 2008, Anonymous 

2009c, Jaffrelot 2011, Anonymous 2012a, Anonymous 2012b). Reformla, çapraz uyum 

YİŞ, İTÇK ve daimi meranın korunması olmak üzere üç bileşenden oluşmaktadır 

(Anonymous 2003a). Bunlar,   

 YİŞ, halk sağlığı, hayvan ve bitki sağlığı, çevre ve hayvan refahı alanlarındaki 

seçilmiş 19 Topluluk direktifinin belirli maddeleriyle ilgili kurallardan 

oluşmaktadır. 

 Üye devletlerin, özellikle üretim amaçlı kullanılmayan araziler olmak üzere, tüm 

tarım arazilerini, iyi tarım ve çevre koşulunda muhafaza etmeleri gereklidir. Üye 

devletlerin, minimum İTÇK şartlarını; toprak ve iklim koşulu, mevcut tarım 

sistemleri, arazi kullanımı, ekim nöbeti ve tarım yapıları dahil, ilgili bölgelerin 

spesifik özelliklerini, dikkate alarak, 1782/2003/AT sayılı tüzükte belirtilen 

çerçeve temelinde bölgesel ya da ulusal düzeyde tanımlamaları gereklidir. 

 Daimi mera korunması konusunda, daimi meranın ulusal/bölgesel payı toplam 

tarım alanına göre daimi mera altındaki tarım alanı oranı, %10’dan daha fazla 

azalırsa, üye devletler, bireysel çiftlik düzeyinde, örneğin işletmelerindeki daimi 

mera payını koruma konusunda çiftçileri yükümlü tutmak suretiyle önlemler 

almaktadır. Bu önlemler arasında, işleme izninden önce işlenebilir alanı yeniden 

meraya çevirme zorunluluğu ya da en kötü durumda merayı restore etme yer 

almaktadır (Anonymous 2004b, Varela-Ortega ve Calatrava 2004, Diesner 

2012b). 
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2003 OTP reformuyla çiftçilerin, çapraz uyum kapsamında belirtilen yükümlülükleri 

yerine getirmediği takdirde, aldıkları ödeme miktarlarında kesinti ya da bir ya da birkaç 

yardım programından yoksun bırakmaya kadar varabilen bir yaptırım sistemine tabi 

tutulmasının önü açılmıştır. 

 

YİŞ ve İTÇK’lar doğrudan çiftçiler üzerine yükümlülük getirirken, daimi mera şartı üye 

devletler üzerine yükümlülük getirmektedir (Diesner 2012). Reformla YİŞ’lerin 

yürürlüğe girmesi, mevcutta yürürlükte olan mevzuatın bir parçası olmaları nedeniyle, 

yeni yasal yükümlülükler getirmemekte, ancak tarımsal işletmelerin, standart belge 

şartlarını karşılaması gerekmektedir. İTÇK ise, önceden mevcut olan iyi tarım 

uygulaması (Good Farming Practice) standartlarından uyarlanmış ya da İTÇK için bu 

standartlar esas alınmıştır (İçel 2007). Üye devletler ayrıca, çapraz uyumun çiftçilerce 

uygulanmasına yardımcı olmak üzere, 2005 yılından itibaren aşamalı olarak tanıtılan ve 

2007 yılından itibaren yürürlüğe sokulması gereken Çiftlik Danışmanlık Sisteminin 

oluşturulması konusunda yükümlü tutulmuşlardır (Anonymous 2003a).  

 

2007-2013 programlama döneminde çapraz uyum, kırsal kalkınma politikasının çevre 

ödemelerini oluşturan bir bölümüne, 2008 yılından itibarense bazı şarap sektörü 

ödemelerine uygulanmaya başlamıştır. (Anonymous 2012a, Anonymous 2012b, 

Anonymous 2012c). Bu kapsamda, 2014 yılına kadar yürürlükte kalan Sütun 2 

kapsamındaki çapraz uyum, 1698/2005/AT sayılı tüzükle Ocak 2007’den itibaren kırsal 

kalkınma kapsamındaki eksen 2 tedbirleri (tarımsal çevre tedbirleri ve hayvan refahı) 

altındaki 8 tedbiri kapsayacak şekilde genişletilmiştir (Anonymous 2005a). Bu 

bağlamda, tarımsal çevre tedbirleri kapsamında başvuru sahiplerinin, temel şart ve 

standartlar olan YİŞ ve İTÇK ile birlikte bunların ötesine geçen şartlara da uyması 

(Silcock ve Swales 2007, Anonymous 2010b) ve ayrıca Çiftlik Danışmanlık Sisteminin 

iş güvenliği kurallarını da kapsaması gereklidir (Anonymous 2005a). YİŞ ve İTÇK ile 

birlikte bu şartların karşılanmaması durumunda tarımsal çevre tedbiri altındaki 

desteklerden çiftçiler yararlanamamaktadır (Anonymous 2010b).   
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4. AB, programda çok sayıda sadeleştirmeye yol açan çapraz uyumun değerlendirilmesi 

üzerine bir rapor yayımlamış (Jongeneel vd. 2010) ve Health Check (Gözden Geçirme) 

ile çapraz uyum, kapsamı daraltmaksızın sadeleştirilmiştir. 1782/2003/AT sayılı 

tüzüğün yerini 73/2009/AT sayılı tüzük almıştır. Ancak çapraz uyumun YİŞ, İTÇK ve 

daimi meranın korunması şartıyla ilgili üç unsuru ve çapraz uyumun kapsadığı alanlar 

korunmuştur. Söz konusu anlaşma ile çapraz uyumun amaçlarıyla doğrudan ilgili 

olmayan hükümlerin kapsam dışı bırakılması, YİŞ ve İTÇK listesinin gözden 

geçirilmesi sağlanmış, yeni gündeme gelmeye başlayan iklim değişikliği ve daha iyi su 

yönetimi amaçlarının çapraz uyum vasıtasıyla başarılabileceği düşünülmüştür (Berling 

2009). Gözden geçirme ile çapraz uyuma benzer bir yaklaşım olan arazinin zorunlu boş 

bırakılması uygulaması kaldırılmıştır (Anonymous 2010b). Buna göre 18 YİŞ ve 15 

İTÇK standardı çapraz uyumun bir parçasını oluşturmuştur. İTÇK için seçenekli 

standartlar geliştirilmiş, zorunlu standartlar ile seçenekli standartlar arasında ayrıma 

gidilmiştir. Ayrıca, üye devletlerin 1782/2003/AT sayılı tüzüğün yerine gelen 

73/2009/AT sayılı tüzükte tanımlanan çerçeve temelinde minimum şartları 

tanımlayabileceği bildirilmiş ve iki yeni İTÇK standardı oluşturulmuştur (Berling 

2009). 73/2009/AT sayılı tüzük kapsamında çapraz uyumun kapsadığı ödemeler (Oost 

2008) aşağıda sunulmuştur. 

 

a) OTP’nin I. sütunu altında yer alan 73/2009/AT sayılı tüzüğün EK 1’inde tanımlanan 

ödemeler: Tek Ödeme Programı, Tek Alan Ödeme Programı ve diğer tüm doğrudan 

ödemeleri kapsamaktadır (genel itibariyle 2005 yılından itibaren yürürlüğe girmiştir). 

b) OTP’nin II. sütunu altında yer alan ödemeler: 1698/2005/AT sayılı tüzüğün 2. ekseni 

olan Tarımsal Çevre Tedbirleri altında yer alan 8 tedbiri kapsamaktadır (genel itibariyle, 

2007 yılından beri yürürlüktedir) (Oost, 2012). Bunlar 1698/2005/AT sayılı tüzüğün 

madde 36 ve 51’inde tanımlandığı üzere (Anonymous 2005a), 

1. Dağlık alanlardaki çiftçiler için doğal dezavantaj ödemeleri 

2. Dağlık alanlar dışında kalan dezavantajlı alanlardaki çiftçilere yapılan ödemeler 

3. Natura 2000 ödemeleri ve 2000/60/AT sayılı direktifle bağlantılı ödemeler 

4. Tarımsal çevre ödemeleri ve 

5. Hayvan refahı ödemeleri aracılığıyla tarım arazisinin sürdürülebilir kullanımını 

hedefleyen tedbirler ile 
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6. Tarım arazisinin ilk kez ağaçlandırılması 

7. Natura 2000 ödemeleri  

8. Orman çevre ödemeleri  aracılığıyla orman arazisinin sürdürülebilir kullanımını 

hedefleyen tedbirlerdir.  

c) Şarap sektörü ödemeleri: 1234/2007/AT sayılı tüzüğün madde 85t ve 103z’sinde 

belirtildiği üzere, kökünden sökme primi, asmalıkların muhafazası ve yeniden tesisi için 

ödemeler, yeşil hasadı destekleyen ödemeler bu kapsama girmektedir (2008 yılından 

itibaren yürürlüktedir) (Anonymous 2007d, Oost 2012). 

 

5. 2007-2013 bütçe döneminin sona ermesiyle, yeni OTP reformuna ilişkin 

(Anonymous 2012d), farklı bir tüzük onaylanmış, 73/2009/AT sayılı tüzüğün yerini 

1306/2013/AB sayılı tüzük almıştır. Reformla birlikte, üzerinde değişiklik yapılan 

çapraz uyumla ilgili ana konular şu şekildedir (Diesner 2012, Angileri vd. 2013, 

Anonymous 2013a): 

 

73/2009/AT sayılı tüzükle belirlenen 18 YİŞ, 13’e azaltılmıştır. Bu kapsamda atık 

çamur direktifi (Anonymous 1986), hayvan hastalıkları bildirimi direktifleri 

(Anonymous 1985, Anonymous 1992a, Anonymous 2000a) ile kuşlar ve habitat 

direktifleri (Anonymous 1979a) geri çekilmiştir. İTÇK çerçevesi, diğer OTP araçlarıyla 

tutarlı hale getirilmiş ve sadeleştirilmiştir. Bu amaçla, 73/2009/AT sayılı tüzükte 

belirlenen 15 İTÇK, ekim nöbeti, toprağın istenmeyen bitki örtüsüyle istilasını önleme, 

daimi meraların korunması, minimum stoklama oranı, makine kullanımı ve habitatlarla 

ilgili İTÇK’ların geri çekilmesi sonucu 7’ye düşürülmüştür. Daimi mera oranının 

korunması şartının reformun başlangıcını müteakip, bir geçiş döneminden sonra 

kaldırılması kararlaştırılmıştır. Mevcut durumda sadece çapraz uyum kapsamındaki 

kuralları kapsayan Çiftlik Danışmanlık Sisteminin (ÇDS), iklim değişikliği adaptasyonu 

ve etkilerinin azaltılması, biyoçeşitlilik (Kuşlar ve Habitat direktifleri dahil), suyun 

korunması (Su Çerçeve Direktifi ve pestisitlerin sürdürülebilir kullanımıyla ilgili 

direktif dahil), hayvan hastalıklarının bildirimi, yenilikçi girişimler alanında kırsal 

kalkınma tedbirleri ve AB mevzuatından kaynaklanan daha ileri şartlar ve eylemleri 

kapsayacak şekilde kapsamı genişletilmiştir. Reformla, kırsal kalkınma, doğrudan 

ödemeler ve şarap sektörü ödemelerine yönelik 3 çapraz uyum sistemi 
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uyumlaştırılmıştır. 73/2009/AT sayılı tüzükte alanları sınıflandıran YİŞ’ler ve konularla 

sınıflandırılan İTÇK mevcut olup, YİŞ’ler ve İTÇK standartlarını içeren ve hiyerarşik 

sıralamayla sınıflandırılan (ana konular içinde tanımlanan alanlar) tek bir liste 

oluşturulmuştur. Küçük çiftçilere çapraz uyum kurallarıyla ilgili bir istisna getirilmiştir. 

Küçük çiftçiler, ilgili direktif ve tüzüklere uymaya devam ederken, çapraz uyum 

kapsamındaki doğrudan ödemeler kesinti riskinden muaf tutulmuşlardır. Küçük çiftçi 

programı üye devletler için bir seçenek olarak tanımlanmıştır. Su çerçeve direktifi ve 

pestisitlerin sürdürülebilir kullanımı direktifi özellikle çapraz uyum için 

yönlendirilmiştir. Bunlar, çiftçilerce uygulamanın başlatılabilmesi için ÇDS’nin zorunlu 

kapsamına dâhil edilmiştir. 

 

Yeni OTP Reformu aşağıdaki takvimle yürürlüğe girecektir (Angileri ve Zarco 2013), 

1. Doğrudan ödemelere ilişkin yeni çerçeve-2015 

2. Yeni kırsal kalkınma tedbirleri-2014 

3. Yeni Ortak Piyasa Düzeni kuralları (şarap)-2015 

4. Yeni çapraz uyum kuralları-2015 

5. Yeni ÇDS kuralları-2015 

 

4.2 Günümüzde Çapraz Uyum Sistemi ve Uygulamaları 

 

Anonymous (2008a)’dan güncellenerek sunulmuş olan OTP 2020 reformu 

kapsamındaki çapraz uyumun yasal çerçevesi,  

1. 1306/2013/AT sayılı Konsey Tüzüğüne ekli YİŞ ve İTÇK’lar (Anonymous 

2013a), 

2. Söz konusu Konsey Tüzüğünün uygulanmasıyla ilgili mevzuat 

3. Üye devletler için Komisyon tarafından yayımlanan ilave rehber belgeler 

4. Üye devletlerin genel yükümlülüklerini düzenleyen ulusal mevzuatın 

kombinasyonundan oluşur.  

 

Sistemde, üye devletler, çapraz uyumun uygulamasından sorumlu olup, öncelikle, YİŞ 

ve İTÇK standartlarını, çiftçilerin uyması gereken fiili şartlar ve standartlara 
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dönüştürmeleri gereklidir. Sonrasında, uyumsuzluğu tespit amacıyla çiftçi örneklerinin 

kontrol edildiği bir kontrol sistemi kurmaları gereklidir. Komisyon, çapraz uyum 

uygulamasını gözden geçirmekten ve yasal hükümlere göre, üye devletlerin bu 

sorumlulukları yerine getirmesini sağlamaktan sorumludur (Anonymous 2008a). 

 

4.2.1 Çapraz uyumun uygulandığı ödemeler 

 

1306/2013/AB sayılı tüzüğün, madde 92’sine göre, OTP 2020 reformu kapsamında, 

çapraz uyumla ilgili ödemeler, aşağıdakileri kapsamaktadır (Anonymous 2013a), 

   

1. Küçük çiftçi programına (small farmer scheme) katılan yararlanıcılar hariç, diğer 

programlara katılan yararlanacılara sağlanan doğrudan ödemeler (Anonymous 

2013c)  

- Temel Ödeme Programı (Basic Payment Scheme)-Üretimden Bağımsız Ödeme 

Tek Alan Ödeme Programı (Single Area Payment Scheme)-Üretimden Bağımsız 

Ödeme  

- Tekrar Dağıtılan Ödeme (Redistributive Payment)-Üretimden Bağımsız Ödeme 

İklim ve Çevre için Yararlı Tarımsal Uygulamalara Yönelik Ödeme-Üretimden 

Bağımsız Ödeme  

- Doğal Kısıtları Olan Alanlara Yönelik Ödeme-Üretimden Bağımsız Ödeme  

- Genç Çiftçilere Yönelik Ödeme-Üretimden Bağımsız Ödeme Gönüllü Üretime 

Bağımlı Destek (Voluntary Coupled Support) 

- Pamuk için Ürüne Özel Ödeme-Alan Ödemesi 

- Posei ve Ege Adaları için Ödemeler Programlarda Oluşturulan Tedbirler 

Kapsamında Doğrudan Ödemeler 

2. Bağların yeniden yapılandırılması ve dönüştürülmesi ile yeşil hasat kapsamında 

destekler (Anonymous 2013d), 

a) Bağların yeniden yapılandırılması ya da dönüştürülmesi aşağıdakilerden bir ya 

da bir kaçını kapsayabilir, 

- Aşılama yoluyla olan çeşit dönüştürmeyi de kapsayan çeşit dönüştürme 

- Bağlarının yerinin değiştirilmesi 
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- Üye devletin yetkili makamının talimatı üzerine sağlık ya da bitki sağlığı 

sebepleriyle zorunlu sökmeyi takiben gerekli olduğu durumda bağların 

yeniden tesis edilmesi 

- Bağ yönetim tekniklerinin iyileştirilmesi, özellikle sürdürülebilir, ileri üretim 

sistemlerinin başlatılması 

b) Yeşil hasat, üzüm salkımlarının halen olgun değilken koparılması ya da 

tamamiyle imhası anlamına gelmekte olup, böylece, ilgili alanda sıfırlamak 

amacıyla üretimi azaltmak anlamına gelmektedir. Yeşil hasata destek, piyasa 

krizlerini önlemek adına Birliğin şarap piyasasındaki arz ve talep dengesini 

yeniden düzenlemeye katkı sağlamalıdır. 

3. Orman alanlarının geliştirilmesi ve ormanların yaşam kabiliyetinin iyileştirilmesi 

yatırımları kapsamında, ağaçlandırma ve orman alanlarının oluşturulması ile 

tarımsal ormancılık (agroforestry) sistemlerinin oluşturulması kapsamındaki yıllık 

primler, tarım-çevre-iklim, organik tarım, Natura 2000 ve Su Çerçeve Direktifi 

ödemeleri, doğal ya da diğer spesifik kısıtlamalarla karşılaşan alanlara yönelik 

ödemeler, hayvan refahı ve orman-çevre ve iklim servisleri ve orman muhafaza 

kapsamındaki ödemelerdir (Anonymous 2013e). 

 

4.2.2 Çapraz uyum kriterleri 

 

Yeni reform ile Health Check (Gözden Geçirme) reformu kapsamındaki çapraz uyumun 

kapsamı daraltılmış ve sadeleştirilmiştir (Petel 2013). Çapraz uyumla ilgili kurallar, 

çevre, iklim değişikliği ve arazinin iyi tarım koşulu (a), halk, hayvan ve bitki sağlığı (b) 

ve hayvan refahı (c) alanlarıyla ilgili Çizelge 4.1’de listelendiği şekliyle ulusal düzeyde 

oluşturulan arazinin iyi tarım ve çevre koşulu standartları ile Birlik kanunu kapsamında 

YİŞ’leri içermektedir. Hali hazırda 7 İTÇK ve 13 YİŞ çapraz uyumla ilgilidir. 

1306/2013/AB sayılı tüzüğün madde 93’ünde belirtildiği üzere, 2015 ve 2016 yıllarıyla 

ilgili olarak çapraz uyum kuralları ayrıca daimi meranın korunmasını da içerecektir 

(Anonymous 2013a). Üye devletler, artık üretim amaçlı kullanılmayan araziler dahil, 

tüm tarımsal alanın, İyi Tarım ve Çevre koşulunda korunmasını temin etmekle 

yükümlüdür. Üye devletlerin, bölgesel ya da ulusal düzeyde, yararlanıcılar için, toprak 

ve iklim koşulu, mevcut tarım sistemleri, arazi kullanımı, ekim nöbeti, tarım 
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uygulamaları ve çiftlik yapıları dahil bölgelerin spesifik özelliklerini dikkate alarak 

çizelge 4.1’de belirlenen çerçeve temelinde İyi Tarım ve Çevre Koşulu için minimum 

standartları tanımlamaları gereklidir. 1306/2013/AB sayılı tüzüğün madde 94’üne göre, 

üye devletler çizelge 4.1’de öngörülmeyen minimum şartları tanımlamamalıdırlar 

(Anonymous 2013a). Üye devletler, ayrıca 1306/2013/AB sayılı tüzüğün madde 95’inde 

belirtildiği üzere, yararlanıcılara çiftlik düzeyinde uyulacak şartlar ve standartları 

uygunsa elektronik araçların kullanımı yoluyla açık ve kesin bilgiyle iletmelidir 

(Anonymous 2013a). 

 

Çizelge 4.1 Çapraz uyumla ilgili kurallar (Anonymous 2013a) 

Alan Ana 

Konu 

Şartlar ve Standartlar Madde No 

Ç
ev

re
, 

İk
li

m
 D

eğ
iş

ik
li

ğ
i,

 A
ra

zi
n

in
 İ

y
i 

T
ar

ım
 K

o
şu

lu
 

 

S
u

 

YİŞ 1 Tarımsal kaynaklı nitratça neden olunan kirliliğe karşı 

suların korumasıyla ilgili 12 Aralık 1991 tarih ve 

91/676/AET sayılı Konsey Direktifi (Anonymous 1991) 

Madde 4 ve 5 

İTÇK 1 Su yatakları boyunca tampon şeritlerin oluşturulması
1
  

İTÇK 2 Sulama suyunun kullanımının izne tabi olduğu yerde izin 

prosedürlerine uyum 

 

 

İTÇK 3 Kirliliğe karşı yeraltı suyunun korunması: tarımsal 

faaliyetle ilgili olduğu ölçüde, 80/68/AET sayılı Direktifin 

geçerliliğinin son gününde yürürlükteki versiyonunda yer 

alan Ekinde listelendiği şekliyle tehlikeli maddelerin 

toprağa sızmasını ve araziye boşaltım yoluyla yeraltı 

suyunun dolaylı kirlenmesini önleyecek önlemler ve 

yeraltı suyuna doğrudan boşaltımın engellenmesi 

(Anonymous 1979b) 

 

T
o

p
ra

k
 v

e 

K
ar

b
o

n
 S

to
k
u

 İTÇK 4 Minimum Toprak Örtüsü  

İTÇK 5 Erozyonu sınırlandıracak alana özel koşulları yansıtan 

minimum arazi yönetimi 

 

İTÇK 6 Bitki sağlığı sebepleri istisnasıyla anız yakılmasının 

yasaklanması dahil uygun uygulamalar yoluyla toprak 

organik madde düzeyinin korunması
2
 

 

 

 

 

 
1
 İTÇK tampon şeritleri, 91/676/AET sayılı Direktifin madde 5(4)’ü kapsamında oluşturulan üye 

devletlerin Eylem Planlarına göre uygulanacak 91/676/AET sayılı Direktifin EK II A4 bendinde, bahsi 

geçen en azından su yolları yakınında araziye gübre uygulanması koşullarıyla ilgili şartlara aynı 

Direktifin Madde 3 (2)’sine ilişkin belirlenmiş hassas bölgelerin hem dahilinde hem de dışında  uygun 

olmalıdır. 
2
 Şart, tarla bitkileri anızının yasaklanması üzerine genel bir yasakla sınırlandırılabilir, ancak üye 

devletler, daha ileri şartlar tanımlanmasına karar verebilir. 
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Çizelge 4.1 Çapraz uyumla ilgili kurallar (Anonymous 2013a) (devam) 

 
Alan Ana 

Konu 

Şartlar ve Standartlar 
Ç

ev
re

, 
İk

li
m

 D
eğ

iş
ik

li
ğ

i,
 A

ra
zi

n
in

 İ
y

i 

T
ar

ım
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o
şu
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B

iy
o

çe
şi

tl
il

ik
 

YİŞ 

2 

Yabani kuşların korunması hakkında 30 Kasım 2009 tarih 

ve 2009/147/AET sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey 

Direktifi (Anonymous 2009d) 

Madde 3(1), 

Madde 

3(2)(b), 

Madde 4(1), 

(2) ve (4) 

YİŞ 

3 

Yabani fauna ve floranın ve doğal yaşam alanlarının 

korunması hakkında 21 Mayıs 1992 tarih ve 92/43/AET 

sayılı Konsey Direktifi (Anonymous 1992b) 

Madde 6 (1) 

ve (2) 

P
ey

za
j,

 

M
in

im
u

m
 B

ak
ım

 

S
ev

iy
es

i 

İTÇK 

7 

Bir seçenek olarak yabancı bitki türlerinin önlenmesine 

yönelik tedbirler ile kuşların yetişme ve beslenme dönemi 

boyunca ağaçları ve çalıları kesmenin yasaklanması dahil 

olarak uygun olduğu durumlarda, çitler, göletler ve 

hendekler ve grup ya da izole edilmiş halde sıralı ağaçlar, 

tarla sınırları ve teraslar dahil peyzaj özelliklerinin 

korunması 

 

H
al

k
 S

ağ
lı

ğ
ı,

 H
ay

v
an

 S
ağ

lı
ğ

ı 
v

e 
B

it
k

i 
S
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ğ
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G
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a 
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ü
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ğ
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YİŞ 

4 

Gıda güvenliği hususlarında prosedürleri ortaya koyan ve 

Avrupa Gıda Güvenliği Makamını kuran gıda kanununun 

genel ilkelerini ve şartlarını ortaya koyan 178/2002/AT 

sayılı Avrupa Parlamentosu Tüzüğü ve 28 Ocak 2002 

tarihli Konsey Tüzüğü (Anonymous 2002) 

Madde 14 

ve15, Madde 

17(1)
3
 ve 

Madde 18, 

19 ve 20 

YİŞ 

5 

Hormon ve tyrostaic bir aksiyona sahip bazı maddelerin 

ve beta-agonistlerin besicilikte kullanımının 

yasaklanmasıyla ilgili 29 Nisan 1996 tarih ve 96/22/AET 

sayılı Konsey Direktifi (Anonymous 1996) 

Madde 3(a), 

(b), (d) ve 

(e) ve Madde 

4, 5 ve 7 

H
ay

v
an

la
rı

n
 K

im
li

k
le

n
d

ir
il

m
es

i 
v

e 

K
ay

d
ı 

YİŞ 

6 

Domuzların kaydı ve kimliklendirilmesi üzerine 15 

Temmuz 2008 tarih ve 2008/71/AT sayılı Konsey 

Direktifi (Anonymous 2008b) 

Madde 3, 4 

ve 5 

YİŞ 

7 

820/97/AT sayılı Konsey Tüzüğünü ortadan kaldıran ve 

sığır eti ve sığır eti ürünlerinin etiketlenmesiyle ilgili ve 

büyükbaş hayvanların kimliklendirilmesi ve kayıt altına 

alınması için bir sistem kuran 17 Temmuz 2000 tarihli 

Konsey Tüzüğü ve 1760/2000 sayılı Avrupa Parlamentosu 

Tüzüğü (Anonymous 2000b) 

Madde 4 ve 

7 

YİŞ 

8 

1782/2003/AT sayılı tüzüğü ve 92/102/AET ve 

64/432/AET sayılı direktifleri tadil eden ve koyun ve 

keçilerin kaydı ve kimliklendirilmesi için bir sistem kuran 

17 Aralık 2003 tarih ve 21/2004/AT sayılı Konsey 

Tüzüğü (Anonymous 2003b) 

Madde 3, 4 

ve 5 

 

 
3
 470/2009/AT sayılı TüzüğünMadde 14’ü (Anonymous 2009e) ve 37/2010/AT sayılı Tüzüğün Eki 

(Anonymous 2010d), 

852/2004/AT sayılı Tüzük (Anonymous 2004c): Madde 4(1) and Ek I bölüm A (II 4 (g, h, j), 5 (f, h), 6; 

III 8 (a, b, d, e), 9 (a, c)), 

853/2004/AT sayılı Tüzük (Anonymous 2004d): Madde 3(1) and Ek III Ksım IX Bölüm 1 (I-1 b, c, d, e; 

I-2 a (i, ii, iii), b (i, ii), c; I-3; I-4; I-5; II-A 1, 2, 3, 4; II-B 1(a, d), 2, 4 (a, b)), Ek III Kısım X Bölüm1(1), 

183/2005/AT sayılı Tüzük (Anonymous 2005c): Madde 5(1) ve Ek I, bölüm A (I-4 e, g; II-2 a, b, e), 

Madde 5(5) ve Ek III (1, 2), Madde 5(6) ve  

396/2005/AT sayılı Tüzüğün Madde 18’inde (Anonymous 2005d) uygulandığı şekliyle uygulanır. 
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Çizelge 4.1 Çapraz uyumla ilgili kurallar (Anonymous 2013a) (devam) 

Alan Ana 

Konu 

Şartlar ve Standartlar 
H

al
k

 S
ağ

lı
ğ

ı,
 H

ay
v

an
 S

ağ
lı

ğ
ı 

v
e 

B
it

k
i 

S
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v
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H
as
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lı

k
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rı
 YİŞ 

9 

Belirli Bulaşıcı Spongiform Encefalopathilerin önlenmesi, 

kontrolü, eradikasyonu kurallarını belirleyen 22 Mayıs 2001 

tarihli Avrupa Parlamentosunun 999/2001/AT sayılı Tüzüğü 

(Anonymous 2001)  

Madde 7, 

11, 12, 13 

ve 15 

B
it

k
i 

K
o

ru
m

a 

Ü
rü

n
le

ri
 

YİŞ 

10 

91/414/AET ve 79/117/AET sayılı Konsey Direktiflerini 

kaldıran ve bitki koruma ürünlerinin piyasada yer alması 

hakkında 21 Ekim 2009 tarih ve 1107/2009/AT sayılı Avrupa 

Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü (Anonymous 2009f) 

Madde 55, 

birinci ve 

ikinci cümle 

H
ay

v
an

 R
ef

ah
ı 

H
ay

v
an

 R
ef

ah
ı 

YİŞ 

11 

Buzağıların korunması için minimum standartları ortaya 

koyan 18 Aralık 2008 tarih ve 2008/119/AT sayılı Konsey 

Direktifi (Anonymous 2008c) 

Madde 3 ve 

4 

YİŞ 

12 

Domuzların Korunması için minimum standartları ortaya 

koyan 18 Aralık 2008 tarih ve 2008/120/AT sayılı Konsey 

Direktifi (Anonymous 2008d) 

Madde 3 ve 

4 

YİŞ 

13 

Tarım amaçlı tutulan hayvanların korunması hakkında 20 

Temmuz 1998 tarih ve 98/58/AT sayılı Konsey Direktifi 

(Anonymous 1998) 

Madde 4 

 

YİŞ ve İTÇK kapsamında korunan özellikler, Tek Ödeme Programı (Single Payment 

Scheme) ve Tek Alan Ödeme Programı (Single Area Payment Scheme) için uygun olan 

alana kendiliğinden dahildir. İTÇK’da arazinin korunması koşulu, artık üretim amaçlı 

kullanılmayan arazi için de geçerlidir. Bu yalnızca Tek Alan Ödeme Programı için 

uygun olup, diğeri için uygun değildir (Diesner 2012b). 
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4.2.3 Kontroller ve yaptırım sistemi
4
 

 

AB kaynaklı ödemelerden yararlanmak isteyen yararlanıcılar, tarımsal faaliyetiyle ilgili 

ya da işletme alanıyla
5
 ilgili doğrudan bir ihmalin ya da bir eylemin sonucu olarak, 

uyumsuzluk durumunda idari bir cezaya tabi tutulmaktadırlar
6
 (Anonymous 2009a, 

Funar 2009, Anonymous 2010a, Jongeneel ve Brand 2010, Anonymous 2012a, 

Anonymous 2010c, Anonymous 2012c, Anonymous 2013a). Bu bakımdan, üye 

devletler, etkili bir çapraz uyum kontrolü sistemi kurmalı (Anonymous 2009a, 

Anonymous 2009g, Anonymous 2011b) ve çiftçilerin tanımlanan kurallara uyup 

uymadığını, sistematik yerinde kontrollerle doğrulamalıdırlar (Nitch ve Osterburg 2008, 

Anonymous 2013a). Yerinde kontrollerin amacı, potansiyel herhangi bir uygunsuzluğu 

saptamak ve ek kontroller gerektirebilecek durumları tanımlamaktır (Varela-Ortega ve 

Calatrava 2004). Üye devletler, YİŞ ve İTÇK’ya uygunluğu sağlamak üzere mevcut 

idari ve kontrol sistemlerinden faydalanabilmektedirler. Ancak, 1306/2013/AT sayılı 

tüzüğün madde 96’sında tanımlandığı üzere, bu sistemler özellikle koyun ve keçiler, 

domuzlar ve hayvanların kaydı ve kimliklendirilmesi sistemleri ile Su Çerçeve 

Tüzükleri olmak üzere, entegre sistemle uyumlu olmak zorundadır (Anonymous 2013a). 

Angileri ve Zarco (2013) tarafından bildirildiği üzere, küçük çiftçiler direktif ve 

tüzüklere uymaya devam etmekle birlikte, kesinti riskinden muaf tutulmuşlar ve kontrol 

sistemine tabi değildirler. Bu doğrultuda, 1122/2009/AT sayılı mevzuatın madde 8’i 

uyarınca kontrol sistemi (Anonymous 2009g), 

a) Çiftçi bilgilerinin kontrolden sorumlu yetkili makama aktarılması,  

b) Kontrol örneklerinin seçim yöntemleri, 

c) Denetimlerin kapsamı ve özelliğine ilişkin göstergeleri, 

d) Saptanan uyumsuzluğu ve bu uyumsuzluğun şiddeti, kapsamı/boyutu, sürekliliği 

ve tekerrürüne ilişkin bir değerlendirmeyi içeren kontrol raporlarını, 

 
4
 Konuyla ilgili OTP 2020 reformu kapsamında yeni yayımlanan AB mevzuata ilişkin uygulama kanunu 

henüz yayımlanmadığından, detaylar için 73/2009/AT (Anonymous 2009a) ve 1698/2005/AT sayılı 

mevzuatın (Anonymous 2005a) uygulama mevzuatı dikkate alınmıştır. 
5
 Aynı üye devletin bölgesi içinde yer alan yararlanıcı tarafından yönetilen alanlar ve üretim birimleri 

anlamındadır. 
6
 Transfer de bu kapsamda değerlendirilmektedir. 
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e) Yetkili kontrol makamının ödeme ajansı olmadığı durumda, ihtisaslaşmış 

kontrol makamlarından ya ödeme ajansına ya da koordinasyonu sağlayan 

makama yahut her ikisine de kontrol raporlarının aktarılmasını ve 

f) Ödeme ajansınca yaptırım sisteminin uygulanmasını içermelidir. 

 

4.2.4 Kontrolden sorumlu kurum kuruluşlar 

 

Çapraz uyum kontrolü için yetkili makamlar, ilgili şart ve standartlar bakımından 

kontrol ve denetimleri yerine getirme sorumluluğu taşıyan ihtisaslaşmış kontrol 

kurumlarıdır (Anonymous 2013h). 1122/2009/AT sayılı tüzüğün madde 48 (1)’i 

uyarınca, ödeme ajanslarıysa, normalde bireysel vakalarda kesintileri ya da bir ya da 

daha fazla yardım programından mahrum bırakma durumunu belirlemekten sorumludur 

(Anonymous 2009g). Ancak, 1122/2009/AT sayılı tüzüğün madde 48 (3)’ü’ne göre, üye 

devletler, kontrolün etkinliğinin ihtisaslaşmış kontrol kurumları tarafından yapılan 

kontrole eşdeğer olması şartıyla, şartların bazıları ya da tüm şartlarla ilgili kontrollerin, 

ödeme ajansı tarafından yapılmasına karar verebilmektedirler (Anonymous 2009g). Üye 

devletlerin ödeme ajansı ve kontrol makamlarına ilişkin tanımlamaları Çizelge 4.2’de 

sunulmuştur. 

 

Çizelge 4.2  Bazı üye devletlerin kontrolden sorumlu makamları (Anonymous 2007a, 

Sarl 2007, Anonymous 2012e) 

 
Üye Devlet Ödeme Ajansı Yetkili Kontrol Makamı 

Avusturya Agrarmarkt Austria Ödeme Ajansı ve bölgesel Düzeyde bazı 

ihtisaslaşmış kontrol kurumları 

Belçika (F) Kamu Bakanlığı Mevzuatın farklı alanlarını kapsayan 4 

ihtisaslaşmış kontrol kurumu 

Belçika (Wallony) Walloon Bölgesi Bakanlığı Mevzuatın farklı alanlarını kapsayan 3 

ihtisaslaşmış kontrol kurumu 

Güney Kıbrıs Rum 

Yönetimi 

Kıbrıs Tarım Ödeme Ajansı Ödeme Ajansı 

Çek Cumhuriyeti Devlet Tarım Müdahale Fonu (SZIF)- 

Tarım Bakanlığı’nın bir ajansı  

Ödeme Ajansı 

Almanya Bölgesel Ödeme Ajansları Bölgesel ihtisaslaşmış kontrol kurumları 

Danimarka Gıda, Balıkçılık ve Tarım ve Tarım 

Ticareti Bakanlığı 

Mevzuatın farklı alanlarında 

ihtisaslaşmış kontrol kurumları ve 

belediyeler 

Estonya Tarımsal Kayıtlar ve Bilgi Kurulu 

(ARIB) 

Ödeme Ajansı 
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Çizelge 4.2  Bazı üye devletlerin kontrolden sorumlu makamları (Anonymous 2007a, 

Sarl 2007, Anonymous 2012e) (devam) 

 
Üye Devlet Ödeme Ajansı Yetkili Kontrol Makamı 

Yunanistan Topluluk Yönlendirme ve 

Garanti Yardımı için Ödeme 

ve Kontrol Ajansı 

(OPEKEPE) 

Valilik Makamları (Prefectural Authorities) birincil 

kontrolleri uygun uzmanlaşmayla Kontrol Komiteleri 

aracılığıyla uygulamaktadır 

İspanya Bölgesel Ödeme Ajansları Bazı bölgelerde Ödeme Ajansı, aynı zamanda kontrol 

makamıdır, ancak diğer bölgelerde kontroller ilgili 

makama delege edilmektedir. 

Finlandiya Tarım ve Orman Bakanlığı 

Bölümü 

Ödeme Ajansı, çevreyle ilgili YİŞ’ler ve İTÇK’dan 

sorumludur. Finli Gıda Ajansı (EVIRA), YİŞ 6-18’in 

kontrolünden sorumludur. İl Veteriner Memurları 

hayvanların kimliklendirilmesi ve kaydından 

sorumludur. 

Fransa Tarım ve Balıkçılık 

Bakanlığı 

Mevzuatın farklı alanlarında 4 ihtisaslaşmış kontrol 

kurumu 

Macaristan Tarım ve Kırsal Kalkınma 

Ajansı 

Jeodezi, Haritacılık ve Uzaktan Algılama Enstitüsü 

İrlanda  Tarım ve Gıda Birimi (DAF) Ödeme Ajansı Birimleri ve Çevre, Miras ve Yerel 

Hükümet Birimi 

İtalya Ulusal Ödeme Ajansı ve 6 

Bölgesel Ödeme Ajansı 

Kontroller, bazı uzmanlaşmış kurumlara delege 

edilenlerle esas olarak Ödeme Ajansları tarafından 

yapılır. 

Lüksemburg Lüksemburg Ödeme Ajansı Tarım Bakanlığı’nın Kontrol Birimi ve farklı mevzuat 

alanlarını kapsayan ihtisaslaşmış kontrol kurumları 

Litvanya  Tarım Bakanlığı’nın Ulusal 

Ödeme Ajansı 

Ödeme Ajansı 

Letonya  Hazine ve Finans Bakanlığı Kırsal Destek Servisi Kontrol Birimi 

Malta Köy İşleri ve Çevre 

Bakanlığı 

Ödeme Ajansı Kontrol Birimi 

Hollanda 4 Ödeme Ajansı Genel Kontrol Servisi ve farklı sorumluluklarla 

bölgesel makamlar 

Polonya Tarımı Yeniden 

Yapılandırma ve 

Modernizasyon Ajansı  

Kontroller ulusal Ödeme Ajansı ve bölgesel dallar 

tarafından yapılır. 

Portekiz Ulusal Tarımsal Garanti 

Enstitüsü 

Kontroller Ödeme Ajansınca yapılmakla birlikte Genel 

Veterinerlik Müdürlüğü gibi farklı mevzuat alanlarını 

kapsayan ihtisaslaşmış kontrol kurumları 

İsveç İsveç Tarım Kurulu 21 İlçe İdari Kurulu ve 290 belediye 

Slovenya Slovenya Tarımsal Piyasalar 

ve Kırsal Kalkınma Ajansı 

Ödeme Ajansı bölgesel düzeyde kontrolleri Slovenya 

Tarım, Orman ve Gıda Müfettişliğine delege etmiştir. 

Bununla birlikte, 3 ihtisaslaşmış kontrol kurumu yetkili 

makamdır.  

Birleşik Krallık 

İngiltere 

Kırsal Ödemeler Ajansı Ödeme Ajansı yanında Veteriner İlaç Müdürlüğü 

Hayvan Sağlığı ve Çevre Ajansı ihtisaslaşmış kontrol 

kurumları 

Birleşik Krallık 

İskoçya 

İskoçya Çevre ve Köyişleri 

Bölümü İdaresi 

Ödeme Ajansı ve İskoç Doğal Miras Ajansı ve İskoç 

Çevre Koruma Ajansı gibi ihtisaslaşmış kontrol 

kurumları 

Birleşik Krallık 

Kuzey İrlanda 

Tarım ve Kırsal Kalkınma 

Birimi 

Ödeme Ajansı ve Çevre Birimi ve Çevre ve Miras 

Servisi  

Birleşik Krallık 

Galler  

Galler Ulusal Meclisi Ödeme Ajansı ve Galler Kırsal Alan Konseyi ve Çevre 

Ajansı 
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Üye devletlerdeki kontrol sistemlerinin incelenmesi, gelecekte ülkemizde de sistemin 

kurulması bakımından önem taşımaktadır. Bu çerçevede, Danimarka’daki sistem 

incelendiğinde 29’u çevre, 34’ü sağlık, 45’i hayvan refahı, 5’i tarımsal çevre tedbirleri 

olmak üzere toplam 113 şartla ilgili çapraz uyum kontrolleri için risk analizi ve 

çiftçilerin seçimi, her bir kontrol makamı tarafından yapılmaktadır. Kontrol makamı, 

kontrolleri yerine getirirken, çiftçiler ihlaller konusunda bilgilendirmekte ve çiftçiye 

itiraz hakkı sunulmaktadır. Sonuçlar ödeme ajansına elektronik raporlama sistemi 

yardımıyla bildirilmektedir. Vakalar ödeme ajansı tarafından ele alınmakta, uyumsuzluk 

durumunda karar çiftçiye gönderilmektedir. Ödemelerden kesinti yapılması halinde, 

çiftçilerin şikayet seçeneği bulunmaktadır. Ödeme ajansı aynı zamanda tüm risk 

analizlerine ilişkin kalite kontrollerini yapmaktadır. Tüm kontrol makamları yerinde 

kontroller için çiftçileri seçmektedir (Mortensen 2008) (Şekil 4.2).   
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Şekil 4.2 Danimarka kontrol sistemi karar mekanizması (Mortensen 2008) 

 

Fermantzis vd. (2007) Yunanistan’da İTÇK’larla ilgili 1185 kontrolden 535’inde 

herhangi bir kesinti yapılmadığını, 633’ünde %1 kesinti yapıldığını, geri kalan 17’sinin 

ise %3 kesintiyle sonuçlandığını bildirmiştir. Ayrıca, YİŞ’le ilgili olarak 307 kontrolün 

%1, 838 kontrolün %3 ve geri kalan 14 kontrolün %5 kesintiye uğratıldığını belirtmiş 

ve çok parçalı arazi yapısının idari sorunlar oluşturduğuna dikkat çekmiştir. Ayrıca, 

üretim tipi ve yoğunluğunu dikkate almayan bir uygulamanın yatay yapısının bazı 

çiftçiler üzerine orantısız yük getirebileceğini bildirmişlerdir. Atance (2008), İspanya’da 
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uygulamanın ilk yılından itibaren toplanan veri temelinde Tek Çiftlik Ödemesi 

başvurularının %1,69’una karşılık gelen 8831 kontrolün %10,75’ine karşılık gelen 949 

ihlal vakası tespit edildiğini bildirmiştir. Toplamda kontrollerin %74’üne yaptırım 

uygulanmamış ya da %1’den az uygulanmıştır. %11’i ise %5’den fazla yaptırımla 

sonuçlanmıştır. Hollanda’daki sistemde ise (Şekil 4.3), farklı çapraz uyum alanlarını 

kontrolden sorumlu kurumları koordine eden koordinatör bir kontrol makamı ve ödeme 

ajansı tanımlanmıştır (Stegaman 2009). Jongeneel ve Brand (2010) tarafından 

bildirildiği üzere, 2005 yılında AB’de 240.898 çiftliğin yerinde kontrolleri 

tamamlanmıştır. Kontrol edilen çiftçilerin %11,9’unun ödemelerinde kesinti yapılmıştır. 

YİŞ’ler ve İTÇK’ları karşılamaları gerekli olan eski üye devletler için bu yüzde sadece 

İTÇK’larla ilgili kontrol edilen yeni üye devletlerden (%6,1 ihlal), %16,4 ihlal oranı ile 

daha yüksektir. Uygulanan toplam kesinti tutarı, 9,84 milyon € olmuştur. Tespit edilen 

davaların esas bölümü, hayvanların kimliklendirilmesi ve kaydını içermiştir (%71). 

Ayrıca %10 ihlal oranıyla Nitrat Direktifi ve %13 ihlal oranıyla İTÇK’lar önemli bir 

pay tutmuştur (Anonymous 2007c). 

 

 

 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.3 Hollanda çapraz uyum sistemi 

 

Genel Denetim Servisi  

İller (12)  

Su Kurulları (27) / Ulaştırma ve Su 

Yönetim Müfettişliği  

Belediyeler (458)  

Hollanda Kontrol Makamı 

Süt ve Süt Ürünleri (COKZ)  

Kanatlı Kontrol Enstitüsü 

Yumurtalar ve Yumurta Ürünleri (CPE)  

Koordinatör Kontrol Makamı 

(Genel Denetim Servisi Avrupa masası) 

YETKİLİ KONTROL 

MAKAMLARI 

ÖDEME AJANSI 

Ulusal Tüzük Ajansı 

Hollanda Süt Kurulu (PZ) 

Ekilebilir Ürünler Baş Kurulu (HPA) 

Canlı Hayvan Ürün Kurulu 

Et ve Yumurta (PVE) 
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4.2.5 Yerinde kontroller 

 

AB mevzuatı kapsamında ilgili kriterler bakımından yapılan yıllık çapraz uyum 

kontrolleri, 1122/2009/AT sayılı mevzuatın madde 50’si (Anonymous 2009g) uyarınca, 

Tek Ödeme Programı ve diğer doğrudan ödemeler için başvurularını gönderen 

çiftçilerin en az %1’i ile 65/2011/AT sayılı mevzuatın madde 20’si (Anonymous 2011b) 

uyarınca, 1 Ocak 2007 tarihinden itibaren ilgili kırsal kalkınma programları kapsamında 

yeni taahhütlere giren çiftçilerin %1’ini kapsamak zorundadır (Anonymous 2013h). Bu 

durum, 1122/2009/AT sayılı mevzuatın, madde 50’sinde (Anonymous 2009g) 

belirtildiği üzere, 1234/2007/AT (madde 85t ve 103z) kapsamındaki şarap sektörü 

ödemeleri için de geçerlidir. Ancak, yürürlükte olan mevzuatın kanun ve standartlar için 

hali hazırda minimum kontrol oranları belirlediği durumlarda, bu oran, %1’lik 

minimum kontrol oranının yerine uygulanabilir. Bu kapsamda, hayvanların kaydı ve 

kimliklendirilmesine ilişkin çapraz uyumun teyidi amacıyla (Anonymous 2009g ve 

Anonymous 2010c), 

a) Sığır cinsi hayvanları olan ve sütun 1 ve 2 kapsamında yardım talep eden 

faydalanıcıların %5’i, 

b) Koyun ve/veya keçileri olan ve sütun 1 ve 2 kapsamında yardım talep eden 

faydalanıcıların %3’ü, 

c) Domuz sahibi olan ve sütun 1 ve 2 kapsamında yardım talep eden 

faydalanıcıların %1’i dikkate alınmalıdır. 

 

Genel olarak yetkili kontrol makamı, yerinde kontroller için kontrol örneğini, iletilen 

yardım başvurularının temsil edilebilirliği ve kontroller kapsamındaki yükümlülüklerle 

ilgili risk kriterini içeren risk analizine göre seçmektedir (Anonymous 2009g, 

Anonymous 2010c, Anonymous 2011b). Bu risk analizi için, bir çiftlik düzeyi, bir 

çiftlik kategorisi düzeyi, girişimde bulunanların düzeyi ya da coğrafi bölgeler baz 

alınabilir. Risk analizi, ÇDS’ye bir çiftçinin katılımını ya da program ilgili şart ya da 

standartla ilgiliyse, bir çiftçinin bir sertifikasyon sistemine katılımını ya da bunların her 

ikisini de dikkate alabilir (Anonymous 2011b).  
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1306/2013/AB sayılı tüzüğün madde 97’si uyarınca, yerinde kontroller yardım 

başvurusunun iletildiği aynı takvim yılı içerisinde (Anonymous 2013a), 65/2011/AT 

sayılı mevzuatın madde 25’ine göre mümkün olduğunca nihai ödeme yapılmadan önce 

(Anonymous 2011b) ve ayrıca, uygun durumlarda Topluluk kurallarında belirtilen diğer 

kontroller aynı zamanda yapılmalıdır (Anonymous 2009g, Anonymous 2011b). Kontrol 

amacının tehlikeye atılmaması şartıyla, yerinde kontroller duyurulabilmektedir. 

1122/2009/AT sayılı mevzuatın madde 27’sinde (Anonymous 2009g) ve 65/2011/AT 

sayılı mevzuatın madde 20’sinde (Anonymous 2011b) bildirildiği üzere, duyurulmaması 

gereken durumlar istisnasıyla duyuru süresi, asgari bir süre ile sınırlı olmalı ve 14 günü 

aşmamalıdır. Canlı hayvan yardım başvurularıyla ilgili yerinde kontrollerse, 48 saati 

aşmamalıdır (Anderson 2013). Yerinde kontroller için inspektör, denetimin yapılacağı 

çiftlikte yürürlükte bulunan şartların gösterildiği bir form kullanmalı ve gerekirse 

hayvan yetiştirmeyle ilgili bilgi için büyükbaş ve küçükbaş hayvan kayıt sistemlerinden 

faydalanmalıdır. İnspektör, ayrıca yetkili makamda (ödeme ajansı) bulunan çapraz 

uyumla ilgili bilgiyi talep etmelidir. İnspektör bir kontrol listesi temelinde denetimleri 

gerçekleştirmeli, her bir başvuru sahibi için hazırlanan dosyada kontrol listesi yanında 

kontrollerle ilgili bilgi de yer almalıdır (Anonymous 2010c). İnspektör, kontrol 

sonucunu detaylandıran tam yazılı bir rapor doldurularak, bu ödeme ajansı rolündeki 

kuruma gönderilmelidir. Ödeme ajansı, tüm kontrol bulgularını değerlendirerek, kesinti 

yapılıp yapılmayacağına, ne kadar kesinti yapılacağına ya da yardımlardan mahrum 

bırakılıp, bırakılmayacağına karar vermektedir (Anonymous 2013h). Çiftçi, yerinde 

kontrol tarihinden sonraki üç ay içerisinde belirlenen uyumsuzluğa dair 

bilgilendirilmektedir (Anonymous 2010c).  

 

4.2.6 Yaptırımın uygulanması 

 

1122/2009/AT sayılı mevzuatın madde 70’i ve 1306/2013/AB sayılı mevzuatın madde 

99’unda belirtildiği üzere, yaptırımlar, yardımlardan kapsam dışı bırakmaya kadar 

varabilen kesintilerin yapılması yoluyla uygulanmakla birlikte, yaptırımların 

belirlenmesinde uyumsuzluğun tekrarı (tekerrür), boyutu/kapsamı, şiddeti ve sürekliliği 

dikkate alınmaktadır (Anonymous 2011b, Anonymous 2013a). 1122/2009/AT sayılı 

mevzuatın madde 70’i uyarınca, maksimum kesinti miktarı %25 ile sınırlıdır 



 

39 

 

(Anonymous 2009g). Bu çerçevede, 1122/2009/AT sayılı tüzüğün madde 47’sinde 

belirtildiği üzere (Anonymous 2009g), 

 

Tekrar eden uyumsuzluk, çiftçinin önceki uyumsuzluk hakkında bilgilendirilmesi ve 

icabında çiftçinin önceki uyumsuzluğu sona erdirmek için gerekli önlemleri alma 

imkânı bulması şartıyla, aynı şarta, standarda ya da yükümlülüğe art arda üç yıllık bir 

takvim dönemi içinde birden fazla kez uymaması anlamına gelmektedir.  

 

Uyumsuzluğun boyutu/kapsamı, özellikle riayet etmemenin büyük bir etkisinin olup, 

olmadığı ya da çiftliğin kendisi ile sınırlı olup, olmadığı dikkate alınarak, 

belirlenmektedir.  

 

Uyumsuzluğun şiddeti, özellikle şartın hedeflerini ya da standardın hedeflerini dikkate 

alarak, riayet etmemenin sonuçlarının önemine bağlıdır. 

 

Uygunsuzluğun sürekliliği ise, etkisinin sürme zamanının uzunluğu ya da uygun 

araçlarla bu etkileri sonlandırma potansiyeline bağlıdır.  

 

Yerinde kontrollerin zamanı ve kontrol süresince kontrol edilecek unsurlarla ilgili net 

kurallar tanımlanmalı, kesintilerin hesaplanmasında önem taşıyan “şiddet”, “boyut-

kapsam”, “süreklilik”, “tekerrür” ve “niyet” kavramlarının tanımlanmasına önem 

verilmelidir. Bu kavramların tanımları açık bir şekilde ilgili AB mevzuatına göre 

yapılmalı ve bu konuda inspektörler için uygulama rehberleri hazırlanmalıdır (Yüksel 

vd. 2011).  

 

Üye devletler, şiddeti, kapsamı/boyutu ve sürekliliğine göre, bir uyumsuzluk vakasının 

minör olarak düşünüldüğü durumlarda (100 Avro ya da daha az bir miktara karşılık 

gelen tutarlar için) hiçbir kesinti uygulamamaya karar verebilirler.  Bu durumda, sonraki 

yılda çiftçinin tespit edilen uyumsuzluk bulgularını düzeltmesi gereklidir (Anonymous 
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2013a). Ancak, halk ya da hayvan sağlığına doğrudan risk teşkil eden uygunsuzluk 

örnekleri minör olarak düşünülmemektedir (Anonymous 2009g, Anonymous 2013a).  

 

Yaptırım sistemini oluşturan ödemelerden kesinti ya da mahrum bırakma, 

uyumsuzluğun ihmal ya da kasıtlı olmasına göre değişmektedir. Bu durumda, kasıt ve 

ihmal için niyet önemli hale gelmektedir (Anonymous 2008e).  

 

İhmal durumunda kesinti yüzdesi %5’i aşmayacak ve tekrarlanan uyumsuzluk 

durumunda %15 kadar olacaktır (Anonymous 2013a).  

 

Doğrudan ödemeler ve şarap sektörü ödemeleri kapsamında yararlanıcının ihmali 

sonucundaki bir uyumsuzluk için genel olarak toplam miktarın %3’ü kadar bir kesinti 

uygulanmaktadır. Ancak ödeme ajansı, yetkili kontrol makamınca kontrol raporunun 

değerlendirme bölümünde sunulan bilgi temelinde ödemelerin %1’ine ya da %5’ine 

kadar kesinti yapılarak uygulanmasına karar verebilir.  

 

 

Tekrarlanan uyumsuzlukla ilgili belirlenen yüzde, ilk tekrar durumunda üçle 

çarpılacaktır. Bu amaçla, ödeme ajansı, söz konusu standart ya da şartla ilgili 

tekrarlanan uyumsuzluğa uygulanacak olan yüzdeyi belirleyecektir. Maksimum %15’e 

ulaşıldığında, aynı uyumsuzluk tekrar belirlenirse, çiftçi kasıtlı hareket etmiş kabul 

edilmektedir. Bundan sonra uyumsuzluk belirlendiğinde uygulanacak kesinti yüzdesi, 

uygunsa  %15 sınırlamasından önce, önceki çarpım sonucunun üçle çarpılmasıyla 

belirlenmektedir. Tekrarlanan uyumsuzluk, bir başka uyumsuzluk ya da bir başka 

tekrarlanan uyumsuzlukla belirlendiğinde kesintilere ilişkin sonuç %’si toplanmakta, 

ancak toplam miktarın %15’ini aşmamaktadır.  

 

Kasıtlı uygunsuzluk durumunda, kesinti yüzdesi, %20’den daha az olmamalı ve yardım 

programlarından ve bir/birkaç takvim yılı için yardım başvurularından mahrum 

bırakmaya kadar gidebilmektedir. Ancak,  toplam kesinti miktarı ve bir takvim yılı için 
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yardımdan mahrum bırakma durumu, çiftçiye verilen toplam yardım miktarını 

aşmamalıdır (Anonymous 2009g, Anonymous 2013a).  

 

Sistemde kontrollerin tamamlanamaması halinde, kontrollerden önce yapılmış olsa bile, 

usule aykırı bir ödeme, ulusal hükümlerde belirtilen faiz oranlarından daha düşük 

olmamak kaydıyla, faiziyle geri alınmaktadır (Anonymous 2009g, Anonymous 2011b). 

Ayrıca çiftçiler ya da temsilcilerinin yerinde kontrollerin yapılmasını engellemesi 

durumunda yardım başvuruları reddedilmekte ve ödeme yapılmış olsa bile geri 

alınmaktadır (Anonymous 2009g, Anonymous 2011b). Bu bağlamda işletmeler, 

inspektörlerle işbirliği yapmak ve gerekli kontrollerin yapılmasına müsaade edecek 

imkanları sağlamak zorundadırlar (Anonymous 2013h). Üye devletler, uyumsuzluk 

durumunda kesinti ve yardımlardan kapsam dışı bırakma sonucu elde edilen tutarların 

%25’ini koruyabilirler (Anonymous 2013b). 

 

4.2.7 Çiftlik danışmanlık sistemi  

 

2003 OTP reformlarının önemli bir unsuru olan ÇDS, çiftçilere standartların ve iyi 

uygulamaların üretim sürecine nasıl uygulanabileceği hakkında bilgi hizmeti 

sunmaktadır. Çapraz uyum sisteminin yürürlüğe girmesiyle, çiftçilerin ilgili kriterleri 

yerine getirmeleri ve daha iyi anlamalarına yardımcı olmak üzere, üye devletlerin, bir ya 

da daha fazla atanmış makam tarafından ya da özel makamlar tarafından işletilen ve 

arazi ve çiftlik yönetimi üzerine çiftçilere danışmanlık veren bir sistemi, faaliyete 

geçirmeleri gereklidir (Anonymous 2003a, Anonymous 2009a, Yüksel vd. 2011, 

Anonymous 2012f, Anonymous 2013a). Tüm üye devletler, 1 Ocak 2007 tarihinden 

itibaren ÇDS’yi hayata geçirmek zorundadırlar. Sistemde danışman, çiftçilere tavsiye 

verirken, çiftçiler, eylemlerinden sorumlu olup, şartları uygulamakla yükümlüdür. 

Entegre İdare ve Kontrol Sistemi kapsamında kontrolörün yaptığı kontroller kesinti ve 

yaptırımlara yol açabilir. Tavsiye ücretli olsun ya da olmasın tavsiye sıklığı konusunda 

hiçbir koşul bulunmamaktadır. Ulusal makamlar, ÇDS’den sorumlu danışmanlık 

makamlarını belirlemekten sorumludur. Bu makamlar için hali hazırda belirlenmiş 

hiçbir kriter mevcut değildir, özel ya da kamu olabilir (Oost 2012). OTP 2020 
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reformuyla ÇDS’nin kapsamı genişletilmiştir. Buna göre, 1306/2013/AB sayılı tüzük 

uyarınca (Anonymous 2013a), ÇDS en azından, 

1. YİŞ ve İTÇK kaynaklı çiftlik düzeyindeki yükümlülükler, 

2. İklim ve çevre için yararlı tarımsal uygulamalar ve tarım arazilerinin korunması 

(Anonymous 2013c),  

3. Girişimciliğin teşviki ile çiftlik modernizasyonu, rekabetçiliğin artırılması, 

sektörel entegrasyon, yenilikçilik ve piyasa yönelimine yönelik kırsal kalkınma 

programları için çiftlik düzeyinde belirlenen tedbirler,  

4. Su Çerçeve Direktifinin uygulanması için yararlanıcılar düzeyinde üye devletler 

tarafından tanımlanan şartlar (Anonymous 2000c),  

5. Pestisitlerin Sürdürülebilir Kullanımı kapsamında yararlanıcılar düzeyinde üye 

devletler tarafından tanımlanan şartları (özellikle entegre zararlı yönetimi genel 

prensiplerine uyum ve bitki koruma ürünlerinin kullanımıyla ilgili şartlar) 

kapsamalıdır (Anonymous 2009h ve Anonymous 2009ı). 

 

1305/2013/AB sayılı mevzuatın madde 15’inde belirtildiği üzere, kırsal kalkınma 

politikası kapsamında, ÇDS bunlara ek olarak, ilgili olduğu durumlarda iş güvenliği 

standartları ve çiftlikle bağlantılı güvenlik standartları ile ilk kez başlayan çiftçilere özel 

tavsiye konularından en az birini kapsamalıdır (Anonymous 2013e). Çiftlik 

Danışmanlık Sistemi, çapraz uyum standartlarıyla sınırlı olmayıp, üye devletler 

kapsamını genişletebilirler (Oost 2012, Anonymous 2013e, Anonymous 2013a). ÇDS 

ayrıca,  

1. Çiftliklerin ekonomik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve çiftliklerin 

dönüştürülmesinin teşviki, 

2. Doğal afetler, felaket olayları ile hayvan ve bitki hastalıklarını ele almak üzere 

uygun önleyici eylemlerin yürürlüğe girmesi ve risk yönetimi, 

3. Ulusal mevzuatla oluşturulan asgari standartları (Anonymous 2013e), 

4. İklim değişikliğinin hafifletilmesi ve adaptasyon, biyoçeşitlilik ve suyun 

korunmasıyla ilgili bilgiyi kapsayabilmektedir (Anonymous 2013a).  
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Kırsal kalkınma kapsamında, tarımsal işletmenin rekabetçilik yönü dahil, ekonomik ve 

çevresel performansıyla ilgili konuları kapsayabilir. Bunlar, hayvan yetiştiriciliğinin 

sağlık yönleri, organik tarım ve kısa tedarik zincirlerinin geliştirilmesine yönelik tavsiye 

içerebilir (Anonymous 2013e). 

 

Üye devletler ÇDS dahilinde çalışan danışmanların uygun nitelikte olmalarını ve 

düzenli olarak eğitimden geçirilmelerini sağlamakla yükümlüdürler. Üye devletler, 

ayrıca, tavsiye ve kontroller arasındaki ayrımı sağlamalı, bu bakımdan, belgelere kamu 

erişimi hakkındaki ulusal mevzuata halel getirmeksizin, atanmış makamlar ya da özel 

kurumların, Birlik ya da ulusal hukukta belirtilen kamu otoritesine bildirilme 

zorunluluğu kapsamında, faaliyetleri süresince tespit edilen herhangi bir sahtekarlık 

veya uyumsuzluk durumunda özellikle ceza gerektiren suçlar istisnasıyla, ilgili çiftçi 

dışındaki şahıslara, danışmanlık faaliyetlerinde öğrendikleri kişisel ve bireysel bilgi ve 

veriyi açıklamamalarını sağlamalıdır. Ulusal makam, atanmış ya da özel kurumların 

uygun listesini potansiyel yararlanıcılara esas olarak elektronik araçların kullanımı 

yoluyla sağlamalıdır (Anonymous 2013a). 

 

OTP kapsamında destek alamayan yararlanıcılar ya da çiftçiler, gönüllü temelde ÇDS’yi 

kullanabilirler. Üye devletler, objektif kriterler uyarınca bazı çiftçi kategorilerine 

sisteme katılımı için öncelik tanıyabilmektedirler (ÇDS dışındaki bir danışmanlık 

hizmetine sınırlı erişimi bulunan çiftçilere öncelik sağlanabilir) (Oost 2012). ÇDS, 

yararlanıcıların işletmelerine özel durumu yansıtan tavsiyeye erişmelerini sağlamalıdır. 

Hali hazırda ulusal bazda uygulanan IPARD programı böyle bir seçenek 

belirlememiştir. Bu durumda, bazı ilave koşullar mevcuttur. 

 

Kırsal kalkınma kapsamında, iklim dostu, işletme, girişim ve/veya yatırım esnekliğiyle 

birlikte ekonomik ve çevre performanslarının iyileştirilmesine yönelik danışmanlık 

servislerini kullanımından yararlanan kırsal alandaki KOBİ’ler ve orman sahibi ile diğer 

arazi yöneticileri, çiftçiler ve genç çiftçilere yardım etmek üzere destek sağlanacaktır.  

Ayrıca ÇDS oluşturulmasını teşvik etmek amacıyla ve danışmanların eğitimini teşvik 

etmek için de destek sağlanabilmektedir (Anonymous 2013e). Danışmanların eğitimi 
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için yılda bir destek tavanı 200.000 Avro, tavsiye başına 1.500 Avro olarak olarak 

belirlenmiştir. ÇDS oluşturulmasının finanse edilmesi, zaman sınırlıdır (oluşturulma 

için maksimum 5 yıllık bir dönemde azaltılacaktır) (Anonymous 2013e). 2009 yılı 

itibariyle, üye devletlerde faaliyet gösteren ÇDS kurumları gösterilmiştir (Çizelge 4.3). 

 

Çizelge 4.3 Üye devletlerde faaliyet gösteren ÇDS kurumları (Anonymous 2009i) 

 Kurum Tipi 

Ülke Kar Amacı 

Güden Özel 

Kurum 

Kar Amacı 

Gütmeyen 

Özel Kurum 

Kamu 

Kuruluşu 

Ziraat Odası Yarı Kamu 

Kuruluşu 

Avusturya    9  

Belçika 5 16    

Bulgaristan   1   

Kıbrıs   5   

Çek 

Cumhuriyeti 

 13 14   

Danimarka 7 21    

Estonya 2 14    

Yunanistan 25 6    

İspanya  21 171 2   

Finlandiya  19*    

Fransa 103 ağ 

Macaristan 39 44    

İrlanda 169  1   

İtalya 294  11   

Litvanya   2 1  

Lüksemburg    1  

Letonya 2     

Malta 2     

Hollanda 41     

Polanya 3  16 16  

Portekiz  47    

Romanya   4   

Sveç 5 12 21   

Slovakya   2   

Slovenya    9  

Birleşik Krallık 8   6  

*Diğer kar amacı güden kurumları mevcut olup, daha fazla bilgi alınamamıştır. 

 

Hollanda’daki sorumlu Bakanlık, çiftçileri bilgilendirmek üzere bir çağrı merkezi 

kurmuştur. Bu yolla çiftçiler, YİŞ ve İTÇK’lar hakkında bilgi alırken, web sitesi 

aracılığıyla OTP ile ilgili genel bilgiye, YİŞ ve İTÇK’ların danışmanlarca güncellendiği 

sürekli bilgiye, çiftçilere uygulanacak kontrol listelerine ve broşürlere 

ulaşabilmektedirler (Stegeman 2009). Birleşik Krallık’ta da üreticiler çapraz uyumla 
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ilgili kendi kendine değerlendirme aracının bulunduğu çapraz uyumla ilgili detaylı 

bilgiye web sitesi üzerinden ulaşabilmektedirler. Benzer bir sistemin ülkemizde de 

uygulamaya geçirilmesi üreticilerin çapraz uyumla ilgili kuralları benimsemesinde 

yararlı olacaktır. 

 

Ülkemiz tarımsal yayım ve danışmanlık sisteminde ise kamunun ağırlığı söz konusu 

olmakla birlikte, AB sistemine paralel olarak bu hizmet kamu, kamu kurumu 

niteliğindeki kurumlar, örgütlü yapılar, Sivil Toplum Kuruluşları ve özel sektör 

aracılığıyla yerine getirilmektedir (Anonim 2006). Kamu yayım hizmeti, GTHB merkez 

ve taşra teşkilatı tarafından sağlanırken, yayım faaliyetleri, eğitim ve ziyaret sistemi 

yoluyla sağlanmaktadır. Bazı çiftçi eğitim ve yayım faaliyetlerine dahil olan üretici 

örgütleri ve kooperatifler, ağırlıklı olarak, girdi temini ve kredi arzı ile tarımsal 

ürünlerin pazarlanmasına odaklanırken, Türkiye Kalkınma Vakfı, faaliyetlerini kapsama 

alanı sınırlı olmakla birlikte, özellikle GTHB’nin kısmen hedef kitlesinin dışında kalan 

alt gelir grubundaki çiftçiler, kırsalda yaşayan kadın ve gençler üzerine 

yoğunlaştırmıştır. Özel danışmanların ise, yüksek gelir grubundaki çiftçilerle faaliyetleri 

sınırlıdır. Bazı tarımsal ürün işleyen firmalar ve ihraç yapan firmalar, sözleşmeli üretim 

metodunu uygulamaktadırlar. Sistemde ayrıca bilgi sağlayanlar arasında etkili bir 

iletişim eksikliği bulunmaktadır (Savran vd. 2011). Ancak, mevcut tarımsal yayım ve 

danışmanlık sisteminin, Çiftlik Danışmanlık Sistemine (ÇDS) uygun biçimde kapsamı 

genişletilmelidir. 

 

4.3 Geçiş Süreleri 

 

İTÇK ve daimi mera yönetim sistemi, AB-15 için 2005 yılından itibaren, yeni üye 

devletler içinse katılım tarihinden itibaren çapraz uyuma dâhil edilmiştir (Diesner 

2012). İTÇK, MDAÜ’lerde Tek Alan Ödeme Programı (SAPS) şartları nedeniyle, 

AB’ye katılım tarihinden itibaren geliştirilmiştir (Anonymous 2003c, Anonymous 

2004e). AB’ye 2004 Mayıs ayında katılan 10 MDAÜ’deki çiftçilerin İTÇK’ları 

karşılamaları gereklidir. Ancak 2007 yılında üye olan Bulgaristan ve Romanya’nın, 

İTÇK’ları karşılamaları için, 2008 sonuna kadar bir geçiş dönemi sağlanmış, YİŞ’leri 
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karşılamaları içinse daha uzun bir geçiş dönemi verilmiştir (Anonymous 2004f, Fritz 

2009).  

 

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Macaristan, 

Polonya, Romanya ve Slovakya yeni üye devletlerde çapraz uyumun uygulanması 

konusunda ortak teklif sunmuşlar ve 73/2009/AT sayılı direktifçe yeri alınan 

1782/2003/AT sayılı direktifin EK III A bölümünün 2009 yılından (Bulgaristan ve 

Romanya için 2012’den) itibaren, EK III B bölümünün 2011 yılından (Bulgaristan ve 

Romanya için 2014’den) itibaren, EK III bölümünün 2013 yılından (Bulgaristan ve 

Romanya için 2016’dan) itibaren uygulanmasını talep etmişlerdir (Anonymous 2007e).  

 

Bu kapsamda, Polonya’nın halk sağlığı, bitki ve hayvan sağlığı ile hayvan hastalıklarına 

dair raporlama ve hayvan refahına ilişkin YİŞ’leri 1 Ocak 2011 yılına kadar karşılaması 

gereklidir. Polonya, hayvan refahı şartlarını karşılamak üzere 1 Ocak 2013’e kadar süre 

verilmesini talep etmiştir. YİŞ uygulamasına ilişkin kurumsal sorunlar ve yüksek 

yönetim masrafları, Polonya’nın tüm çapraz uyum şartlarını uygulama yükümlülüğünde 

erteleme ya da safhalandırma talep etmesinin başlıca nedenleridir (Fritz 2009). 

 

Bulgaristan’da çapraz uyum uygulamaları 2012 yılına kadar zorunlu olmalıdır. İnsan 

sağlığına uygun ve çevre dostu tarım uygulamaları için mevcut AB şartlarının çiftçiler 

için önemli ölçüde zorlayıcı ve yüksek maliyetli olacağı düşünülmektedir. Bulgaristan, 

yerel topraklarının ve nehirlerinin eski üye devletlerde olduğu kadar kirlenmediğini, son 

15 yıl boyunca gübre ve kimyasal kullanımının minimuma çekildiğini ve Bulgaristan’a, 

AB-15 üye devletlerine tam olarak sağlanan doğrudan yardımlardan daha az miktarda 

sağlanması durumunda, ülkenin daha esnek uygunluk kriterleri olması gerektiği 

konusunda gerekçelendirme yapmıştır (Boshnakova 2007). 1306/2013/AB sayılı tüzük 

uyarınca, Bulgaristan ve Romanya’da hayvan refahı alanında YİŞ’lerle ilgili idari 

cezalar en geç 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren uygulanmalıdır (Anonymous 2013a). 

 

Hırvatistan, Ortak Pozisyon Belgesinde 73/2009/AT sayılı tüzüğün Madde 4 ve EK II 

Yasal İdari Şartların A, B ve C maddelerinde sözü edilen ve ortaya konan maddeleri 
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aşamalı uygulama talebi (Bölüm A’nın 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren, Bölüm B’nin 1 

Ocak 2016 tarihinden itibaren ve Bölüm C’nin 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren) AB 

tarafından dikkate alınmıştır (Anonymous 2012g). 1306/2013/AB sayılı tüzükte, 

Hırvatistan için YİŞ 1-3 ve YİŞ 6-8 için 1 Ocak 2014’ten itibaren, YİŞ 4, 5, 9 ve 10 için 

1 Ocak 2016 tarihinden itibaren, YİŞ 11-13 için 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren 

cezaların uygulanmasına karar verilmiştir (Anonymous 2013a). 

 

4.4 Ülkemizde Yürütülen Çalışmalar ve Uyum Durumu 

 

Ülkemizle AB müktesebatı Katılım Müzakereleri Fasılları, 35 başlık altında 

sınıflandırılmıştır (Anonim 2013a). Çapraz uyum, esas itibariyle GTHB’nin 

sorumluluğu altında yer alan Fasıl 11 Tarım ve Kırsal Kalkınma altında yer almaktadır. 

Söz konusu fasıl için Avrupa Birliği mevzuatının tanıtıldığı tanıtıcı tarama toplantıları 

5-8 Aralık 2005 tarihinde ve ülkemiz mevzuatının Avrupa Birliği tarafına tanıtıldığı 

ayrıntılı tarama toplantıları 23-26 Ocak 2006 tarihlerinde Brüksel’de gerçekleştirilmiştir 

(Anonim 2013d). Açılış kriterleri belirlenen Fasıl 11, Genel İşler ve Dış İlişkiler 

Konseyinin 11 Aralık 2006’da almış olduğu karar çerçevesinde 29 Temmuz 2005 

tarihinde imzalanan "Ek Protokolün tam olarak uygulanması şartına bağlı olarak" askıya 

alınmıştır (Anonim 2013e, Anonymous 2013f). Ancak, Fasıl 11 altındaki uyum 

çalışmaları, Türkiye-AB Mali İşbirliği Programı çerçevesinde, Gıda, Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığı’nca sürdürülmektedir.  

 

Çapraz uyum, Fasıl 11 Tarım ve Kırsal Kalkınma altında yer almasına rağmen, 

kapsadığı alanlar (halk sağlığı, bitki ve hayvan sağlığı, hayvan refahı) itibariyle, Fasıl 

12 Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı ve Fasıl 27 İklim Değişikliği ve Çevre 

ile yakından ilişkilidir. Fasıl 12, 30 Haziran 2010 tarihinde 9. Türkiye-AB 

Hükümetlerarası Konferans’ta (Yüksel 2011), Fasıl 27 ise, 21 Aralık 2009 tarihinde 

Brüksel'de gerçekleştirilen Hükümetlerarası Katılım Konferansının 8. Toplantısında 

açılmıştır (Anonim 2013f).  

 

http://www.abgs.gov.tr/index.php?p=37
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Türkiye’de çapraz uyum kurallarıyla ilgili doğrudan ya da mevcut mevzuatı bir araya 

getiren bir yasal düzenleme, kurumsal ve teknik altyapı henüz mevcut değildir. Ancak, 

Fasıl 12 ve Fasıl 27 altında yapılan çalışmalar çapraz uyumun yasal zemininin 

hazırlanmasına da hizmet etmektedir. Doğrudan AB çapraz uyum kriterlerine uyum 

amacıyla yapılan çalışmalar incelendiğinde, iki önemli çalışma göze çarpmaktadır. 

Bunlar, AB mevzuatına uyum amacıyla Türkiye Cumhuriyeti tarafından yayımlanan 

Ulusal Program ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve Çevre Orman Bakanlığı tarafından 

yürütülmüş bir MATRA
7
 projesidir. Bu projeyle çapraz uyum kriterleri belirlenmiş, 

Ulusal Program ile çapraz uyumla ilgili kriterlere uyum takvimi ve düzenlemeler 

tanıtılmıştır. MATRA kapsamında desteklenen “Türkiye Tarımsal Üretiminde Çapraz 

Uyumun Geliştirilmesi” projesi ile çapraz uyumla ilgili çalışmalar konusunda önemli 

bir adım atılmıştır. Ancak mevzuat sıklıkla değiştiğinden belirlenen kriterlerin 

güncellenme ihtiyacı doğmuştur.  

 

Türkiye için ileride oluşturulacak sisteme örnek olabilmesi düşüncesiyle üye devletlerin 

çapraz uyum sistemine ilişkin karşılaştığı zorluklar ve sorunlar konusunda örnekler 

verilmiştir. Bu çerçevede, Anonymous (2008a) tarafından çapraz uyumun etkili bir 

politika olup olmadığı konusunda yayımlanan raporda özetle, başarmak istediği amaç 

doğrultusunda, çapraz uyumun amaçları ve kapsamının iyi tanımlanmadığı, yasal 

çerçevenin çok karmaşık olduğu, çapraz uyum ve kırsal kalkınmanın birbirine iyi adapte 

edilmediği, kontroller ve sahtekârlıklarla ilgili üye devletler tarafından gönderilen 

verinin güvenilir olmadığı, üye devletlerin etkili kontrol ve yaptırım sistemleri 

uygulama sorumluluğunu almadıkları, dolayısıyla çiftçilerin uyumu konusunda kontrol 

sisteminin yetersiz güvence sağladığı belirtilmiştir. Üye ülkelerde uygulamanın ilk 

yılında ortaya çıkan sorunlar aağıda sunulmuştur (Anonymous 2007b).  

 

Sistem yönetimi masraflıdır. Çiftçilerin uymaları ve kontrol edilmesi gereken kuralları 

belirlemek ve çiftçilere yeni kuralları iletmek kolay olmamıştır. Bu durum, bu konudaki 

deneyim eksikliği ve çapraz uyum konusundaki bilginin teknik tabiatı ve hacminin 

 
7
 1994 yılında Hollanda tarafından Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinin demokratikleşmelerine ve hukuk 

devletine geçmelerine katkı sağlamak amacıyla başlatılan program. 
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fazlalığıyla tetiklenmiştir. Çiftçiler, çapraz uyum ve özel mevzuat altında “çifte 

yaptırım” tehdidiyle de karşı karşıya kaldıklarından baskı altında kalmışlardır. Üye 

devletler, mevcut yönetim ve kontrol sistemi ile AB yasal şartlarını ilişkilendirmekte 

sıkıntı yaşamıştır. Kontrollerin düzenlenmesi hakkında üye devletlerin çok fazla ya da 

çok az yetkili kontrol makamı atanmasından kaynaklanan bazı sorunlar ve baskılar 

doğmuştur. Özellikle, sektörel mevzuat altında uygulanacak spesifik kontrol oranları 

örgütsel sorunları beraberinde getirebilmiştir. Yerinde denetimler için uygun zaman, 

gerekli ziyaret sayısı ve ziyaret süresince kontrol unsurlarıyla ilgili kurallar yeterince 

açık tanımlanamamıştır. Özellikle eğer çiftlik birkaç bölgeye yayılmışsa ve çiftçinin 

katılımını içeriyorsa denetimlerin uzun olduğu konusu gündeme gelmiştir. Bazı şartların 

kontrol edilmesi zor olmuştur. Kontrol raporları uzun hazırlanmış ve raporları anlamak 

her zaman kolay olmamıştır. “Şiddet”, “boyut-kapsam”, “performans”, “tekerrür” ve 

tümüyle “kasıtlılık” kavramlarını tanımlamak oldukça zor olmuştur. Üye ülkeler 

arasında bölgeler arası farklılık riski bulunmuştur. Uygulamada, minör uygunsuzluk 

vakalarını kesintilerden muaf tutmak için çok az olanak bulunması, sistemi daha az 

kabul ettirmiştir. Anonymous (2009j) tarafından, bazı çiftçilerin çapraz uyuma negatif 

tutum taşıdıkları bildirilerek, ÇDS yoluyla çapraz uyum ilkelerine daha fazla dikkat 

edilmesi, denetim kurumlarıyla daha iyi bir ilişki kurulması vurgulanmıştır.  

 

2005 ve 2006 yıllarında, Komisyon servisleri 10 üye devlet tarafından uygulanan çapraz 

uyumla ilgili 13 denetim gerçekleştirmiştir (Anonymous 2007c).  Buna göre,  

 Çiftçilere verilen bilgi bazen çok geç sağlanmıştır. 

 Üye devletlerden çok azı çapraz uyum için tek yetkili kontrol makamı olarak 

Ödeme Ajansını atamıştır. Diğer durumlarda, Ödeme Ajansı genelde 

koordinasyon rolünü üstlenmektedir. İhtisaslaşmış kontrol birimlerinin sürece 

dahil edilmesi büyük oranda uzmanlık sağlamakla birlikte koordinasyon 

sorunlarını da artırmıştır. Yetkili kontrol makamlarının bazen yerinde 

denetimleri kamu veya özel diğer birimlere devrettiği anlaşılmıştır. 

 Kontrol numunelerinin seçimi ve risk analizi konusunda çapraz uyum altında 

ayrı kontrol oranlarının bulunması belirli zorluklara neden olmuştur. 

 Kontrole ilişkin temel sıkıntılar, yer altı suyu, yabani kuşlar ve habitat, nitrat) ve 

koyun, keçi ve domuzların tanımlanması ve kayıt altına alınması konularında 
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yaşanmıştır. Sorunlar, raporların uyumlaştırılmasında, yapılan denetimlerin 

kapsamında ve uyumsuzluk saptanan durumların değerlendirilmesinde tespit 

edilmiştir.  

 Bazı üye devletler kesinti seviyelerini belirlemiştir, böylece, kontrolör tarafından 

bir değerlendirme için hiç bir imkân bırakmazlarken, diğer üye devletler sadece 

kesintilerin hesaplanması için rehberler sağlamışlardır. Bazı göstergelerin % 1 

den daha fazla kesintiye bile yol açması olası değildir. Aynı zamanda, ziyaret 

edilen üye devletlerin birçoğunda minör uyumsuzluk örnekleri kesintilerden 

muaf tutulmuştur.  

 

Çapraz uyum sisteminin ulusal bazda kurulmasında üye devletlerin uygulamanın ilk 

yılında yaşadığı sorunlar dikkate alınmalıdır. Bu çerçevede, çapraz uyum sisteminin 

ülkemizde kurulabilmesi için yasal zemin yanında, AB ölçeğinde uyulması istenilen 

şartlar ile ulusal ölçekte belirlenecek standartların anlaşılır bir şekilde tanımlanması, 

bunların çiftçilere uygun olduğu durumlarda elektronik araçların kullanımı yoluyla 

iletilmesi, tarımsal yayım ve danışmanlık sisteminin çapraz uyum sisteminin bir parçası 

olarak faaliyete geçirilmesi, sistem yönetimi, kontrolü ve yaptırım sisteminin 

oluşturulması ve uygulamadaki kurumlar arasında düzgün bir koordinasyonun 

sağlanması gerekmektedir (Anonymous 2007c, Nitch ve Oesteburg 2008,  Funar 2009, 

Anonymous 2013a). Ülkemizde doğrudan ödemelere ilişkin çapraz uyum şartları ve 

standartlarına ilişkin yasal zemin önemli ölçüde uyumlaştırılmış olmasına rağmen, 

kapsamı genişletilen çapraz uyumla ilgili diğer kuralların da ulusal mevzuata 

yansıtılması önemlidir. YİŞ’lerle ilgili mevzuat aktarımı, hayvanların kimliklendirilmesi 

ve kaydı ve hayvan refahı konularında domuzlarla ilgili şartlar ile biyoçeşitlilik konusu 

istisnasıyla tamamlanmış durumdadır. Ancak standartların ülke koşullarına uyarlanması 

ve çiftçilerle uyulacak kuralların net olarak tanımlanması gerekmektedir. Çapraz 

uyumun ülkemizde faaliyete geçirilebilmesi için gerekli yasal zemin dışında, öncelikle 

entegre idare ve kontrol sistemlerinin kurulumu ve destek sisteminin gözden geçirilerek 

OTP’ye uygun hale getirilmesi gereklidir (Anonymous 2013a). Bir başka deyişle, ilgili 

AB mevzuatı tarafından kapsanan ve çapraz uyumun uygulandığı ödemelerin ulusal 

anlamda yürürlüğe girmesi gereklidir. Çapraz uyum sisteminin bir parçası olan Entegre 

İdare Kontrol Sistemlerinin kurulumu konusunda GTHB, Tarım Reformu Genel 
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Müdürlüğü’nce çalışmalar sürdürülmektedir. Bu kapsamda, Türkiye’de Entegre İdare ve 

Kontrol Sistemi (Integrated Administration and Control System-IACS) ile Arazi Parseli 

Tanımlama Sisteminin (Land Parcel Identification System-LPIS) kurulmasına yönelik 

pilot proje yapılarak uygulamaya yönelik eylemler belirlenmiş, “Arazi Parseli 

Tanımlama Sistemi ve Çiftçi Kayıt Sisteminin Entegrasyonuna Yönelik Strateji” 

hazırlanmış, IACS prosedürlerine ilişkin olarak personelin eğitimi ile ilgili bir proje AB 

tarafından kabul edilmiş olup, Arazi Parseli Tanımlama Sisteminin sayısallaştırılması 

projesi yürütülmektedir (Anonim 2012a). Ancak, 2013 yılı Avrupa Komisyonu İlerleme 

Raporunda, üreticilere sağlanan doğrudan desteklemelerle ilgili tarımsal destekleme 

politikasının OTP’ye uygun hale getirilmesine yönelik çalışmaların başlatıldığı ve 

Entegre İdare ve Kontrol Sistemi’nin hazırlanması konusunda sınırlı bir ilerleme 

kaydedildiği bildirilmiştir. Çapraz uyumla ilgili öncelikle ele alınması gereken bir diğer 

konu, çapraz uyumla ilgili kuralların çiftçilere aktarılmasında tarımsal yayım ve 

danışmanlık sisteminin, AB’deki Çiftlik Danışmanlık Sistemiyle uyumlu hale 

getirilmesidir. Çiftlik Danışmanlık Sistemine karşılık ülkemizde tarımsal yayım ve 

danışmanlık sistemi kurulmuş, ancak kapsadığı konu ve alanlar itibariyle sistemin ilgili 

AB mevzuatında tanımlanan şekilde iyileştirilmesi gereklidir. Bu bağlamda, konu ve 

alanlar genel olarak belirlenmekle birlikte tarımsal yayım ve danışmanlık sisteminin, 

kırsal kalkınma alanında iş güvenliği ve sağlığı unsurlarını kapsaması, çapraz uyum 

standartlarını karşılamaya yönelik ulusal olarak oluşturulacak İTÇK standartları ve 

YİŞ’leri kapsaması, su çerçeve direktifi ve pestisitlerin sürdürülebilir kullanımı 

konusunda ulusal mevzuatla oluşturulacak şartları kapsamalıdır. 

 

Bu çerçevede, 1306/2013/AB sayılı tüzükle belirlenen şartlar ve standartlara 

(Anonymous 2013a) ulusal mevzuatın uyum durumu çizelge 4.4’de belirlenmiştir. 
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Çizelge 4.4 Çapraz uyum şartlar ve standartlarına uyum durumu 

 
Alan Ana 

Konu 

Şartlar ve Standartlar ile Ulusal Mevzuat  
Ç

ev
re

, 
İk

li
m

 D
eğ
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li
ğ

i,
 A
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T
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o
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S

u
 

Şartlar ve Standartlar Ulusal Mevzuat ve 

Yürürlük Tarihi 

Uyum Durumu 

YİŞ 1 Tarımsal kaynaklı nitratça 

neden olunan kirliliğe karşı 

suların korumasıyla ilgili 12 

Aralık 1991 tarih ve 

91/676/AET sayılı Konsey 

Direktifi, Madde 4 ve 5 

(Anonymous 1991) 

Tarımsal Kaynaklı Nitrat 

Kirliliğine Karşı Suların 

Korunması Yönetmeliği 

(Anonim 2004a) 

YürürlükTarihi: 18.02.2004 

Uyumlu* 

Açıklama: 

Mevzuat 

açısından uyumlu 

olmasına rağmen, 

İTU Kodlarının 

Oluşturulması ve 

Eylem 

Programlarının 

Hazırlanması 

konusunda 

uyumsuz 

İTÇK 

1 

Su yatakları boyunca 

tampon şeritlerin 

oluşturulması
8
 

Tarımsal Kaynaklı Nitrat 

Kirliliğine Karşı Suların 

Korunması Yönetmeliği 

(Anonim 2004a) 

Yürürlük Tarihi: 
18.02.2004 

Uyumlu 

İTÇK 

2 
Sulama suyunun 

kullanımının izne tabi 

olduğu yerde izin 

prosedürlerine uyum 

6172 sayılı Sulama Birliği 

Kanunu (Anonim 2011a) 

Yürürlük Tarihi: 

22.03.2011 

Uyumlu 

İTÇK 

3 

Kirliliğe karşı yeraltı 

suyunun korunması: tarımsal 

faaliyetle ilgili olduğu 

ölçüde, 80/68/AET sayılı 

Direktifin geçerliliğinin son 

gününde yürürlükteki 

versiyonunda yer alan 

Ekinde listelendiği şekliyle 

tehlikeli maddelerin toprağa 

sızmasını ve araziye 

boşaltım yoluyla yeraltı 

sunuyunun dolaylı 

kirlenmesini önleyecek 

önlemler ve yeraltı suyuna 

doğrudan boşaltımın 

engellenmesi (Anonymous 

1979b) 

Su Kirliliği Kontrol 

Yönetmeliği (Anonim 

2004b) 

Yürürlük Tarihi: 

31.12.2004 

Uyumlu 

Su Kirliliği 

Kontrol 

Yönetmeliğinde 

söz konusu AB 

Direktifinden 

daha kısıtlayıcı 

hükümler 

bulunmaktadır 

(Anonim 2014a). 

 

 

 

 
8
 İTÇK tampon şeritleri, 91/676/AET sayılı Direktifin madde 5(4)’ü kapsamında oluşturulan üye 

devletlerin Eylem Planlarına göre uygulanacak 91/676/AET sayılı Direktifin EK II A4 bendinde, bahsi 

geçen en azından su yolları yakınında araziye gübre uygulanması koşullarıyla ilgili şartlara aynı 

Direktifin Madde  3 (2)’sine ilişkin belirlenmiş hassas bölgelerin hem dahilinde hem de dışında  uygun 

olmalıdır. 
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Çizelge 4.4 Çapraz uyum şartlar ve standartlarına uyum durumu (devam) 

 
Alan Ana 

Konu 

Şartlar ve Standartlar ile Ulusal Mevzuat  
Ç

ev
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, 
İk

li
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 D
eğ
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 A
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S
u

 
Şartlar ve Standartlar Ulusal Mevzuat ve 

Yürürlük Tarihi 

Uyum Durumu 

İTÇK 

3 

 

Kirliliğe karşı yeraltı 

suyunun korunması 

 

 

Su Kirliliği Kontrolü 

Yönetmeliğinde Değişiklik 

Yapılmasına Dair 

Yönetmelik (Anonim 

2010) 

Yürürlük Tarihi: 

25.03.2010  

 

 

 

T
o

p
ra

k
 v

e 
K

ar
b
o

n
 S

to
k
u

 

İTÇK 

4 

Minimum Toprak Örtüsü - - 

İTÇK 

5 

Erozyonu sınırlandıracak 

alana özel koşulları yansıtan 

minimum arazi yönetimi 

5403 sayılı Toprak 

Koruma ve Arazi 

Kullanım Kanunu 

(Anonim 2005b) 

Yürürlük Tarihi: 

19.03.2005  

Kısmen Uyumlu 

 

Açıklama: Alana 

özel koşullara 

ilişkin başlıca 

uygulamalar, boş 

arazilerin 

sınırlandırılması, 

toprak işleme 

derinliğinin 

azaltılması, sığ 

sürüm teknikleri 

eğimli alanlarda 

bazı tarım 

uygulamalarının 

engellenmesi vb. 

tanımlanmalıdır. 

Toprak Koruma ve Arazi 

Kullanımı Kanunu 

Uygulama Yönetmeliği 

(Anonim 2005c) 

Yürürlük 

Tarihi:15.12.2005 

 

İTÇK 

6 

Bitki sağlığı sebepleri 

istisnasıyla anız 

yakılmasının yasaklanması 

dahil uygun uygulamalar 

yoluyla toprak organik 

madde düzeyinin korunması
9
 

Çevre Kanunu 

(Anız yakmanın yasak 

olması) (Anonim 1983a) 

Yürürlük 

Tarihi:11.08.1983 

 

 

Kısmen Uyumlu 

 

Açıklama: 

Toprak organik 

madde düzeyinin 

korunmasına 

ilişkin diğer iyi 

uygulamalar 

tanımlanmalıdır. 

 

 

Orman Kanunu 

(Anız yakmanın yasak 

olması) (Anonim 1956) 

Yürürlük 

Tarihi:08.09.1956 

 

 

 

 

 

 

 

 
9
 Şart, tarla bitkileri anızının yasaklanması üzerine genel bir yasakla sınırlandırılabilir, ancak üye 

devletler, daha ileri şartlar tanımlanmasına karar verebilir. 
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Çizelge 4.4 Çapraz uyum şartlar ve standartlarına uyum durumu (devam) 

 
Alan Ana 

Konu 

Şartlar ve Standartlar ile Ulusal Mevzuat  
Ç

ev
re

, 
İk

li
m

 D
eğ

iş
ik
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ğ

i,
 A
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n
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y
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T

ar
ım

 K
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B

iy
o

çe
şi
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ik
 

Şartlar ve Standartlar Ulusal Mevzuat ve 

Yürürlük Tarihi 

Uyum Durumu 

YİŞ 2 Yabani kuşların korunması 

hakkında 30 Kasım 2009 

tarih ve 2009/147/AET 

sayılı Avrupa Parlamentosu 

ve Konsey Direktifi, Madde 

3(1), Madde 3(2) (b), Madde 

4(1), (2) ve (4) (Anonymous 

2009d) 

Tabiatı ve Biyolojik 

Çeşitliliği Koruma Kanunu 

Tasarısı (Anonim 2014b) 

Kısmen Uyumlu 

(Tasarı) 

YİŞ 3 Yabani fauna ve floranın ve 

doğal yaşam alanlarının 

korunması hakkında 21 

Mayıs 1992 tarih ve 

92/43/AET sayılı Konsey 

Direktifi, Madde 6 (1) ve (2) 

(Anonymous 1992b) 

Tabiatı ve Biyolojik 

Çeşitliliği Koruma 

Kanunu Tasarısı (Anonim 

2014b) 

Kısmen Uyumlu 

(Tasarı) 

Korunan Alanların Tespit, 

Tescil ve Onayına İlişkin 

Usul ve Esaslara Dair 

Yönetmelik (Anonim 

2012b) 

Yürürlük Tarihi: 

19.07.2012 

Korunan Alanların Tespit, 

Tescil ve Onayına İlişkin 

Usul ve Esaslara Dair 

Yönetmelikte Değişiklik 

Yapılmasına Dair 

Yönetmelik (Anonim 

2013h) 

Yürürlük Tarihi: 

19.02.2013 

P
ey

za
j,

 M
in

im
u

m
 B

ak
ım

 S
ev

iy
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i 

İTÇK 

7 

Bir seçenek olarak yabancı 

bitki türlerinin önlenmesine 

yönelik tedbirler ile kuşların 

yetişme ve beslenme dönemi 

boyunca ağaçları ve çalıları 

kesmenin yasaklanması 

dahil olarak uygun olduğu 

durumlarda, çitler, göletler 

ve hendekler ve grup ya da 

izole edilmiş halde sıralı 

ağaçlar, tarla sınırları ve 

teraslar dahil peyzaj 

özelliklerinin korunması 

2863 sayılı Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını 

Koruma Kanunu 

(Peyzaj özellikleri) 

(Anonim 1983b) 

Yürürlük Tarihi: 

21.07.1983 

Kısmen Uyumlu 

 

Açıklama: Diğer 

standartlar da 

tanımlanmalıdır. 
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Çizelge 4.4 Çapraz uyum şartlar ve standartlarına uyum durumu (devam) 

 
Alan Ana 

Konu 

Şartlar ve Standartlar ile Ulusal Mevzuat  
H
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k
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ğ
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ğ
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v
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B
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k
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S
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G
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a 
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Şartlar ve Standartlar Ulusal Mevzuat ve 

Yürürlük Tarihi 

Uyum Durumu 

YİŞ 4 Gıda güvenliği hususlarında 

prosedürleri ortaya koyan ve 

Avrupa Gıda Güvenliği 

Makamını kuran gıda 

kanununun genel ilkelerini 

ve şartlarını ortaya koyan 

178/2002/AT sayılı Avrupa 

Parlamentosu Tüzüğü ve 28 

Ocak 2002 tarihli Konsey 

Tüzüğü, Madde 14 ve15, 

Madde 17(1) ve Madde 18, 

19 ve 20 (Anonymous 2002) 

5996 sayılı Veteriner 

Hizmetleri, Bitki Sağlığı, 

Gıda ve Yem Kanunu 

(Anonim 2010b) 

Yürürlük 

Tarihi:13.06.2010-

13.12.2010 

 

Kısmen Uyumlu 

396/2005/AT sayılı Tüzük 

(Anonymous 2005d) 
Türk Gıda Kodeksi 

Pestisitlerin Maksimum 

Kalıntı Limitleri 

Yönetmeliği (Anonim 

2011b) 

Yürürlük Tarihi: 

29.12.2011 

Uyumlu 

852/2004/AT sayılı Tüzük 

(Anonymous 2004c) 

Gıda Hijyeni Yönetmeliği 

(Anonim 2011c), Gıda 

İşletmelerinin Kayıt ve 

Onay İşlemlerine Dair 

Yönetmelik (Anonim 

2011d) 

Yürürlük Tarihi: 

17.12.2011 

Uyumlu 

853/2004/AT sayılı Tüzük 

(Anonymous 2004c) 

Gıda Hijyeni Yönetmeliği 

(Anonim 2011c), Gıda 

İşletmelerinin Kayıt ve 

Onay İşlemlerine Dair 

Yönetmelik (Anonim 

2011d) 

Yürürlük Tarihi: 

17.12.2011 

Uyumlu 
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Çizelge 4.4 Çapraz uyum şartlar ve standartlarına uyum durumu (devam) 

 
Alan Ana 

Konu 

Şartlar ve Standartlar ile Ulusal Mevzuat  
H
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Şartlar ve Standartlar Ulusal Mevzuat ve 

Yürürlük Tarihi 

Uyum Durumu 

YİŞ 4 470/2009/AT sayılı Tüzük 

(Anonymous 2010d) 
Türk Gıda Kodeksi 

Hayvansal Gıdalarda 

Bulunabilecek Farmakolojik 

Aktif Maddelerin 

Sınıflandırılması ve 

Maksimum Kalıntı Limitleri 

Yönetmeliği (Anonim 

2012c) 

Yürürlük Tarihi: 04.05.2012 

Uyumlu 

183/2005/AT sayılı Tüzük 

(Anonymous 2005c) 

5996 sayılı Veteriner 

Hizmetleri, Bitki Sağlığı, 

Gıda ve Yem Kanunu 

(Anonim 2010b) 

Yürürlük Tarihi: 

13.06.2010- 

13.12.2010 

Uyumlu 

Yem Hijyeni Yönetmeliği 

(Anonim 2011e) 

Yürürlük Tarihi: 27.12.2011 

37/2010/AT sayılı Tüzük 

(Anonymous 2010d) 

Türk Gıda Kodeksi 

Hayvansal Gıdalarda 

Bulunabilecek Farmakolojik 

Aktif Maddelerin 

Sınıflandırılması ve 

Maksimum Kalıntı Limitleri 

Yönetmeliği (Anonim 

2012c) 

Yürürlük Tarihi: 04.05.2012 

Uyumlu  

YİŞ 5 Hormon ve tyrostaic bir 

aksiyona sahip bazı 

maddelerin ve beta-

agonistlerin besicilikte 

kullanımının 

yasaklanmasıyla ilgili 29 

Nisan 1996 tarih ve 

96/22/AET sayılı Konsey 

Direktifi, Madde 3(a), (b), 

(d) ve (e) ve Madde 4, 5 ve 

7 (Anonymous 1996) 

Gıda Değeri Olan 

Hayvanlara Uygulanması 

Yasaklanan ve Belli Şartlara 

Bağlanan Hormon ve 

Benzeri Maddeler Hakkında 

Tebliğ (Anonim 2003) 

Yürürlük Tarihi: 19.06.2003 

Uyumlu 
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Çizelge 4.4 Çapraz uyum şartlar ve standartlarına uyum durumu (devam) 

 
Alan Ana 

Konu 

Şartlar ve Standartlar ile Ulusal Mevzuat  
H
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ağ
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ğ
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v
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e 
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Şartlar ve Standartlar Ulusal Mevzuat ve 

Yürürlük Tarihi 

Uyum Durumu 

YİŞ 6 Domuzların kaydı ve 

kimliklendirilmesi üzerine 

15 Temmuz 2008 tarih ve 

2008/71/AT sayılı Konsey 

Direktifi, Madde 3, 4 ve 5 

(Anonymous 2008b) 

- - 

YİŞ 7 820/97/AT sayılı Konsey 

Tüzüğünü ortadan kaldıran 

ve sığır eti ve sığır eti 

ürünlerinin 

etiketlenmesiyle ilgili ve 

büyükbaş hayvanların 

kimliklendirilmesi ve kayıt 

altına alınması için bir 

sistem kuran 17 Temmuz 

2000 tarihli Konsey 

Tüzüğü ve 1760/2000 

sayılı Avrupa 

Parlamentosu Tüzüğü, 

Madde 4 ve 7 (Anonymous 

2000b) 

Sığır Cinsi Hayvanların 

Tanımlanması, Tescili ve 

İzlenmesi Yönetmeliği 

(Anonim 2002) 

Yürürlük Tarihi: 28.10.2002 

  

Uyumlu 

YİŞ 8 1782/2003/AT sayılı 

tüzüğü ve 92/102/AET ve 

64/432/AET sayılı 

direktifleri tadil eden ve 

koyun ve keçilerin kaydı 

ve kimliklendirilmesi için 

bir sistem kuran 17 Aralık 

2003 tarih ve 21/2004/AT 

sayılı Konsey Tüzüğü, 

Madde 3, 4 ve 5 

(Anonymous 2003b) 

Koyun ve Keçi Türü 

Hayvanların Tanımlanması, 

Tescili ve İzlenmesi 

Yönetmeliği (Anonim 

2011f)  

Yürürlük Tarihi: 02.12.2011 

 

Uyumlu 

 

H
ay

v
an

 H
as

ta
lı

k
la

rı
 

YİŞ 9 Belirli Bulaşıcı 

Spongiform 

Encefalopathilerin 

önlenmesi, kontrolü, 

eradikasyonu kurallarını 

belirleyen 22 Mayıs 2001 

tarihli Avrupa 

Parlamentosunun 

999/2001/AT sayılı 

Tüzüğü, Madde 7, 11, 12, 

13 ve 15 (Anonymous 

2001) 

Nakledilebilir Süngerimsi 

Beyin Hastalıklarına Karşı 

Korunma ve Mücadele 

Yönetmeliği (Anonim 

2011g) 

Yürürlük Tarihi: 15.12.2011 

 

Kısmen Uyumlu  

 

Açıklama: Canlı 

Hayvanlar, 

spermaları, 

embriyoları ve 

yumurtalarının 

piyasaya arz ve 

ihracatıyla ilgili 

kurallar ve 

hayvan 

beslemeyle ilgili 

kurallar 

istisnasıyla 

uyumlu 
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Çizelge 4.4 Çapraz uyum şartlar ve standartlarına uyum durumu (devam) 

 
Alan Ana 

Konu 

Şartlar ve Standartlar ile Ulusal Mevzuat  

  Şartlar ve Standartlar Ulusal Mevzuat ve 

Yürürlük Tarihi 

Uyum Durumu 

H
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v
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n
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YİŞ 

10 

91/414/AET ve 79/117/AET 

sayılı Konsey Direktiflerini 

kaldıran ve bitki koruma 

ürünlerinin piyasada yer 

alması hakkında 21 Ekim 

2009 tarih ve 1107/2009/AT 

sayılı Avrupa Parlamentosu 

ve Konsey Tüzüğü, Madde 

55, birinci ve ikinci cümle 

(Anonymous 2009f) 

Bitki Koruma 

Ürünlerinin 

Ruhsatlandırılması 

Hakkında Yönetmelik  

(Anonim 2011h) 

Yürürlük Tarihi: 

25.03.2011 

Uyumlu 

 

Açıklama: Entegre 

mücadele 

prensiplerine 

ilişkin mevzuat 

geliştirilmelidir. 

YİŞ 

10 

Bitki Koruma 

Ürünlerinin Uygulama 

Usul ve Esaslarına Dair 

Yönetmelik (Anonim 

2011ı)  

Yürürlük Tarihi: 

20.03.2011 

Bitkisel Üretimde 

Kullanılan Bitki Koruma 

Ürünlerinin Kayıtlarının 

Tutulması ve İzlenmesi 

Hakkında Yönetmelik 

(Anonim 2011i) 

Yürürlük Tarihi: 

25.11.2011 

Bitki Koruma 

Ürünlerinin 

Sınıflandırılması, 

Ambalajlanması ve 

Etiketlenmesi Hakkında 

Yönetmelik (Anonim 

2011j) 

Yürürlük Tarihi: 

25.03.2011 

Entegre Mücadele 

Projeleri Uygulama 

Talimatı Taslağı 

(Anonim 2013ı) 
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Çizelge 4.4 Çapraz uyum şartlar ve standartlarına uyum durumu (devam) 

 
Alan Ana 

Konu 

Şartlar ve Standartlar ile Ulusal Mevzuat  
H

ay
v

an
 R

ef
ah

ı 

H
ay

v
an

 R
ef

ah
ı 

Şartlar ve Standartlar Ulusal Mevzuat ve 

Yürürlük Tarihi 

 

YİŞ 

11 

Buzağıların korunması için 

minimum standartları ortaya 

koyan 18 Aralık 2008 tarih 

ve 2008/119/AT sayılı 

Konsey Direktifi, Madde 3 

ve 4 (Anonymous 2008c) 

Çiftlik Hayvanlarının 

Refahına İlişkin 

Yönetmelik (Anonim 

2011k) 

Yürürlük Tarihi: 

23.11.2011 

Uyumlu 

YİŞ 

12 

Domuzların Korunması için 

minimum standartları ortaya 

koyan 18 Aralık 2008 tarih 

ve 2008/120/AT sayılı 

Konsey Direktifi, Madde 3 

ve 4 (Anonymous 2008d) 

- - 

YİŞ 

13 

Tarım amaçlı tutulan 

hayvanların korunması 

hakkında 20 Temmuz 1998 

tarih ve 98/58/AT sayılı 

Konsey Direktifi, Madde 4 

(Anonymous 1998) 

Çiftlik Hayvanlarının 

Refahına İlişkin 

Yönetmelik (Anonim 

2011k) 

Yürürlük Tarihi: 

23.12.2011 

Uyumlu 

 

2015 ve 2016 yıllarında AB’de uygulanması planlanan daimi meranın korunması şartı 

içinse, ulusal olarak 1998 yılında yürürlüğe giren 4342 sayılı Mera Kanunu (Anonim 

1998), 2004 tarihinde yürürlüğe giren Mera Yönetmeliği (Anonim 2004c) ve mera, 

yaylak ve kışlaklarda otlatma yönetimi uygulama esasları belgesi (Anonim 2007a) 

mevcuttur. 

 

Öte yandan, ülkemizde çapraz uyumla ilgili ödeme ajansı ve ihtisaslaşmış kontrol 

kurumları henüz tanımlanmamıştır. Ancak, GTHB’nin ilgili kuruluşu olan Tarım ve 

Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, ileride ödeme ajansı olarak planlanmıştır. 

Ancak bir kurumuın Ödeme Ajansı olarak tanımlanabilmesi AB’ye üyelikle ve bu 

kurumun akredite edilmesiyle mümkün hale gelecektir (Anonymous 2013a). Çapraz 

uyum doğrudan ödemelere konu şartlar ve standartlar ile kırsal kalkınma ve şarap 

sektörüne konu ödemeleri de kapsadığından GTHB bünyesinde ikinci bir Ödeme 

Ajansının kurulması önerilmektedir. Birden fazla ödeme ajansının kurulması 

durumunda da koordinatör kurum oluşturulmalıdır (Anonymous 2013a). Bitki sağlığı, 

hayvan sağlığı, hayvan refahı ve halk sağlığı alanındaki mevcut kontroller GTHB, Gıda 
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ve Kontrol Genel Müdürlüğü ve taşra teşkilatı tarafından yürütülmekle birlikte, entegre 

idare sistemlerinin (IACS ve LPIS- arazi parsel tanımlama sistemlerinin kurulumu) aynı 

Bakanlığın Tarın Reformu Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Destek 

sisteminin uyumlaştırılmasıyla ilgili çalışmalar yine Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 

tarafından yürütülürken, yayımla ilgili çalışmalar, Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi 

Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. Özellikle, biyoçeşitlilik ve çevreyle ilgili diğer 

konularda, GTHB’nin, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

ile kontrol prosedürlerinin ve şartların hazırlanmasında ve kontrollerin yerine 

getirilmesinde ortak hareket etmesi uygun olacaktır. Bu amaçla, GTHB ile diğer 

Bakanlıklar arasında ve aynı zamanda Bakanlık içindeki diğer birimler ile Ödeme 

Ajansı ve İhtisaslaşmış Kontrol Kurumları arasında ve Komisyonla koordinasyonun 

sağlanması amacıyla GTHB bünyesinde bir koordinatör kurum oluşturulması 

önerilmektedir. Şartlar ve standartların ulusal bazda uygulamasında, üretici örgütleri, 

sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, uzmanlar ve Komisyonla ikili görüşmeler 

(Fermantzis vd. 2007) sistemin başarısı açısından önemlidir. 

 

4.5 Örnek Çalışma Bulguları ve Tartışma 

 

4.5.1 Üreticilerin sosyo-ekonomik özellikleri 

 

Üreticilerin faaliyet alanlarına (sadece bitkisel üretimle uğraşanlar, sadece hayvansal 

üretimle uğraşanlar, ikisini de birlikte yapanlar) göre sosyo-ekonomik özelliklerini 

belirlemek için kullanılan değişkenler ve yüzde dağılımları, çizelge 4.5’de 

gösterilmiştir. 
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Çizelge 4.5 Faaliyet alanlarına göre üreticierin sosyo-ekonomik özelliklerini belirlemek 

için kullanılan değişkenler ve yüzde dağılımları 

 Kategori BÜ HÜ BÜ+HÜ Toplam % 

Üreticilik Deneyimi 

0-10 yıl 14 15 7 36 17,5 

11-20 yıl 13 21 26 60 29,3 

21-30 yıl 26 22 21 69 33,7 

31-50 yıl 15 10 15 40 19,5 

 Kategori BÜ HÜ BÜ+HÜ Toplam % 

Yaş 
0-39 yaş 14 18 16 48 23,4 

40-86 yaş 54 50 53 157 76,6 

 Kategori BÜ HÜ BÜ+HÜ Toplam % 

Cinsiyet 
Erkek 68 66 67 201 98,0 

Kadın 0 2 2 4 2,0 

 Kategori BÜ HÜ BÜ+HÜ Toplam % 

Meslek 
Çiftçi 26 30 31 87 42,4 

Diğer 42 38 38 118 57,6 

 Kategori BÜ HÜ BÜ+HÜ Toplam % 

Hane Halkı 

1-3 kişi 22 14 6 42 20,5 

4-6 kişi 36 44 40 120 58,5 

7-9 kişi 6 6 12 24 11,7 

10-20 kişi 4 4 11 19 9,3 

 Kategori BÜ HÜ BÜ+HÜ Toplam % 

Eğitim Düzeyi 

Okuryazar Değil 0 2 1 3 1,5 

İlkokul 38 36 40 114 55,6 

Ortaokul 8 12 8 28 13,7 

Lise 16 14 9 39 19,0 

Ön Lisans/Y. Okul 2 1 2 5 2,4 

Lisans 4 3 9 3 1,5 

 Kategori BÜ HÜ BÜ+HÜ Toplam % 

Tarımsal Gelirin Toplam 

Gelir İçerisindeki Payı (%) 

0-20 18 10 4 32 15,6 

21-40 13 11 8 32 15,6 

41-60 10 5 13 28 13,7 

61-80 4 10 7 21 10,2 

81-100 23 32 37 92 44,9 

 Kategori BÜ HÜ BÜ+HÜ Toplam % 

Sosyal Güvence 
Evet 61 59 68 188 91,7 

Hayır 7 9 1 17 8,3 

 Kategori BÜ HÜ BÜ+HÜ Toplam % 

Sosyal Güvence Türü 

Yok 6 9 1 16 7,8 

Bağkur 7 18 15 40 19,5 

Tarım Bağkur 18 26 28 72 35,1 

SSK 29 13 18 60 29,3 

Emekli Sandığı 8 2 7 17 8,3 

 Kategori BÜ HÜ BÜ+HÜ Toplam % 

Tarımsal Örgütlere Üyelik 

Durumu 

Evet 61 33 63 157 76,6 

Hayır 7 35 6 48 23,4 

 Kategori BÜ HÜ BÜ+HÜ Toplam % 

Üye Olunan Tarımsal Örgüt 

Sayısı 

Yok 7 35 6 48 23,4 

Bir 40 29 34 54 26,3 

Birden Fazla 21 4 29 103 50,2 
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Yaş, tarımsal faaliyetlerin yürütülmesini, üretici tutum ve davranışlarını etkileyen 

önemli bir faktördür (Ataseven 2011). Üreticilerin yaş dağılımı 15-86 arasında 

değişmektedir. 40 yaşın altındaki üreticilere, çapraz uyumun da bir parçasını oluşturan 

1698/2005/AT sayılı direktif (Anonymous 2005) ve 1307/2013/AT sayılı tüzüğün 

madde 50’si (Anonymous 2013c) uyarınca, OTP 2020 kapsamında özel avantajlar 

sağlanabilmektedir. Araştırmada sadece bitkisel üretimle uğraşanların %20,6’sı, sadece 

hayvansal üretimle uğraşanların %26,5’i, ikisini birlikte yapanların %26,1’i ve 

toplamda ise üreticilerin %23,5’i AB kırsal kalkınma desteklerinin bir kriteri olarak 

dikkate alınan genç çiftçi (40 yaş altı) statüsündedir. Sivuk (2011) tarafından bildirildiği 

üzere, ekonomik faaliyette bulunabilecek üreticiler (15-49 yaş) (Erkuş vd. 1995), 

araştırma bölgesinde toplam üreticilerin %38,5’ini oluşturmaktadır. 

 

Üretim sonuçlarını çeşitli şekillerde etkileyebilen yaş kriteriyle birlikte (Köksal 2009, 

Ataseven 2011), Doğanca (1975) tarafından belirtildiği üzere, tarımsal yeniliklerin 

benimsenip uygulanmasında önemli bir etken olan üretici deneyimi de diğer bir kriter 

olarak dikkate alınmıştır (Sayılı ve Ekinci 2012). Literatürde deneyimli üreticilerin 

tarımsal yeniliklere karşı olumlu ya da olumsuz bir tutum içinde bulunduğunu gösteren 

çeşitli araştırmalara rastlanılmaktadır (Sayılı ve Ekinci 2012). Üreticilerin deneyimi 4-

50 yıl arasında değişmektedir. Deneyimleri bakımından üreticilerin, %17,6’sı yeni çiftçi 

(4-10 yıl), %29,3’ü orta düzeyde deneyimli çiftçi (11-20 yıl) ve %53,2’si ise deneyimli 

çiftçi statüsündedir (20 yıl üstü). 

 

Üreticilerin yalnızca %2’si kadındır. Örneklemde sadece bitkisel üretim faaliyetinde 

bulunan kadın üretici bulunmadığı belirlenmiştir. Kadın üretici sayısınıın az olması 

nedeni ile cinsiyet değişkeni analize dâhil edilmemiştir. 

 

Üreticilerin %42,4’ünün tarım dışında başka bir gelir kaynağı bulunmamakta olup, geri 

kalan grup, üretim faaliyetin de bulunmakla birlikte, diğer meslek gruplarında da 

çalışanları ifade etmektedir. 
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İşletmelerde aile büyüklüğü, hane halkı birey sayıları ile ortaya konulmuştur. Araştırma 

bölgesindeki hane halkı 1-20 kişi arasında değişmektedir. Üreticilerin hanelerindeki 

birey sayısı, 4-6 kişi arasında yoğunlaşmaktadır (%58,5). 

 

Üreticilerin sosyo-ekonomik durumunu ortaya koyan ve tutum ve davranışlar üzerinde 

etkili olan bir diğer faktör ise eğitim düzeyidir (Köksal 2009). Üreticilerin eğitim düzeyi 

ilkokul seviyesinde yoğunlaşmaktadır. Üreticilerin %55,6’sının eğitimi ilkokul 

düzeyindeyken, %70,8’i lise altı eğitim düzeyindedir. Lise altı eğitim düzeyindekilerin 

%1,5’i okuryazar değildir. 

 

Üreticilerin %44,9’unun tarımdan elde ettiği gelir, toplam gelirinin %81-100’lük 

kısmını oluşturmaktadır. Bu, örneklemdeki üreticilerin yarıdan fazlasının yan geliri 

olduğunu göstermekte olup, meslek bulgularıyla örtüşmektedir. Araştırma 

kapsamındaki genç üreticilerin (0-39 yaş), %2,4’ünün, toplamda ise üreticilerin 

%7,8’inin sosyal güvencesi bulunmamaktadır. Öte yandan güvence türleri dağılımına 

bakıldığında, üreticilerin toplamda %35,1 ile en fazla Tarım Bağkur güvencesine sahip 

oldukları tespit edilmiştir. Elde edilen bulgular, meslek ve tarımsal gelirin payı 

bulgularıyla örtüşmektedir. 

 

Çıkın ve Olgun (1996) tarafından bildirildiği üzere, gelişmekte olan ülkelerin 

tarımındaki yapısal bozuklukların giderilmesinde, mevzuatla verilmiş yetki 

çerçevesinde üreticilerin eğitilmesi ve bilgilendirilmesinde (İnan vd.
 
2005), tarımsal 

desteklerin çiftçilere sağlanmasında örgütlenmiş yapılar önemini artırmaktadır. 

Üreticilerin %50,2’si birden fazla örgütlü yapıya, toplamda %76,6’sı ise en az bir 

örgütlü yapıya üyedir. Ancak, tarımsal faaliyetlerinde en fazla bilgi alınan kaynak 

arasında tarımsal örgütleri gösteren üretici oranı ancak %3,4’dür. Bu durum, örgütlü 

yapıların eğitim ve bilgilendirme fonksiyonunun yeterince işlemediğinin bir 

göstergesidir. Şerefoğlu (2008), Amasya, Ankara, Erzurum ve Şanlıurfa illerinde yaptığı 

çalışmada, süt sektöründe olduğu kadar besicilik sektöründe de kooperatifleşme 

oranının yüksek olmadığını belirlemiştir. Boz (2013), Doğu Akdeniz Bölgesindeki süt 

sığırcılığı yapan üreticilerin örgütlenme sorunu olduğuna dikkat çekmiştir.  
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Üye olunan örgütlü yapıların faaliyet alanlarına göre dağılımı incelendiğinde, sadece 

bitkisel üretim faaliyetinde bulunan üreticiler en fazla Ziraat Odasına, sadece hayvansal 

üretim faaliyetinde bulunanlar Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’ne, ikisini birlikte 

yapanlar ise sırasıyla hem Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği hem de Ziraat Odasına 

kayıtlıdır. Arısoy (2011), Ankara ve Konya’da yürüttüğü çalışmada, Ziraat Odasına 

kayıtlı olan üretici oranını %88,5 olarak tespit etmiştir. 

 

Üreticilerin faaliyet alanlarıyla seçilen sosyo-ekonomik değişkenlerin ilişkisini 

aşağıdaki hipotezlerle test etmek için Ki-Kare Bağımsızlık Testinden faydalanılmıştır. 

 

H0= Üreticilerin sosyo-ekonomik özellikleri faaliyet alanlarına göre farklılık göstermez.  

H1= Üreticilerin sosyo-ekonomik özellikleri faaliyet alanlarına göre farklılık gösterir.  

 

Buna göre, üreticilerin faaliyet alanlarına göre H0 hipotezini reddeden, değişkenler, 

tarımsal gelirin payı, sosyal güvence durumu, güvence türü, tarımsal bir örgüte üyelik 

durumu, üye olunan örgüt sayısı ve hane halkı değişkenleridir (Çizelge 4.6). 

 

Çizelge 4.6 Faaliyet alanı ve sosyo-ekonomik özellikler arasındaki ilişkinin testi için 

yapılan Ki-Kare bağımsızlık testi sonuçları 

Değişken Örnek 

Sayısı 

Ki-Kare 

Değeri  

Serbestlik 

Derecesi (df) 

Anlamlılık 

Değeri (p) 

Faaliyet Alanı*Tarımsal Gelirin Payı 205 19,768 8 0,011* 

Faaliyet Alanı*Sosyal Güvence 

Durumu 

205 6,758 2 0,034* 

Faaliyet Alanı*Güvence Türü 205 23,690 4 0,005** 

Faaliyet Alanı*Tarımsal Bir Örgüte 

Üyelik Durumu 

205 44,713 2 0,000** 

Faaliyet Alanı*Üye Olunan Örgüt 

Sayısı 

205 53,818 4 0,000** 

Faaliyet Alanı*Hane Halkı 205 18,034 6 0,006** 

*p≤0,05, ** p≤0,01 
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4.5.2 İşletme özellikleri 

 

Üreticilerin faaliyet alanlarına göre işletme özelliklerini belirlemek için kullanılan 

değişkenler ve yüzde dağılımları çizelge 4.7’de gösterilmiştir.  

 

Çizelge 4.7 Üreticilerin işletme özelliklerini belirlemek için kullanılan değişkenler ve 

yüzde dağılımları 

 Kategori BÜ HÜ BÜ+HÜ Toplam % 

İşçi Varlığı 
Evet 31 27 29 87 42,4 

Hayır 37 41 40 118 57,6 

 Kategori BÜ HÜ BÜ+HÜ Toplam % 

İşçi Çalıştırma Biçimi 

Mevsimlik İşçi 27 3 13 43 21,0 

Devamlı İşçi 4 22 15 41 20,0 

Mevsimlik ve Devamlı İşçi 0 1 1 2 1,0 

Yok 37 42 40 119 58,0 

 Kategori BÜ HÜ BÜ+HÜ Toplam % 

İyi Tarım Uygulaması 
Evet 2 0 3 5 2,4 

Hayır 66 68 66 200 97,6 

 Kategori BÜ HÜ BÜ+HÜ Toplam % 

Organik Tarım 
Evet 0 0 1 1 0,5 

Hayır 68 68 68 204 99,5 

 Kategori BÜ HÜ BÜ+HÜ Toplam % 

Faaliyet Alanıyla İlgili 

Bakanlık Desteği 

Evet 51 45 66 162 79,0 

Hayır 17 23 3 43 21,0 

 Kategori BÜ HÜ BÜ+HÜ Toplam % 

Proje 
Evet 14 6 20 40 19,5 

Hayır 54 62 49 165 80,5 

 Kategori BÜ HÜ BÜ+HÜ Toplam % 

Proje Kaynağı 

Ziraat Bankası 9 5 7 21 52,5 

GTHB 3 1 8 12 30,0 

Belirtmeyen    7 17,5 

 Kategori BÜ HÜ BÜ+HÜ Toplam % 

Proje Sunulan Alan 

Sulama 10 0 1 11 33,3 

Kırsal Kalkınma-Bitkisel 

Üretim, Makine ve 

Ekipman 

2 0 5 7 21,2 

Kırsal Kalkınma-

Hayvansal Üretim, Makine 

ve Ekipman 

0 1 4 5 15,2 

Sıfır Faizli Kredi 0 4 3 7 21,2 

Hayvansal Üretim-Yem 

Kredisi 
0 1 2 3 9,1 

*UD: Uygun Değil 
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Çizelge 4.7 Üreticilerin işletme özelliklerini belirlemek için kullanılan değişkenler ve 

yüzde dağılımları (devam) 

 Kategori BÜ HÜ BÜ+HÜ Toplam % 

Büyükbaş Hayvan Varlığı 
Evet UD* 65 68 133 97,1 

Hayır UD 3 1 4 2,9 

 Kategori BÜ HÜ BÜ+HÜ Toplam % 

Küçükbaş Hayvan Varlığı 
Evet UD 19 12 31 22,6 

Hayır UD 49 57 106 77,4 

 Kategori BÜ HÜ BÜ+HÜ Toplam % 

Buzağı Varlığı 
Evet UD 46 61 107 79,3 

Hayır UD 22 6 28 20,7 

 Kategori BÜ HÜ BÜ+HÜ Toplam % 

Süt Üretiminiz Var mı? 
Evet UD 54 67 121 88,3 

Hayır UD 14 2 16 11,7 

 Kategori BÜ HÜ BÜ+HÜ Toplam % 

Sütü nasıl sağıyorsunuz? 
Elle UD 12 10 22 18,2 

Makineyle UD 42 57 99 81,8 

 Kategori BÜ HÜ BÜ+HÜ Toplam % 

Ekilen Arazi  

5 da> 2 UD 0 2 1,5 

5-9 da 2 UD 0 2 1,5 

10-19 da 1 UD 2 3 2,2 

20-49 da 12 UD 6 18 13,1 

50-99 da 10 UD 9 19 13,9 

100-199 da 23 UD 19 42 30,7 

200-499 da 12 UD 21 33 24,1 

500-999 da 4 UD 9 13 9,5 

1000-2499 da 2 UD 3 5 2,5 

 Kategori BÜ HÜ BÜ+HÜ Toplam % 

Büyükbaş Sayısı 

6-10 baş UD 23 16 39 28,8 

11-20 baş UD 14 14 28 21,2 

21-50 baş UD 15 26 41 31,1 

51-100 baş UD 6 8 14 10,6 

101-200 baş UD 4 3 7 5,3 

201 baş< UD 3 1 4 3,0 

 Kategori BÜ HÜ BÜ+HÜ Toplam % 

Küçükbaş Sayısı 

1-25 baş UD 7 6 13 41,9 

26-50 baş UD 2 1 3 9,7 

51-100 baş UD 6 1 7 22,6 

101-250 baş UD 3 1 4 12,9 

251 baş< UD 1 3 4 12,9 

 Kategori BÜ HÜ BÜ+HÜ Toplam % 

Yetiştiricilik Sistemi 

Kapalı UD 36 32 68 49,6 

Açık UD 4 7 11 8,0 

Yarı Açık UD 12 11 23 16,8 

Açık/Kapalı UD 11 15 26 19,0 

Yarı Açık/Kapalı UD 4 4 8 5,8 

Açık/Yarı Açık UD 1 0 1 0,7 

*UD: Uygun Değil 



 

67 

 

Araştırma kapsamındaki üreticilerin %42,4’ü mevsimlik ya da devamlı işçi 

çalıştırmaktadır. Devamlı işçi çalıştıran üreticilerin oranı, sadece %20,0’dir. TÜİK 

(2012) verilerine göre, Kayseri, Sivas ve Yozgat’ı kapsayan TR72 Bölgesinde halen 

Türkiye ortalamasının (%13) oldukça üzerinde olan ücretsiz aile işçiliği önemli bir pay 

almaktadır (%25). Ücretsiz aile işçiliğinin TR72 Bölgesinde sektörel durumu 

irdelendiğinde, istihdam edilenlerin %93,85’i tarımda yer almaktadır. Ücretsiz aile 

işçilerinin cinsiyet bakımından dağılımında, çalışanların %73,85’inin kadın bireyler 

olduğu görülmektedir (Anonim 2012e). Türkiye koşullarında ailenin fertleri doğrudan 

tarımda çalışacak iş gücü olarak düşünülebilmektedir (İlkdoğan 2012). Araştırma 

bölgesinde işçi çalıştırmayan üreticilerin (%58,4), %79,5’nin 4 ve üzeri hane halkı 

bulunduğu ve kadınlar ve çocuklar gibi diğer dezavantajlı grupların, gizli işsizlik unsuru 

olan ücretsiz aile işçisi potansiyeli taşıdığı göz önünde bulundurulduğunda, araştırma 

bölgesindeki ikincil kaynağa dayalı tespitlerin araştırma bulgularıyla örtüştüğü 

anlaşılmaktadır.  

 

Araştırma bölgesinde, İTU ve organik tarım uygulayan üretici sayısı oldukça düşüktür. 

İTU, özellikle gelecekte çapraz uyum kriterlerini sağlama açısından katkı sağlayabilir 

(Schneider ve Gay 2006).  

 

Faaliyet alanı ile ilgili desteklerden yararlanmadığını belirten üreticilerin oranı %21’dir. 

Destek almayanların yaklaşık yarısı, tarımsal faaliyetlerinde bilgi ve tavsiye almaya 

kapalı olan kendi deneyimini kullanan üreticilerdir. Araştırma alanında proje uygulama 

kapasitesi oldukça düşüktür. Üreticilerin %80,5’i bir proje aracılığıyla ulusal ya da 

uluslararası kaynaktan yararlanamamıştır. Bu, araştırma bölgesine yatırım altyapısının 

iyileştirilmesinde önemli bir unsur olan fon akışının zayıf olduğunu göstermektedir. 

Araştırma bulgularına benzer şekilde, Şerefoğlu (2008), Amasya, Ankara, Erzurum ve 

Şanlıurfa illerindeki çalışmasında, besi işletmeciliği yapan üreticilerin proje yapma 

kapasitelerinin oldukça düşük olduğunu yalnızca %6,5’inin proje hazırladığını 

belirlemiştir.  
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Bitkisel üretim faaliyetinin esas unsurlarından biri olan arazi varlığı için ÇKS’de 

başkasının adına kayıtlı olsa da, ekilen arazi büyüklüğü kriteri dikkate alınmıştır. 

Araştırma kapsamındaki işletme büyüklüğü 2-2000 da arasında değişmekle birlikte, 

ortalama işletme büyüklüğü, 216 da olarak saptanmıştır. ÇKS, verilerine göre ortalama 

işletme büyüklüğü 116,48 da’dır. Bu durum, üreticilerle görüşmeler esnasında 

anlaşıldığı üzere, üreticilerin destek almasalar da gayri resmi kiralama nedeniyle 

kaynaklanmaktadır. Türkiye’de ortalama işletme büyüklüğünün 6,4 ha olduğu dikkate 

alınırsa, ortalama işletme büyüklüğü 10,2 ha olan Kayseri’de tarımsal üretimin bölge 

ekonomisi ve çiftçi gelirleri açısından ülkemiz koşullarına göre rantabl yapılma imkanı 

bulunmaktadır. Ancak, Avrupa Birliği’nde bu büyüklüğün yaklaşık 16,5 ha olduğu 

dikkate alındığında, halen arazi toplulaştırma uygulamalarının önem taşıdığı göz önüne 

alınmalıdır. Hayvansal üretimle uğraşan işletmelerin %97,1’i büyükbaş hayvan sahibi, 

%22,6’sı küçükbaş hayvan sahibi, %20,3’ü ise hem büyükbaş, hem de küçükbaş 

sahibidir. Araştırma kapsamında, büyükbaş hayvan sayısı 6-1700, küçükbaş hayvan 

sayısı, 2-600 arasında değişmektedir. Kayseri’de 50 baş ve altı işletmelerin oranı %99 

olup (Sert 2011), optimum işletme büyüklüğünün altındaki işletmeler hayvansal 

üretimde rekabet gücünün önemli ölçüde düşmesinde etkendir. Araştırma bölgesinde 50 

baş ve altı işletmelerin oranı %81,1 olarak tespit edilmiştir. Hayvansal üretimle uğraşan 

işletmelerin %88,3’ünün süt üretimi mevcuttur. Süt üretiminde bulunan işletmeler için 

makineleşme oranı ise %81,8’dir. Ancak, makineleşme, seyyar olandan süt sağım 

ünitelerine kadar çeşitlilik arz etmekle birlikte, süt üretimi yapan işletmeler arasında 

soğutma ekipmanı bulunan üretici oranı %13,2’dir. Tilki vd. (2013), Kars ili sığır 

işletmeleriyle ilgili yaptkları çalışmada, işletmelerin %3,16’sının süt soğutma tankı 

olduğunu tespit etmiştir. Üreticilerin halen %18,2’lik kısmı sütü elle sağmaktadır. 

 

Üreticilerin faaliyet alanlarıyla seçilen işletme özelliklerini yansıtan değişkenlerin 

ilişkisini test etmek için faydalanılan Ki-Kare bağımsızlık testi sonuçları çizelge 4.8’de 

sunulmuştur. Buna göre, H0 hipotezini reddeden değişkenler, işçi çalıştırma biçimi, bir 

proje ile ulusal ya da uluslararası bir kaynaktan yararlanılıp, yararlanılmadığı, proje 

sunulan alan, buzağı varlığı ve süt üretimi durumudur. 
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H0 = İşletme özellikleri faaliyet alanlarına göre farklılık göstermez.  

H1 = İşletme özellikleri faaliyet alanlarına göre farklılık gösterir.  

 

Çizelge 4.8 Faaliyet alanı ve işletme özellikleri arasındaki ilişkinin testi için yapılan Ki-

Kare bağımsızlık testi sonuçları 

Değişken Örnek 

Sayısı 

Ki-Kare 

Değeri  

Serbestlik 

Derecesi (df) 

Anlamlılık 

Değeri (p) 

Faaliyet Alanı*İşçi Çalıştırma Biçimi 205 33,796 6 0,000** 

Faaliyet Alanı*Destek 205 18,945 2 0,000** 

Faaliyet Alanı*Proje 205 8,940 2 0,011* 

Faaliyet Alanı*Proje Sunulan Alan  33 29,935 8 0,000** 

Faaliyet Alanı*Buzağınız Var mı? 137 8,629 1 0,003** 

Faaliyet Alanı*Süt Üretiminiz Var mı? 137 10,390 1 0,001** 

*p≤0,05, ** p≤0,01 

 

4.5.3 Üreticilerin tarımın geleceğine bakış açıları 

 

Araştırma kapsamında üreticilerin tarımın geleceğine bakış açılarını belirlemek 

amacıyla faaliyet alanlarına göre, kullanılan değişkenler ve yüzde dağılımları, Çizelge 

4.9’da sunulmuştur. 

 

Buna göre, üreticilerin %76,6’sının tarımsal destekler olmasa dahi tarımsal 

faaliyetlerine devam edecekleri, yalnızca %18’inin desteklere bağımlı bir yapı 

sergiledikleri tespit edilmiştir. Tarımdan elde ettikleri gelirin ailelerini geçindirmeleri 

için yeterli olup, olmadığı konusunda üreticilerin %54,1’i tarımsal gelirini yetersiz 

bulmaktadır. Tarımsal gelirini yetersiz bulmayanların yalnızca, %19’u başka bir gelir 

kaynağı bulunmayan üreticileri temsil etmektedir. %22,4’ünün çiftçilik dışında başka 

bir mesleği de bulunmaktadır. TÜİK verilerine göre (2012), Kayseri, il/ilçe merkezleri 

son 5 yılda göç alırken (artış oranı %24,7), köy/belde merkezlerinde azalma mevcuttur 

(azalma oranı %41,2) (Anonim 2012e). Bununla birlikte, 2011-2012 yılı TÜİK 

verilerinden hesaplanan Kayseri ilçeleri 2011-2012 yıllık nüfus artış hızı (Bekli, 2013) 

incelendiğinde, İncesu, Kocasinan, Melikgazi ve Talas ilçeleri hariç diğer ilçelerin artış 

hızı negatif değer almıştır. Araştırma bölgesinde, toplamda üreticilerin %41,5’inin 

tarımla uğraşmayı bırakmaları halinde başka şehirlere göç edebileceği belirlenmiştir. 
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Göç eğilimi sadece hayvansal üretimle uğraşanlarda (%51,5), sadece bitkisel üretimle 

uğraşanlar (%29,4) ve ikisini birlikte yapanlara (%43,5) göre daha belirgindir. 

 

Bulunduğu yerde başka bir iş fırsatı sunulsa tarımla uğraşmayı bırakacakları yönünde 

görüş bildiren toplam üretici oranı %49,8’dir. Arısoy (2011), araştırma bulgularını 

destekler şekilde, anket yaptığı dönemde üreticilerin %31,7’sinin tarımsal faaliyeti 

bırakma düşüncesi taşıdığı, üreticilerin tarımı bırakmak zorunda kalmaları 

durumundaysa %29,9’unun ticaret yapacağı, %27,8’inin şehre göç edeceği, %25,8’inin 

de bir şey yapmadan köyünü bekleyeceği tespitini yapmıştır. 

 

Çizelge 4.9 Üreticilerin tarımın geleceğine bakış açılarını belirlemek için kullanılan 

değişkenler ve yüzde dağılımları 

 
 Kategori BÜ HÜ BÜ+HÜ Toplam % 

Destek Sağlanmazsa Tarımla 

Uğraşmayı Bırakırım 

Katılmıyorum  56 43 58 157 76,6 

Kararsızım 1 10 0 11 5,4 

Katılıyorum 11 15 11 37 18,0 

 Kategori BÜ HÜ BÜ+HÜ Toplam % 

Tarımdan Elde Ettiğim Gelir 

Ailemi Geçindirmeye Yeter 

Katılmıyorum  36 43 32 111 54,1 

Kararsızım 1 4 4 9 4,4 

Katılıyorum 31 21 33 85 41,5 

 Kategori BÜ HÜ BÜ+HÜ Toplam % 

Tarımla Uğraşmayı Bırakırsam 

Başka Şehirlere Göç Ederim 

Katılmıyorum  48 26 34 108 52,7 

Kararsızım 0 7 5 12 5,9 

Katılıyorum 20 35 30 85 41,5 

 Kategori BÜ HÜ BÜ+HÜ Toplam % 

Bulunduğum Yerde Başka Bir İş 

Fırsatı Sunulsa Tarımla 

Uğraşmayı Bırakırım 

Katılmıyorum  34 29 29 92 44,9 

Kararsızım 2 5 4 11 5,4 

Katılıyorum 32 34 36 102 49,8 

 Kategori BÜ HÜ BÜ+HÜ Toplam % 

Tarımdan Kazanç Elde Etmek 

Giderek Zorlaşıyor 

Katılmıyorum  2 3 4 9 4,4 

Kararsızım 2 0 1 3 1,5 

Katılıyorum 64 65 64 193 94,1 

 Kategori BÜ HÜ BÜ+HÜ Toplam % 

AB’ye Üyelikle Birlikte Tarım 

Gelecekte Daha İyi Bir Sektör 

Haline Gelecek 

Katılmıyorum  27 24 27 78 38,0 

Kararsızım 21 19 24 64 31,2 

Katılıyorum 20 25 18 63 30,7 

 

Araştırma bölgesindeki üreticilerin tarımın geleceğine ilişkin görüşleri ile sosyo- 

ekonomik özellikleri beraber değerlendirildiğinde, kırsal alanlarda tarımsal faaliyet 
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gelecekte de tek faaliyet alanı olma özelliğini koruyacaktır. Ancak üreticilerin 

çoğunluğu gelecekte bu sektörden kazanç elde etmenin daha da zorlaşacağı 

kanısındadır. Aynı zamanda ilerleyen bölümlerde de değinileceği üzere, üreticilerin 

önemli bir bölümünün alınan bilgi ya da tavsiyenin uygulanmasını güçleştiren en 

önemli nedenler arasında maliyet unsurunu ilk sırada gördüğü tespit edilmiştir.  

 

Üreticilerin yaklaşık %33’ü AB’ye üyelikle birlikte tarımın gelecekte daha iyi bir sektör 

haline geleceği düşüncesini taşırken, üçte birlik kısmı bunun tam tersini düşünmekte ya 

da herhangi bir fikri bulunmamaktadır. Arısoy (2011), çalışmasında üreticilerin 

%54,7’sinin Türkiye’nin AB üyesi olması durumunda tarımsal açıdan avantaj 

sağlanacağı düşünürken, AB ile rekabet edemeyip iyice fakirleşeceğini düşünen 

üreticilerin oranını %38 olarak tespit etmiştir. Demir ve Aral (2010), Kars ilindeki süt 

sektörünün mevcut durumuna ilişkin teknik personelin görüşlerinin araştırıldığı 

çalışmada, teknik personelin %46,9’u AB’ye üye olunması halinde Kars’taki süt 

sanayinin olumlu etkileneceğini, %37,5’i standartlara uymayan işletmelerin kapanacak 

olmasından dolayı sektörün olumsuz yönde etkileneceğini ve %15,6’sı üretim 

koşullarını etkilemeyeceğini tespit etmiştir. Araştırma sonuçları doğrultusunda 

üreticilerin OTP ve gelecekteki etkileri konusunda bilgilendirilmeleri yararlı olacaktır. 

 

Üreticilerin faaliyet alanlarıyla tarımın geleceğine bakış açılarını yansıtan değişkenlerin 

ilişkisini test etmek için faydalanılan Ki-Kare bağımsızlık testi sonuçları çizelge 4.10’da 

sunulmuştur. Buna göre, H0 hipotezini reddeden değişkenler, “destek sağlanmazsa 

tarımla uğraşmayı bırakırım” ve “tarımla uğraşmayı bırakırsam başka şehirlere göç 

ederim” değişkenleridir. 

 

H0 = Üreticilerin tarımın geleceğine bakış açıları faaliyet alanlarına göre farklılık 

göstermez.  

H1 = Üreticilerin tarımın geleceğine bakış açıları faaliyet alanlarına göre farklılık 

gösterir.  
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Çizelge 4.10 Faaliyet alanı ve üreticilerin tarımın geleceğine bakış açıları arasındaki 

ilişkinin testi için yapılan Ki-Kare bağımsızlık testi sonuçları 

Değişken Örnek 

Sayısı 

Ki-Kare 

Değeri  

Serbestlik 

Derecesi (df) 

Anlamlılık 

Değeri (p) 

Faaliyet Alanı*Destek Sağlanmazsa 

Tarımla Uğraşmayı Bırakırım 

205 19,969 4 0,001** 

Faaliyet Alanı*Tarımla Uğraşmayı 

Bırakırsam Başka Şehirlere Göç 

Ederim 

205 17,576 4 0,001** 

*p≤0,05, ** p≤0,01 

 

4.5.4 Üreticilerin bilgi ve tavsiye kaynakları 

 

ÇDS’ye yönelik olarak üreticilerin faaliyet alanlarına göre bilgi ve tavsiye kaynaklarını 

değerlendirmek amacıyla kullanılan değişkenler ve yüzde dağılımları, çizelge 4.11’de 

sunulmuştur. 

 

Üreticilerin faaliyetleriyle ilgili en fazla yararlandıkları bilgi kaynağı, GTHB’nin taşra 

teşkilatıdır. Hemen ardından, sırasıyla üreticilerin kendi deneyimleri ve deneyimli 

çiftçiler gelmektedir. Üreticilerin %73,6’sı tarımsal faaliyetlerinde bu üç kaynaktan 

yararlanmaktadır. Ulusal olarak yürütülen YAYÇEP projesi, televizyon programlarının 

tarımsal teknikler konusunda üreticiler arasında bilinçliliğin artmasında oldukça etkili 

olduğunu göstermiştir. Ancak etkinliği, uygun danışmanlık hizmetleri ve 

demonstrasyon çalışmalarıyla sınırlıdır (Savran vd. 2011). Televizyonu öncelikli bilgi 

kaynağı olarak gören üretici oranı %6,8’dir. Üreticiler arasında internet kullanım oranı 

sadece %2,9’da kalmıştır. Üreticilerin %33’ü yararlandıkları bilgi kaynakları sayesinde 

desteklerden daha etkin faydalandıklarını belirtmişlerdir.  
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Çizelge 4.11 Üreticilerin bilgi ve tavsiye kaynaklarını belirlemek için kullanılan 

değişkenler ve yüzde dağılımları 

 
 Kategori BÜ HÜ BÜ+HÜ Toplam % 

Tarımsal Faaliyetle İlgili 

Yararlanılan Bilgi Kaynağı 

Tarım İl/İlçe Müdürlüğü 

Personeli 

34 21 28 83 40,5 

Ücretle Hizmet Veren 

Teknik Elemanlar 

0 12 11 23 11,2 

İnternet 1 2 3 6 2,9 

Deneyimli Çiftçiler 15 6 8 29 14,1 

İlaç Bayileri 0 0 2 2 1,0 

Televizyon 2 7 5 14 6,8 

Kendi Deneyimim 13 18 8 39 19,0 

Fuar 0 0 1 1 0,5 

Örgütlü Yapılar (Birlik, 

Oda, Koop.) 

3 1 3 7 3,4 

Resmi Gazete 0 1 0 1 0,5 

Alınan Bilginin Kullanımını 

Kısıtlayan Faktörler 

Masraflı Olması 43 42 32 117 57,1 

Tavsiyenin Sürekli 

Olmaması 

1 1 2 4 2,0 

Bilgi ya da Tavsiyenin 

Anlaşılmaması 

1 1 3 5 2,4 

Verilen Tavsiyenin Bölge 

için Uygun Olmaması 

6 1 4 11 5,4 

 İş Yoğunluğu 3 1 8 12 5,9 

Uygulama için Gerekli 

Alet ve Ekipmanın 

Bulunmaması 

1 2 1 4 2,0 

Geleneksel Metotlara 

Bağlılık 

3 0 1 4 2,0 

Bilgi ya da Tavsiyenin 

Yetersiz Olması 

5 1 1 7 3,4 

Seçenekli Olmaması 1 1 1 3 1,5 

Prosedür Fazlalığı 0 0 1 1 0,5 

Bilginin Teorik 

Kalması/Uygulamasının 

Olmaması 

0 1 3 4 2,0 

Kalifiye Eleman Eksikliği 0 1 0 1 0,5 

Hayvan Bakıcısı-Çoban 

Eksikliği 

0 1 0 1 0,5 

Yok 4 15 12 31 15,1 

Faaliyet Alanıyla İlgili Ücret 

Karşılığı Bilgi ya da Tavsiye 

Alınma Durumu 

Evet 1 38 51 90 43,9 

Hayır 67 30 18 115 56,1 

Destek Almanızı 

Kolaylaştırsaydı, Ücret 

Karşılığı Danışmanlık 

Hizmeti Almayı Düşünür 

müydünüz? 

Evet 48 49 57 154 75,1 

Hayır 20 19 12 51 24,9 

Yararlanılan Bilgi Kaynakları 

Sayesinde Desteklerden Daha 

Etkin Yararlanma Durumu 

Katılmıyorum 41 32 38 111 54,1 

Kararsızım 2 14 9 25 12,2 

Katılıyorum 25 22 22 69 33,7 

Veteriner Hekim Çalıştırıyor 

ya da Veterinerlik Hizmeti 

Alıyor musunuz? 

Evet UD 58 66 124 90,5 

Hayır UD 10 3 13 9,5 
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Faaliyet alanıyla ilgili ücret karşılığı hizmet alanların oranı toplamda %43,9 olup, 

sadece bitkisel üretimle uğraşanların oranı %0,5, sadece hayvansal üretimle 

uğraşanların oranı %18,5 ikisini birlikte yapanların oranı ise %24,9’dur. Bu çerçevede, 

gelecekte de kamu eliyle yürütülecek tarımsal yayım ve danışmanlık sistemi önemini 

koruyacaktır. Destek almalarını kolaylaştırmaları durumunda, ücret karşılığı 

danışmanlık hizmeti almayı düşünenlerin oranı toplam üreticilerin yaklaşık ¾’üdür. Bu 

oran, ileride oluşturulacak çiftlik danışmanlık sistemi masraflarının bir bölümünün 

çiftçilerce üstlenilmesine yatkınlık açısından önemlidir. Sezgin (2010), çalışmasında, 

Erzurum’daki çiftçilerin %60’ının tarımsal yayım faaliyetlerinin finansmanına 

katılabileceklerini tespit etmiştir. Çiftlik danışmanlık sistemine karşılık oluşturulacak 

tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetinin kamudan özel sektöre doğru belirli bir 

program dahilinde aşamalı geçişle yaygınlaştırılması sistemin etkinliği bakımından 

önemlidir. 

 

Üreticilerin faaliyet alanlarıyla bilgi ve tavsiye kaynaklarını yansıtan değişkenlerin 

ilişkisini test etmek için faydalanılan Ki-Kare Bağımsızlık Testi sonuçları çizelge 

4.12’de sunulmuştur. Buna göre, H0 hipotezini reddeden değişkenler, “tarımsal 

faaliyetle ilgili yararlanılan bilgi kaynağı”, “yararlanılan bilgi kaynakları sayesinde 

desteklerden daha etkin yararlanma durumu”, “veteriner hekim hizmeti alınması” 

değişkenleridir.  

 

H0 = Üreticilerin tarımsal faaliyetiyle ilgili yararlanılan bilgi kaynağı faaliyet alanlarına 

göre farklılık göstermez.  

H1 = Üreticilerin tarımsal faaliyetiyle ilgili yararlanılan bilgi kaynağı faaliyet alanlarına 

göre farklılık gösterir. 
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Çizelge 4.12 Faaliyet alanı ve üreticilerin bilgi ve tavsiye kaynakları arasındaki ilişkinin 

testi için yapılan Ki-Kare bağımsızlık testi sonuçları 

Değişken Örnek 

Sayısı 

Ki-Kare 

Değeri  

Serbestlik 

Derecesi 

(df) 

Anlamlılık 

Değeri (p) 

Faaliyet Alanı*Tarımsal Faaliyetle İlgili En 

Fazla Yararlanılan Bilgi Kaynağı? 

205 23,672 6 0,001** 

Faaliyet Alanı*Yararlanılan Bilgi Kaynakları 

Sayesinde Desteklerden Daha Etkin 

Yararlanma Durumu 

205 10,154 4 0,038* 

Faaliyet Alanı*Veteriner Hekim Çalıştırıyor ya 

da Hizmet Alıyor musunuz? 

137 4,278 1 0,045* 

*p≤0,05, ** p≤0,01 

 

4.5.5 Doğrusal olmayan kanonik korelasyon analizi ile üreticilerin temel özellikleri 

arasındaki ilişkinin belirlenmesi-bitkisel üretim 

 

Bitkisel üretim ile bitkisel ve hayvansal üretimle uğraşan işletmeler için Üreticilerin 

Sosyo-Ekonomik Özellikleri, İşletme Özellikleri, Bilgi ve Tavsiye Kaynakları, Tarımın 

Geleceğine Bakış Açıları arasındaki ilişkiler doğrusal olmayan kanonik korelasyon 

analizi (NCCA) ile araştırılmıştır. Bu kapsamda, fazla sayıda kategorik değişkene sahip 

veri setleri arasından en önemli değişkenler NCCA’daki bileşen yükleri grafiği 

yardımıyla tespit edilmiştir. Sonrasında, tespit edilen en önemli değişkenler NCCA ile 

bir kez daha analiz edilerek, sonuçların yorumlanması ve grafiksel gösterim 

kolaylaştırılmıştır. 

 

NCCA kapsamında bileşen yükleri değerleri, kayıp veri olmadığı durumlarda 

sayısallaştırılmış değişkenler ile nesne skorları arasındaki Pearson korelasyon 

katsayılarına eşittir. “Değişkenlerin yük değerlerinin mutlak derece yüksek olması, 

çözümdeki yararlılıkları ve önemlerinin bir göstergesidir.” Bileşen yükleri grafiğinde 

her değişkenin vektörlerle temsil edilen orijinden olan uzaklığı, o değişkenin önemini 

göstermektedir (Giray 2011, Filiz ve Kolukısaoğlu 2012 ve Anonymous 2013g). Bu 

çerçevede, yapılan ilk NCCA ile tespit edilen en önemli değişkenler, faaliyet alanı, işçi 

çalıştırma biçimi, tarımsal desteklerden yararlanma durumu, tarımdan elde ettiğim gelir 

ailemi geçindirmeye yeter, tarımsal faaliyetle ilgili yararlanılan bilgi kaynağı, alınan 
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bilginin kullanımını kısıtlayan faktörler, yararlanılan bilgi kaynakları sayesinde 

desteklerden daha etkin yararlanma durumu, faaliyet alanında ücret karşılığı bir bilgi ya 

da tavsiye alma durumudur.  

 

En önemli değişkenler NCCA ile analiz edildiğinde, 26 iterasyonda kayıp fonksiyonu 

minimize edilmiştir (0,000010). Analiz iki boyutlu uzayda temsil edilecek şekilde 

gerçekleştirilmiştir. Setlerde eksik veri bulunmamaktadır. NCCA ile verilerin 

yorumlanmasında nesne skorları (object scores) grafiğinde aykırı değerlerin bulunup 

bulunmadığı kontrol edilmiş ve setlerde aykırı veri olmadığı tespit edilmiştir.  

 

Uyum ve kayıp değerleri, NCCCA çözümünün setler arasındaki ilişki bakımından nicel 

verilerin en ideal şekilde ne kadar iyi uyduğunun bir göstergesidir. 

 

Çizelge 4.13 Üreticilerin temel özellikleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi amacıyla 

yapılan NCCA özeti-bitkisel üretim 

 
Boyut 

Toplam 1 2 

Kayıp Set 1 0,112 0,231 0,343 

Set 2 0,112 0,231 0,343 

Ortalama 0,112 0,231 0,343 

Özdeğer (Eigenvalue) 0,888 0,769  

Uyum   1,657 

 

Her bir boyut ve set için kayıp, sette yer alan değişkenlerin ağırlıklı kombinasyonu 

tarafından hesaplanamayan nesne skorlarındaki varyasyon oranını temsil etmektedir. 

Çizelge 4.13’den görülebileceği üzere, analizde ortalama kayıp değeri 0,343’tür. Her bir 

boyutun özdeğeri, boyutun ortalama kaybının 1’den çıkartılmasıyla elde edilmektedir 

(1. boyut için 1-0,112=0,888, 2. boyut için 1-0,769=1,657). Özdeğerler toplamı toplam 

uyum değerini vermektedir (0,888+0,769=1,657). Gerçek uyumun %54’ü (0,888/1,657) 

birinci boyut tarafından oluşturulmuştur. Maksimum uyum değeri boyut sayısına eşit 

olup, kanonik korelasyon katsayısı aşağıdaki formül yardımıyla hesaplanmaktadır, 
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ρd = ((K x Ed) - 1)/(K - 1) 

Formülde d boyut sayısını, K, set sayısını ve E ise özdeğeri ifade etmektedir. Analizde, 

p1=((2*0,888)-1)/(2-1)=0,78 ve p2=((2*0,769)-1)/(2-1)=0,54’dir. Bu çerçevede 

çözümün 1. boyutuna göre setler arasında yüksek düzeyde bir ilişki bulunmaktadır 

(%78).  

 

Bileşen yükleri grafiğinde, vektörel uzunluğu en fazla olan, dolayısıyla en önemli 

değişkenler faaliyet alanı ve faaliyet alanıyla ilgili ücret karşılığı bir bilgi ya da tavsiye 

alma durumu değişkenleridir. Ayrıca veri setinde kayıp veri olmaması nedeniyle, 

değişkenler arasındaki ilişkiler de grafikten takip edilebilmektedir. Aynı yönlü 

değişkenler pozitif ilişki gösterirken, ters yönlü değişkenler negatif ilişkileri 

göstermektedir. Faaliyet alanıyla ilgili ücret karşılığı bilgi ya da tavsiye alınması ve 

faaliyet alanı arasında ters yönlü kuvvetli bir ilişki vardır (Şekil 4.4). Faaliyet alanı 

bitkisel üretim (sadece bitkisel üretim ile bitkisel ve hayvansal üretim) olan üreticilerin 

%39’u ücret karşılığı bilgi ya da tavsiye almaktadır. Bu oran sadece bitkisel üretimle 

uğraşanlarda %1,5’tir. Buna göre, bitkisel üretimle uğraşanların neredeyse tamamı ücret 

karşılığı bilgi ya da tavsiye almazken, hem bitkisel hem de hayvansal üretimle uğraşan 

işletmelerin %73,9’u almaktadır. Faaliyet alanı bitkisel üretim olan işletmeler için kamu 

eliyle yürütülecek tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti önem taşırken, bitkisel ve 

hayvansal üretimle uğraşan işletmeler için özellikle hayvansal üretim faaliyeti için özel 

sektör eliyle sağlanabilecek yayım ve danışmanlık hizmetleri geliştirilmelidir. Bu 

durum centroid grafiği ile de doğrulanmaktadır.  
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Şekil 4.4 Faaliyet alanı bitkisel üretim olan üreticilerin temel özelliklerini temsil eden 

değişkenlere ilişkin bileşen yükleri grafiği 

 

Araştırma kapsamında çoklu uyum ve tekli uyum değerleri neredeyse birbirine eşit 

olduğu için analizde ayrıca bir işlem yapılmasına gerek duyulmamıştır. Üreticilerin 

temel özellikleri arasında %78 düzeyinde bulunan ilişki yapısını daha iyi anlamak üzere, 

Centroids (Ağırlık Merkezi) grafiğinde kategori noktalarının konumlarına 

bakılmaktadır. Böylece, aralarında yüksek ilişki bulunan ve nispeten homojen davranış 

sergileyen gruplar tespit edilebilmektedir. Centroid grafiğinden elde edilen bulgular, 

çizelge 4.14’de gösterilmiştir. 
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Çizelge 4.14 Faaliyet alanlarına göre işletmelerin özellikleri 

 

 

A1-Faaliyet Alanı 

D4-Faaliyet Alanında Ücret 

Karşılığı Bir Bilgi ya da 

Tavsiye Alma Durumu 

 Kategori* BÜ BHÜ Evet Hayır 

A1-Faaliyet Alanı 
BÜ 

  

 X 

BHÜ 

  

X  

B1-İşçi Çalıştırma Biçimi 

 

 

Yok X X   

D. İşçi 

 

X   

M. İşçi X 

 

  

M. ve D. İşçi 

 

X   

B2-Tarımsal Desteklerden 

Yararlanma Durumu 

Evet X X   

Hayır 

  

  

 

D1- Tarımsal Faaliyetle İlgili 

Yararlanılan Bilgi Kaynağı 

Tarım İl/İlçe X 

 

 X 

K. Deneyimim 

  

 X 

D. Çiftçiler X 

 

 X 

Diğer 

 

X X X 

D2-Alınan Bilginin Kullanımını 

Kısıtlayan Faktörler 

Masraflı Olması X X   

Diğer 

 

X   

Yok 

 

X   

D3-Yararlanılan Bilgi Kaynakları 

Sayesinde Desteklerden Daha Etkin 

Yararlanma Durumu 

Katılmıyorum 

  

  

Kararsızım 

  

  

Katılıyorum 

  

  

D4-Faaliyet Alanında Ücret 

Karşılığı Bir Bilgi ya da Tavsiye 

Alma Durumu 

Evet 

 

X   

Hayır X 

 

  

*Ki-kare testi ile ilişkiler doğrulanmıştır (p≤0,05)  

 

Çizelge 4.14 ve şekil 4.5’e göre, tarımsal desteklerden her iki grup, büyük ölçüde 

yararlanmasına rağmen alınan bilginin kullanımını kısıtlayan en önemli faktör, her iki 

grup için de masraflı olmasıdır. Ancak masraf faktörü, faaliyet alanı sadece bitkisel 

üretim olan işletmeler için çok daha ön plandadır.  



 

 

 

 

 Kod Değişken Kategori 

S
et

 1
 

 Faaliyet Alanı 

Bitkisel Üretim 

Bitkisel ve Hayvansal 

Üretim 

 
İşçi Çalıştırma 

Biçimi 

Mevsimlik İşçi  

Devamlı İşçi  

Mevsimlik ve Devamlı 

İşçi 

Yok 

 

Tarımsal 

Desteklerden 

Yararlanma Durumu 

Evet 

Hayır 

 

Tarımdan Elde 

Ettiğim Gelir Ailemi 

Geçindirmeye Yeter 

Katılmıyorum 

Kararsızım 

Katılıyorum 

S
et

 2
 

 

Tarımsal Faaliyetle 

İlgili Yararlanılan 

Bilgi Kaynağı 

Tarım İl/İlçe 

Kendi Deneyimim  

Deneyimli Çiftçiler  

Diğer 

 

Alınan Bilginin 

Kullanımını 

Kısıtlayan Faktörler 

Masraflı Olması  

Diğer  

Yok 

 

Yararlanılan Bilgi 

Kaynakları 

Sayesinde 

Desteklerden Daha 

Etkin Yararlanma 

Durumu 

Katılmıyorum 

Kararsızım  

Katılıyorum 

 

Faaliyet Alanında 

Ücret Karşılığı Bir 

Bilgi ya da Tavsiye 

Alma Durumu 

Evet 

Hayır 

 

 

Şekil 4.5 Faaliyet Alanı bitkisel üretim ve bitkisel ve hayvansal üretim olan üreticilerin özelliklerini temsil eden değişkenlere ilişkin NCCA

8
0
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Faaliyet alanı bitkisel ve hayvansal üretim olan işletmeler, ağırlıklı olarak en az bir 

tarımsal örgütlü yapıya üye ve desteklerden çoğunlukla yararlanan grubu temsil 

etmektedir. Tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti sunumunda örgütlü yapıların 

fonksiyonları ve etkinliklerinin artırılması bu grup için önemlidir. Örgütlü bir yapıya 

üye olmayan ve desteklerden yararlanmayan işletmeler ise ağırlıklı olarak faaliyet alanı 

sadece hayvansal üretim olan işletmelerde toplanmaktadır.  

 

Her iki grupta da en az bir tarımsal bir örgüte olan işletmelerin çoğunlukla desteklerden 

ve ulusal ya da uluslararası bir fon kaynağından yararlandığı belirlenmiştir. Bir tarımsal 

örgüte üye olmayan işletmeler arasında ulusal ve uluslararası bir fon kaynağından ve 

tarımsal desteklerden yararlanmayanların da bulunduğu tespit edilmiştir. Her iki grupta 

da tarımsal desteklerden yararlanmayan işletmelerin tarımsal faaliyetlerinde kendi 

deneyimlerini kullandıkları ve daha önce ulusal ya da uluslararası fon kaynağından 

yararlanmadıkları tespit edilmiştir. 

 

Her iki grupta tarımsal faaliyetleriyle ilgili yararlandıkları bilgi kaynağı, ağırlıklı olarak 

GTHB’nin taşra teşkilatı (il/ilçe), deneyimli çiftçiler ve diğer bilgi kaynaklarıdır. 

Desteklerden yararlanmayan işletmeler ise tarımsal yayım ve danışmanlık faaliyetlerine 

kapalı olan ve bilgi kaynağı olarak kendi deneyimlerini kullanan ve faaliyet alanı 

ağırlıklı olarak sadece hayvansal üretim olan işletmelerdir.  

 

Her iki grupta da tarımsal faaliyetleriyle ilgili bilgi kaynağı olarak, kendi deneyimlerini 

kullanan işletmeler, bulundukları yerde başka bir iş fırsatı sunulsa dahi tarımsal 

faaliyetlerini sürdürmeyi düşünen bir anlamda soyo-ekonomik yönden tarıma bağımlı 

grubu temsil etmektedir. GTHB’nin taşra teşkilatı (il/ilçe) ya da deneyimli çiftçilerden 

yararlanan üreticiler ise kırsalda ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesiyle ilgili bir 

tedbir uygulanması halinde tarımsal faaliyetlerini bırakmak konusunda kararsız olan ya 

da buna katılan işletmeleri temsil etmektedir. 
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4.5.6 Doğrusal olmayan kanonik korelasyon analizi ile üreticilerin temel özellikleri 

arasındaki ilişkinin belirlenmesi-hayvansal üretim 

 

Hayvansal üretim ile bitkisel ve hayvansal üretimle uğraşan işletmeler için Üreticilerin 

Sosyo-Ekonomik Özellikleri, İşletme Özellikleri, Bilgi ve Tavsiye Kaynakları, Tarımın 

Geleceğine Bakış Açıları arasındaki ilişkiler NCCA ile araştırılmıştır. Bu çerçevede, 

yapılan ilk NCCA ile tespit edilen en önemli değişkenler, faaliyet alanı, tarımsal bir 

örgüte üyelik durumu, üye olunan örgütlü yapı sayısı, tarımsal desteklerden yararlanma 

durumu, proje uygulama, bulunduğum yerde başka bir iş fırsatı sunulsa tarımla 

uğraşmayı bırakırım ve tarımsal faaliyetle ilgili yararlanılan bilgi kaynağı 

değişkenleridir. En önemli değişkenler NCCA ile analiz edildiğinde, 27 iterasyonda 

kayıp fonksiyonu minimize edilmiştir (0,000008). Analiz iki boyutlu uzayda temsil 

edilecek şekilde gerçekleştirilmiştir. Setlerde eksik veri bulunmamaktadır. NCCA ile 

verilerin yorumlanmasında nesne skorları (object scores) grafiğinde aykırı değerlerin 

bulunup bulunmadığı kontrol edilmiş ve setlerde aykırı veri olmadığı tespit edilmiştir. 

Özet analiz tablosu incelendiğinde (Çizelge 4.15), gerçek uyumun %58’i birinci boyut 

tarafından oluşturulmuştur. 

 

Çizelge 4.15 Üreticilerin temel özellikleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi amacıyla 

yapılan NCCA özeti-hayvansal üretim 

 
Boyut 

Toplam 1 2 

Kayıp Set 1 0,000 0,265 0,265 

Set 2 0,000 0,265 0,265 

Ortalama 0,000 0,265 0,265 

Özdeğer (Eigenvalue) 1,000 0,735  

Uyum   1,735 

 

Analizde kanonik korelasyon katsayısı hesaplandığında p1=((2*1)-1)/(2-1)= 1,00 ve 

p2=((2*735)-1)/(2-1)=0,47’dir. Bu çerçevede, çözümün 1. boyutuna göre setler arasında 

çok kuvvetli bir ilişki bulunmaktadır (%100). 
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Vektörlerle temsil edilen kanonik değişkenler için orjinden değişken konumlarına doğru 

bir doğru çizildiğinde, veri setinde tarımsal bir örgütlü yapıya üyelik durumu, üye 

olunan örgütlü yapı sayısı, tarımsal desteklerden yararlanma durumu ve tarımsal 

faaliyetle ilgili yararlanılan bilgi kaynağı değişkenlerinin önemi diğerlerine göre daha 

fazladır.  Grafikten (Şekil 4.6), tarımsal faaliyetle ilgili yararlanılan bilgi kaynağı ile 

bulunduğum yerde başka bir iş fırsatı sunulsa tarımla uğraşmayı bırakırım değişkeni 

arasında ters yönlü kuvvetli bir ilişki olduğu görülebilmektedir. 

 

 
Şekil 4.6 Hayvansal üretimde üreticilerin temel özelliklerini temsil eden değişkenlere 

ilişkin bileşen yükleri grafiği 

 

Üreticilerin temel özellikleri arasında %100 düzeyinde bulunan ilişki yapısını daha iyi 

anlamak üzere, Centroids (Ağırlık Merkezi) grafiğinde kategori noktalarının 

konumlarına bakılmıştır. Elde edilen bulgular, çizelge 4.16’da özetlenmiştir. 
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Çizelge 4.16 Faaliyet Alanı hayvansal üretim ve bitkisel hayvansal üretim olan işletmelerden NCCA ile elde edilen bulgular 

 

  

A1-

Faaliyet 

Alanı 

A6-Tarımsal 

Bir Örgütlü 

Yapıya Üyelik 

A7-Üye Olunan 

Örgütlü Yapı Sayısı 

B2-Tarımsal 

Desteklerden 

Yararlanma 

Durumu 

D1- Tarımsal Faaliyetle İlgili 

Yararlanılan Bilgi Kaynağı 

 

Kategori* HÜ BHÜ Evet Hayır Yok Bir  

Birden  

Fazla Evet Hayır 

Tarım 

 İl/İlçe 

Deneyimli  

Ç. 

K.  

Deneyimim Diğer 

A1-Faaliyet Alanı HÜ       X                   

BHÜ     X                     

A6-Tarımsal Bir Örgütlü 

Yapıya Üyelik 
Evet                           

Hayır                           

A7-Üye Olunan Örgütlü Yapı 

Sayısı 
Yok X     X                   

Bir    X X                     

Birden Fazla   X X                     

B2-Tarımsal Desteklerden 

Yararlanma Durumu 
Evet X X X X X X X             

Hayır X     X X                 

B3- Proje Uygulama  Evet     X     X X X           

Hayır      X X     X X         

C4-Bulunduğum Yerde Başka 

Bir İş Fırsatı Sunulsa Tarımla 

Uğraşmayı Bırakırım 

  

Katılmıyorum                       X X 

Kararsızım                   X X   X 

Katılıyorum                   X X   X 

D1- Tarımsal Faaliyetle İlgili 

Yararlanılan Bilgi Kaynağı 
Tarım İl/İlçe               X           

Deneyimli Ç.               X           

K. Deneyimim                 X         

Diğer               X           

*Ki-kare testi ile ilişkiler doğrulanmıştır (p≤0,05)  
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Bu çerçevede, çizelge 4.16 ve şekil 4.7’ye göre, faaliyet alanı bitkisel ve hayvansal 

üretim olan işletmeler, ağırlıklı olarak en az bir tarımsal örgütlü bir yapıya üye ve 

desteklerden çoğunlukla yararlanan grubu temsil etmektedir. Tarımsal yayım ve 

danışmanlık hizmeti sunumunda örgütlü yapıların fonksiyonları ve etkinliklerinin 

artırılması bu grup için önemlidir. Örgütlü bir yapıya üye olmayan ve desteklerden 

yararlanmayan işletmeler ise ağırlıklı olarak faaliyet alanı sadece hayvansal üretim olan 

işletmelerde toplanmaktadır.  

 

Her iki grupta da en az bir tarımsal bir örgütlü yapıya üye olan işletmelerin çoğunlukla 

desteklerden ve ulusal ya da uluslararası bir fon kaynağından yararlandığı, ancak üye 

olmayan işletmeler arasında ulusal ve uluslararası bir fon kaynağından yararlanmayan 

ve desteklerden yararlanmayanların da bulunduğu tespit edilmiştir.  

 

Her iki grupta da tarımsal desteklerden yararlanmayan işletmelerin tarımsal 

faaliyetlerinde kendi deneyimlerini kullandıkları ve daha önce ulusal ya da uluslararası 

fon kaynağından yararlanmadıkları tespit edilmiştir. 

 

Her iki grupta tarımsal faaliyetleriyle ilgili yararlandıkları bilgi kaynağı, ağırlıklı olarak 

GTHB’nin taşra teşkilatı (il/ilçe), deneyimli çiftçiler ve diğer bilgi kaynaklarıdır. 

Desteklerden yararlanmayan işletmeler ise tarımsal yayım ve danışmanlık faaliyetlerine 

kapalı olan ve bilgi kaynağı olarak kendi deneyimlerini kullanan ve faaliyet alanı 

ağırlıklı olarak sadece hayvansal üretim olan işletmelerdir. Her iki grupta da tarımsal 

faaliyetleriyle ilgili bilgi kaynağı olarak, kendi deneyimlerini kullanan işletmeler, 

bulundukları yerde başka bir iş fırsatı sunulsa dahi tarımsal faaliyetlerini sürdürmeyi 

düşünen bir anlamda soyo-ekonomik yönden tarıma bağımlı grubu temsil etmektedir. 

GTHB’nin taşra teşkilatı (il/ilçe) ya da deneyimli çiftçilerden yararlanan üreticiler ise 

kırsalda ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesiyle ilgili bir tedbir uygulanması halinde 

tarımsal faaliyetlerini bırakmak konusunda kararsız olan ya da buna katılan işletmeleri 

temsil etmektedir. 

 



 

 

 

 

 

 

 Kod Değişken Kategori 

S
et

 1
 

 Faaliyet Alanı 

Hayvansal Üretim 

Bitkisel ve 

Hayvansal Üretim 

 
Tarımsal Bir Örgütlü 

Yapıya Üyelik 

Evet 

Hayır 

 

Tarımsal Faaliyetle 

İlgili Yararlanılan 

Bilgi Kaynağı 

Tarım İl/İlçe 

Kendi 

Deneyimim  

Deneyimli 

Çiftçiler  

Diğer 

S
et

 2
 

 
Üye Olunan Örgütlü 

Yapı Sayısı 

Yok 

Bir 

Birden Fazla 

 
Tarımsal Desteklerden 

Yararlanma Durumu 

Evet 

Hayır 

 Proje Uygulama 
Evet 

Hayır 

 

Bulunduğum Yerde 

Başka Bir İş Fırsatı 

Sunulsa Tarımla 

Uğraşmayı Bırakırım

  

Katılmıyorum 

Kararsızım 

Katılıyorum 

 

 

Şekil 4.7 Faaliyet Alanı hayvansal üretim ve bitkisel ve hayvansal üretim olan üreticilerin özelliklerini temsil eden değişkenlere ilişkin 

NCCA 

8
6
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4.5.7 Üreticilerin çapraz uyumla ilgili farkındalık düzeyi 

 

Üreticilerin çapraz uyumla ilgili farkındalık düzeyini ölçmek üzere, faaliyet alanlarına 

göre çapraz uyum konusu kapsamında yer alan belirli temel kavramların hangilerini ilk 

defa duydukları sınanmıştır. Kullanılan değişkenler ve yüzde dağılımları, çizelge 

4.17’de sunulmuştur. 

 

Çizelge 4.17 Üreticilerin çapraz uyumla ilgili farkındalık düzeyini belirlemek için 

kullanılan değişkenler ve yüzde dağılımları  

 Kategori BÜ HÜ BÜ+HÜ Toplam % 
Uyum 

Grubu 

Çapraz Uyum 
Evet 1 2 0 3 1,5 

1 
Hayır 67 66 69 202 98,5 

Çiftlik Danışmanlık 

Sistemi/Tarımsal Yayım 

ve Danışmanlık Sistemi  

Evet 33 29 28 90 43,9 
2 

Hayır 35 39 41 115 56,1 

Nitrata Hassas Bölge 
Evet 4 11 5 20 9,8 

1 
Hayır 64 57 64 185 90,2 

Natura 2000 
Evet 3 7 3 13 6,3 

1 
Hayır 65 61 66 192 93,7 

Maksimum Rezidü/Kalıntı 

Limitleri 

Evet 12 9 8 29 14,1 
1 

Hayır 56 59 61 176 85,9 

Korunan Alanlar/Özel 

Çevre Koruma Bölgesi 

Evet 37 29 33 99 48,3 
2 

Hayır 31 39 36 106 51,7 

Kırsal Kalkınma 
Evet 53 53 56 162 79,0 

4 
Hayır 15 15 13 43 21,0 

Halk Sağlığı 
Evet 44 46 46 136 66,3 

3 
Hayır 24 22 23 69 33,7 

Hayvan Refahı 
Evet UD 36 29 65 47,4 

2 
Hayır UD 32 40 72 52,6 

Hayvan Sağlığı 
Evet UD 67 63 130 94,9 

4 
Hayır UD 1 6 7 5,1 

Bitki Sağlığı 
Evet 54 UD 60 114 83,2 

4 
Hayır 14 UD 9 23 16,8 

 

Çapraz uyum terimini araştırma bölgesinde yalnızca 3 üretici daha önce duymuştur. 

Çapraz uyum dışında, araştırma bölgesinde Ramsar Sözleşmesine konu Sultan Sazlığı 

dolayısıyla Yeşilhisar ve Develi’de özellikle önem taşıyan Natura 2000, çevre alanında 

nitrata hassas bölge ve halk sağlığı alanında maksimum rezidü/kalıntı limitleri 
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terimlerinin bilinirliği en azdır. Korunan Alanlar/Özel Çevre Koruma Bölgesi terimi ise 

üreticilerin yaklaşık yarısı tarafından bilinmemektedir. Buna göre, üreticilerin en aşina 

olduğu terimler, hayvan sağlığı, bitki sağlığı ve kırsal kalkınma terimleridir. Dikkat 

çekici nokta, halk sağlığı terimi konusunda üreticilerde 2/3 oranında bir farkındalık 

oluşmuşken, bu terimle ilintili maksimum kalıntı limitleri terimi konusunda üreticiler 

arasında farkındalık düzeyi oldukça düşüktür.  

 

Üreticilerin faaliyet alanlarıyla çapraz uyumla ilgili farkındalık düzeyini yansıtan 

değişkenlerin ilişkisini test etmek için faydalanılan Ki-Kare Bağımsızlık Testi 

sonuçlarına göre, H0 hipotezini reddeden değişken tespit edilememiştir.  

 

H0 = Üreticilerin çapraz uyumla ilgili farkındalık düzeyi, faaliyet alanlarına göre 

farklılık göstermez.  

H1 = Üreticilerin çapraz uyumla ilgili farkındalık düzeyi, faaliyet alanlarına göre 

farklılık gösterir. 

 

4.5.8 Çevre, iklim değişikliği, arazinin iyi tarım koşulu alanında çapraz uyum 

şartları ve standartları 

 

Üreticilerin faaliyet alanlarına göre, çevre, iklim değişikliği, arazinin iyi tarım koşulu 

alanındaki çapraz uyum kriterlerine uyum durumunu değerlendirmek amacıyla, su, 

toprak ve karbon stoku, biyo-çeşitlilik, peyzaj ve minimum bakım düzeyi konuları 

altında yer alan şartlar ve standartlar değerlendirilmiştir. Ayrıca ilgili bölümlerde 

1698/2005 sayılı Konsey Tüzüğü (Anonymous 2005b) kapsamında, tarımsal çevre 

tedbirlerine ilişkin anket sonuçlarına da yer verilmiştir. 

 

Su Konusunda Şartlar ve Standartlara Uyum Durumu: 

 

YİŞ-1 (nitrat direktifi) kapsamında, üretcilerin çapraz uyum şartlarına uyum durumları 

ve yüzde dağılımları çizelge 4.18’de sunulmuştur. 91/676/AET sayılı direktif (nitrat 
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direktifi) kapsamında bir arazi nitrata hassas bir bölge
10

 içinde yer alıyorsa, o bölgede 

yer alan bir çiftçinin nitrata hassas bölge eylem programı tedbirlerine uyması gereklidir. 

Bu bağlamda, söz konusu bölgede yer alan tüm çiftlikler, bu Yasal İdari Şartın 

gereklilikleriyle karşılaşmaktadırlar (Jongeneel vd. 2007). Direktifin çapraz uyuma 

ilişkin hükümleri temelde İyi Tarım Uygulaması kodları ve bu kodların içerikleriyle, 

eylem programları ve bu eylem programlarının kapsaması gereken önlemleri 

içermektedir. Ülkemizde henüz nitrata hassas bölge alanları tanımlanmamış, ancak bu 

konuda Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nca bir proje için teklif verilmiştir. Aynı şekilde 

iyi tarım uygulaması kodları ve bu kodların içerikleri de henüz belirlenmemiştir. 

Ülkemizde İTU için yasal mevzuat, GLOBALGAP’a dayandırılmış olup, çapraz uyum 

kriterlerini karşılamamaktadır. 

 

Çizelge 4.18 Üreticilerin YİŞ-1 (nitrat direktifi) kapsamında uyum durumlarını 

belirlemek için kullanılan değişkenler ve yüzde dağılımları 

YİŞ-1 

K
a

te
g

o
ri

 

B
Ü

 

H
Ü

 

B
Ü

+
H

Ü
 

T
o

p
la

m
 

%
 

U
y

u
m

 

G
ru

b
u

 

Gübreleme Planlarınız Var mı? Evet 33 UD 22 55 40,1 2 

Hayır 35 UD 47 82 59,9 

 Kategori BÜ HÜ BÜ+HÜ Toplam %  

Kayıt Kurallarına Uyum Durumu? Uyumlu 1 UD 1 2 1,5 1 

Uyumsuz 67 UD 68 135 98,5 

Ürünle İlgili Kayıt Tutuyor 

musunuz? 

Evet 10 UD 14 24 17,5 1 

Hayır 58 UD 55 113 82,5 

Kullanılan Ahır Gübresi Kaydını 

Tutuyor musunuz? 

Evet 7 UD 8 15 10,9 1 

Hayır 61 UD 61 122 89,1 

Kullanılan Kimyasal (Fenni) Gübresi 

Kaydını Tutuyor musunuz? 

Evet 8 UD 11 19 13,9 1 

Hayır 60 UD 58 118 86,1 

Kayıtları Ne Kadar Süre Muhafaza 

Ediyorsunuz? 

Uygun 2 UD 4 6 4,4 1 

Uyumsuz 66 UD 65 131 95,6 

* Bir kişi neden belirtmemiş olup, dikkate alınmamıştır. 

** İTÇK 1 için uygulanır. 

 
10

 Tarımsal Kaynaklı Nitrat Kirliliğine Karşı Suların Korunması Yönetmeliği, madde 6’da belirtildiği 

üzere, içme suyu amacıyla kullanılan ya da kullanılabilecek kalitede olan tüm yüzey suları ve yer altı 

sularının 50 mg/l den fazla nitrat içermesine ve önlem alınmadığı takdirde içerebilecek olmasına neden 

olan bütün alanlar ile doğal tatlı su gölleri, diğer tatlı su kaynakları, haliçler, kıyı suları ve deniz sularının 

ötrofik olmasına ya da önlem alınmazsa yakın gelecekte ötrofik hale gelebilmesine neden olan bütün 

alanlar nitrata hassas bölge olarak belirlenir (Anonim 2004a). 
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Çizelge 4.18 Üreticilerin YİŞ-1 (nitrat direktifi) kapsamında uyum durumlarını 

belirlemek için kullanılan değişkenler ve yüzde dağılımları (devam) 

YİŞ-1 

K
a

te
g

o
ri

 

B
Ü

 

H
Ü

 

B
Ü

+
H

Ü
 

T
o

p
la

m
 

%
 

U
y

u
m

 

G
ru

b
u

 

Kayıtları Ne Kadar Süre İle 

Güncelliyorsunuz? 

Uygun 1 UD 3 4 2,9 1 

Uyumsuz 67 UD 66 133 97,1 

Toprağa Azot Uygulanmasıyla 

İlgili Kurallara Uyum 

Uyumlu  23 UD 45 68 49,6 2 

Uyumsuz 45 UD 24 69 50,4 

Toprağın Karla Kaplı Olduğu 

Dönemlerde Azot Uygular mısınız? 

Evet 14 UD 8 22 16,1 4 

Hayır 54 UD 61 115 83,9 

Toprağın Donduğu Dönemlerde Azot 

Uygular mısınız? 

Evet 2 UD 3 5 3,6 4 

Hayır 66 UD 66 132 96,4 

Toprağın Suyla Doygun Olduğu 

Dönemlerde Azot Uygular mısınız? 

Evet 19 UD 8 27 19,7 4 

Hayır 49 UD 61 110 80,3 

Toprağın Taşkın Suları Altında 

Kaldığı Dönemlerde Azot Uygular 

mısınız? 

Evet 3 UD 2 5 3,6 4 

Hayır 65 UD 67 132 96,4 

Tarlada Ekin, Ürün Olduğu Sürece 

Yılın Her Döneminde Azotlu Gübre 

Uygular mısınız? 

Evet 26 UD 16 42 30,7 2 

Hayır 42 UD 53 95 69,3 

 Kategori BÜ HÜ BÜ+HÜ Toplam %  

Tarla Kontrolüyle İlgili Kurallara 

Uyum 

Uyumlu 7 UD 5 12 8,8 1 

Uyumsuz 61 UD 64 125 91,2 

Azotlu Gübre Kullanmadan Önce 

Yıkanma Durumu Açısından Toprak 

Özelliklerini Kontrol Ediyor 

musunuz? 

Evet 10 UD 8 18 13,1 1 

Hayır 58 UD 61 119 86,9 

Toprak Florası (Bitki Örtüsü 

Durumu) 

Evet 10 UD 10 20 14,6 1 

Hayır 58 UD 59 117 85,4 

Azotlu Gübre Kullanmadan Önce 

Yüzey Suyuna Yakınlık Durumunu 

Kontrol Ediyor musunuz? 

Evet 8 UD 7 15 10,9 1 

Hayır 60 UD 62 122 89,1 

Azotlu Gübre Kullanmadan Önce 

Arazinin Eğim Durumunu Kontrol 

Ediyor musunuz? 

Evet 8 UD 8 16 11,7 1 

Hayır 60 UD 61 121 88,3 

Azotlu Gübre Kullanmadan Önce 

Toprak Tipini Kontrol Ediyor 

musunuz? 

Evet 10 UD 8 18 13,1 1 

Hayır 58 UD 61 119 86,9 

Azotlu Gübre Kullanmadan Önce 

Hava Koşullarını Kontrol Ediyor 

musunuz? 

Evet 10 UD 8 18 13,1 1 

Hayır 58 UD 61 119 86,9 

* Bir kişi neden belirtmemiş olup, dikkate alınmamıştır. 

** İTÇK 1 için uygulanır. 
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Çizelge 4.18 Üreticilerin YİŞ-1 (nitrat direktifi) kapsamında uyum durumlarını 

belirlemek için kullanılan değişkenler ve yüzde dağılımları (devam) 

YİŞ-1 

K
a

te
g

o
ri

 

B
Ü

 

H
Ü

 

B
Ü

+
H

Ü
 

T
o

p
la

m
 

%
 

U
y

u
m

 

G
ru

b
u

 

Toprak Tahlilinin Yaptırılması ve 

Sonuçlarının Dikkate Alınması 

Uyumlu 24 UD 17 41 29,9 2 

Uyumsuz 44 UD 52 96 70,1 

Gübre uygulamadan önce toprak 

tahlili yaptırıyor musunuz? 

Evet 32 UD 17 49 35,8 2 

Bazen 0 UD 1 1 0,7 

Hayır 36 UD 51 87 63,5 

Tahlil sonuçlarına göre size önerilen 

gübreleri ve miktarları uyguladınız 

mı? 

Evet 24 UD 10 34 69,4 3 

Hayır 8 UD 7 15 30,6 

Tahlil sonuçlarına göre gübre 

uygulamadıysanız en önemli nedeni 

nedir?* 

Önerilen Doz 

Yetersiz 

7 UD 5 12 25,0  

Uyguluyorum 22 UD 10 32 66,7  

Masraflı 1 UD 2 3 6,3  

Önerilen Doz 

Aşırı 

1 UD 0 1 2,1  

Tarlanız ya da tarlanızın bir bölümü 

dik derecede eğimli mi (%10'dan 

fazla)?-Tarlanız ya da tarlanızın bir 

bölümü dik eğimli bir arazide yer 

alıyorsa,  tarlanıza azotlu gübre ya da 

ahır gübresi uyguluyor musunuz? 

Evet/Uyguları

m 

26 UD 39 65 47,4 1 

Evet/Uygulam

am 

1 UD 0 1 0,7 

Dik Eğimli 

Arazim Yok 

41 UD 30 71 51,8 

Göl, gölet, akarsu, dere gibi yüzey 

suyunun 2 m dahilinde kimyasal 

azotlu gübre uyguluyor musunuz?** 

Evet 12 UD 10 22 16,1 3 

Hayır 16 UD 12 28 20,4 

UD 40 UD 47 87 63,5 

Tarlanızın bir bölümü su kanalı ya da 

akarsu, dere, nehir gibi bir su 

kaynağına en az 10 m, bir pınara 50 

m yakınlıkta bulunuyorsa, bu bölüme 

ahır gübresi uyguluyor musunuz?** 

Evet 35 UD 20 55 40,1 2 

Hayır 13 UD 13 26 19,0 

Arazim 

Yakınlarında 

Bunlar Yok 

20 UD 36 53 40,9 

Çayır mera alanına yılda ortalama ne 

kadar ahır gübresi uyguluyorsunuz? 

Uyumlu  0 UD 2 2 1,5 4 

UD 67 UD 61 128 93,4 

Uyumsuz 1 UD 6 7 5,1 

Kırsal Kalkınma Tarımsal Çevre 

Tedbirleri 

Kategori BÜ HÜ BÜ+H

Ü 

Topla

m 

%  

Fidanlık ya da ürün yetiştirdiğiniz 

alanların içinde açıkta gübre depolar 

mısınız? 

Evet  30 UD 28 58 42,3 3 

Hayır 38 UD 41 79 57,7 

Kimyasal gübrelerinizi depoladığınız 

alanlarda hayvan yemi, patates, 

soğan vb. gıda bulunur mu? 

Evet  11 UD 12 23 16,8 4 

Hayır 57 UD 57 114 83,2 

* Bir kişi neden belirtmemiş olup, dikkate alınmamıştır. 

** İTÇK 1 için uygulanır. 
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Ataseven (2011), Tarımsal Kaynaklı Nitrat Kirliliğine Karşı Suların Korunması 

Yönetmeliği’nde yer alan İyi Tarım Uygulama esasları konusunda üreticilerin 

%81,8’inin bilgi sahibi olmadığını tespit etmiştir. Ataseven (2011), Yönetmelik’te bu 

konuda “üreticilere eğitim programları hazırlanarak bilgi sahibi olmaları sağlanmalıdır” 

ifadesinin geçtiğini ve kurumların bu konuya gereken önemi vermeleri gerektiğini 

vurgulamıştır. Araştırma kapsamında benzer şekilde nitrat direktifine karşılık 2004 

yılından beri yürürlükte olan söz konusu Yönetmelik hükümleriyle ilgili çiftçilerin 

önemli bir bölümünün bilgi sahibi olmadığı belirlenmiştir. Bu durum, tarımsal yayım 

çalışmalarının etkinliğinin artırılması ve denetim sistemlerinin güçlendirilmesi 

gerektiğini bir kez daha doğrulamaktadır. Araştırma kapsamında üreticilerin %90,2’si 

söz konusu Yönetmeliğin bir parçası olan nitrata hassas bölge terimini ilk defa 

duymuştur.  

 

Genel olarak, üreticilerin yarıdan fazlasının gübreleme planlarının bulunmadığı, 

neredeyse tamamının kullanılan azotlu gübreyle ilgili kayıt tutma, kayıtların 

güncelliğini sağlama ve muhafaza etme ile azotlu gübreleme uygulamadan önce yapılan 

tarla kontrolleri konularında uyumsuz olduğu görülmektedir. Arısoy (2011), 

çalışmasında, tarımsal konularda kayıt tutan işletme oranını %38,5 olarak tespit etmiştir. 

Ülkemizde nitrat direktifine karşılık bir yönetmelik yürürlükte olmasına rağmen, 

uygulamada üreticilerin önemli ölçüde bilinçlendirilme ihtiyacı mevcuttur. Ayrıca 

üreticiler, gübre uygulanmadan önce toprak tahlilinin yaptırılması ve tahlil sonuçlarının 

uygulanması konusunda da önemli ölçüde uyumsuzdur. Arısoy (2011), toprak analizi 

yaptıran üretici oranını %75 olarak tespit ederken, Kızılaslan ve Kızılaslan (2005), 

üreticilerin %74,51’inin toprak analizi yaptırmadığını tespit etmiştir. Üreticilerin en 

fazla uyumu, toprağa azot uygulanmasıyla ilgili kurallara uyum (uygulama dönemleri 

hariç) konusunda gösterdiği tespit edilmiştir. Ayrıca sınırlı sayıda uygulama 

yapılmasına rağmen çayır/mera alanlarına uygulanan ahır gübresi miktarı bakımından 

ve tarımsal çevre tedbirleri kapsamında kimyasal gübrelerin depolanması bakımından 

sorgulanan kriterlere üreticilerin önemli ölçüde uyumlu olduğu belirlenmiştir. Kırsal 

Kalkınma Tarımsal Çevre Tedbirleri altındaki uygulamalar da dâhil olmak üzere, diğer 

sonuçlar Çizelge 4.18’da gösterilmiştir. Bu çerçevede üreticilerin gübreleme planları ve 

özellikle kayıt kurallarına uyum ve azotlu gübre uygulanmadan önce tarla kontrolüyle 
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ilgili uygulamalar konusunda bilinçlendirilmeleri önem taşımaktadır. Gübreleme 

planlarının bulunmaması bulgusuna paralel şekilde, üreticilerin toprak tahlillerinin 

yaptırılması ve sonuçlarının dikkate alınması konusunda da bilinçlendirilmeleri 

önemlidir. 

 

Su yatakları boyunca tampon şeritlerin oluşturulması11
 (İTÇK 1) standardı konusunda 

üreticilerin, %46’sı göl, gölet, dere gibi bir yüzey suyunun 2 m dâhilinde kimyasal 

azotlu gübre uygulamakta ve tarımsal faaliyetleri nedeniyle su kaynaklarının 

kirlenmesine neden olmaktadır. Ayrıca tarlasının bir bölümü, su kanalı ya da akarsu, 

dere, nehir gibi bir su kaynağına en az 10 m, bir pınara 50 m yakınlıkta bulunan 

üreticilerin (%49,1), %68’i bu bölüme ahır gübresi uygulayarak su kaynaklarının 

kirlenmesine katkıda bulunmaktadır. Üreticilerin su kaynaklarının korunmasına ilişkin 

konularda bilinçlendirilmeleri ve izolasyon mesafelerine dikkat etmeleri sağlanmalıdır. 

 

Sulama suyunun kullanımının izne tabi olduğu yerde izin prosedürlerine uyum (İTÇK 

2) konusunda üreticilerin çapraz uyum kriterlerine uyum durumları ve yüzde dağılımları 

çizelge 4.19’da sunulmuştur. Üreticilerin %86,1’i tarımsal faaliyetlerinde sulama 

amacıyla nehir, göl, akarsu ya da kuyu gibi bir su kaynağını kullanmakta, %69,3’ü, 20 

m
3
 ve üzerinde su kullanırken, %10,2’si tarımsal amaçlı ne kadar su kullandığını 

bilmemektedir. Üreticilerin %38’i bir izin prosedürüne tabi olmadan tarımsal sulama 

amaçlı yeraltı ve yüzey sularını kullanmaktadır. Blythe (2010) tarafından bildirildiği 

üzere, İngiltere’de sulama amaçlı 20 m
3
 ve üzerinde su kullananlar izne tabidir. Bu 

kapsamda, 20 m
3
 ve üzerinde su kullanan ve ne kadar su kullandığını bilmeyen 

üreticilerin %37’si herhangi bir izin prosedürüne tabi olmadan su kaynaklarını 

kullanarak, bu standardı ihlal etmektedir. Ülkemizde yeraltı sularının tarımsal amaçlı 

kullanımı DSİ iznine tabiyken, yüzey sularının kullanımı konusunda ilgili kurum ve 

kuruluşlardan izin alınması gerekmektedir.  

 

 
11

 İTÇK, tampon şeritleri, 91/676/AET sayılı direktifin madde 3 (2)’si konusunda hassas bölgeler içinde 

ve dışında, 91/676/AET sayılı direktifin madde 5 (4) kapsamında oluşturulan üye devletlerin eylem 

programları uyarınca uygulanacak 91/676/AET sayılı direktifin EK II, A.4 bendinde bahsedilen su yolları 

yanında gübrelerin toprağa uygulanma koşullarıyla ilgili şartlara uymak zorundadır (Anonymous 1991). 
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Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanan TR72 Bölgesi 2014-2023 dönemi 

taslak Bölge Planında bildirildiği üzere, Kayseri’de sulanabilir alanlar, toplam tarım 

alanının %98,56’sını oluştururken, mevcut durumda Kayseri’deki tarım alanlarının 

ancak %14,50’si sulanmaktadır. Bununla birlikte, çalışmaları devam eden, Bahçelik 

(1995-2016), Yamula (2009-2015), Sarıoğlan (1990-2013) ve Develi II. Merhale (1990-

2016) projeleriyle sulanan alanlara önemli bir katkı sağlaması beklenmektedir (Anonim 

2014c). Konuyla ilgili standart, su kaynaklarının verimli kullanımını teminen ülke 

koşulları için Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nca, GTHB görüşleri alınarak, 

geliştirilmelidir.  

 

Çizelge 4.19 Suyun Korunması ve Yönetimi: sulama suyunun kullanımının izne tabi 

olduğu yerde izin prosedürlerine uyum durumu ve yüzde dağılımları 

İTÇK-2 Kategori BÜ HÜ BÜ+HÜ Toplam % Uyum 

Grubu 

Sulama amacıyla nehir, göl, 

akarsu ya da kuyu gibi bir 

su kaynağını kullanıyor 

musunuz? 

Evet 64 UD 54 118 86,1  

Hayır 4 UD 15 19 13,9  

Ürün yetiştirdiğiniz 

zamanlarda günde ne kadar 

su çekiyorsunuz? 

0-20 m
3
 5 UD 4 9 6,6  

20 m
3
< 51 UD 44 95 69,3  

Bilmiyorum 8 UD 6 14 10,2  

Sulu Tarım 

Yapmıyorum 

4 UD 15 19 13,9  

Bu amaçla su çekmek için 

bir izin prosedürüne tabi 

misiniz? 

Evet 38 UD 35 73 53,3  

Hayır 26 UD 19 45 32,8  

Sulu Tarım 

Yapmıyorum 

4 UD 15 19 13,9  

 Kategori BÜ HÜ BÜ+HÜ Toplam % Uyum 

Grubu 

Sulama ile ilgili kurallara 

uyum 

Uyumlu 34 UD 32 66 48,2 3 

Uyumsuz 25 UD 19 44 32,1 

Sulu Tarım 

Yapmıyorum/0-20 

m
3
 Su Kullanılması 

Nedeniyle Uygun 

Değil 

9 UD 18 27 19,7 

 

Kirliliğe karşı yeraltı sularının korunması (İTÇK 3) kapsamında, üreticilerin çapraz 

uyum kriterlerine uyum durumu ve yüzde dağılımları çizelge 4.20’de sunulmuştur.  
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Çizelge 4.20 Üreticilerin kirliliğe karşı yeraltı sularının korunması (İTÇK 3)  uyum 

durumlarını belirlemek için kullanılan değişkenler ve yüzde dağılımları 

İTÇK-3 Kategori BÜ HÜ BÜ+HÜ Toplam % Uyum 

Grubu 

Atık Toplamayla 

İlgili Kurallara Uyum 

Durumu 

Uygun 1 2 0 3 1,5 

1 Uyumsuz 67 66 69 202 98,5 

Tarlanızda ve 

hayvanlarınızda 

kullandığınız 

maddelerin atıklarını, 

ambalajlarını ve 

kaplarını ne 

yapıyorsunuz? 

Toprağa 

Gömüyorum 

16 8 15 39 19,0 

1 

Çöpe Atıyorum 11 30 13 54 26,3 

Gübreye Karıştırıp, 

Tarlaya Atıyorum 

0 5 4 9 4,4 

Bir Su Kaynağına 

Atıyorum 

7 0 4 11 5,4 

Yakıyorum 16 14 22 52 25,4 

Tarlaya, Araziye 

Atıyorum 

18 8 11 37 18 

Belediye Atık 

Toplama 

Merkezinden 

Yararlanıyorum 

0 1 0 1 0,5 

Özel Muhafaza İle 

Bir Firma Tarafından 

Toplanmakta 

0 2 0 2 1,0 

Bununla İlgili Bir İzin 

Prosedürüne Tabi 

misiniz? 

Evet 1 3 4 8 3,9 

1 Hayır 62 42 57 161 78,5 

Fikrim Yok 5 23 8 36 17,6 

Bir Gübre Çukuru İle 

Bağlantılı Bir 

Gübreleme Alanınız 

Var mı? 

Evet UD 17 24 41 29,9 

2 
Hayır UD 51 45 96 70,1 

Silaj Kullanıyorsanız, 

Silaj Depoladığınız 

Sızdırmaz Bir Alanınız 

Var mı? 

Evet UD 15 18 33 24,1 

2 
Hayır UD 32 31 63 46,0 

Kullanmıyorum UD 21 20 41 29,9 

 Kategori BÜ HÜ BÜ+HÜ Toplam % Uyum 

Grubu 

Sızdırmazlıkla İlgili 

Kurallara Uyum 

Uyumlu UD 2 0 2 1,5 
1 

Uyumsuz UD 66 69 135 98,5 

Sızdırmaz Bir Gübre 

Çukurunuz Var mı? 

Evet UD 15 14 29 21,2 
1 

Hayır UD 53 55 108 78,8 

Sızdırmazlığı Kim 

Kontrol Ediyor? 

Uyumlu UD 2 0 2 6,9 
1 

Uyumsuz UD 14 13 27 93,1 
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Tehlikeli maddelerle bulaşıklıktan yeraltı suyunu korumayı hedefleyen 80/68/AET 

sayılı direktif, esas itibariyle küçükbaş ve bitkisel üretim sektörünü etkilemektedir. 

Ayrıca, bitki koruma ürünü kullanan yetiştiriciler ile genellikle mineral yağ ürünleri 

kullanan tüm çiftçiler etkilenmektedir. Direktif kapsamında en yaygın istenmeyen 

maddelerden biri, hayvanları dış parazitlerden arındırmak için kullanılan insektisitler ya 

da fungisitlerin ihtiva ettiği organofosfor bileşikleridir (Jongeneel vd. 2007). Direktifin 

çapraz uyumla ilgili maddeleri, direktifin Liste I ve II’sinde yer alan belirli maddelerin 

yer altı suyuna karışmasını önlemek amacıyla üye devletlerce alınması gereken 

tedbirleri içermektedir (Anonymous 1979b). Dolaylı tahliyelere yol açabilecek ve 

direktifin Liste I ve II’sindeki maddeleri içerebilecek materyaller, kullanılmış araç 

yağları, aküler, ıskartaya çıkarılmış araçlardır. Bununla birlikte sıvı, kimyasal ve 

organik gübreler, bitki koruma ürünleri, hayvanlardaki parazitleri önlemek için 

kullanılan dezenfeksiyon amaçlı maddeler, dizel ve diğer yakıtlar, ahır gübreleri bu 

maddeler bakımından risk taşımaktadır. Ayrıca uygun olmayan şekilde çiftlik 

binalarının inşaatı ve işletilmesi ile lağım çukurları risk taşıyan diğer unsurlardır 

(Anonymous, 2010c). Bu amaçla,  

- Çiftlik binaları çevre kirliliğini önleyecek şekilde inşa edilmeli ve işletilmelidir. 

- Ahır gübresi ve atık çamur, ahır dışında uygun depolama tesislerinde 

depolanmalıdır. 

- Dizel ve diğer yakıtlar, dökülmesi durumunda kolayca temizlenebilecek ve geri 

doldurulabilecek şekilde beton bir platform üzerinde depolanmalıdır. 

- Lağım çukuru, ahır dışında yer almalı, sızdırmamalı ve hava almamalıdır.  

- Ahır gübresi yığınları, yüzey sularının ulaşabileceği alanlarda olmamalı ve ahıra 

yakın olmalıdır.  

- Ahır gübresi sızdırmaz bir şekilde depolanmalı, lağım çukuruna bağlantılı 

depolama yığını ile kaplanmalıdır.  

- Kimyasal gübreler, uygun depolama tesislerinde orijinal kaplarında 

depolanmalıdır.  

- Sıvı gübreler, korozyona dirençli sızdırmaz tanklar veya orijinal kaplarında 

depolanmalıdır.  
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- Liste I ve II’deki maddeleri içeren kimyasal gübreler ve bitki koruma ürünleri su 

kaynaklarından uzakta geçirgen olmayan beton zeminde kabında 

depolanmalıdır. 

 

Anket sonuçlarına göre üreticilerin %5,4’ü sucul ekosistemlere zararlı olacak şekilde 

doğrudan boşaltım yapmaktadır. Üreticilerin yalnızca %1,5’lik bir kısmı belediye atık 

toplama merkezinden ve özel muhafaza ile bir firma tarafından atıklardan kurtulduğunu 

ifade etmektedir. Araştırma kapsamında üreticilerin sadece %1,5’inin sızdırmazlıkla 

ilgili kurallara uyum gösterdiği tespit edilmiştir. Üreticilerin %70,1’inin gübre 

çukurunun bulunmadığı tespit edilmiştir. Benzer şekilde, Şerefoğlu (2008), 

çalışmasında besi işletmelerinin %74,8’inin gübre çukuruna sahip olmadığını, IPARD 

programı vasıtasıyla 50 sığır veya 150 koyun ve keçisi bulunan işletmeler için gübre 

çukuru yapılmasının zorunlu hale geleceğini belirtmiştir. Kadıoğlu (2003) ve Akbaba 

(2010), boş bitki koruma ürünü ambalajlarının genelde uygun şekilde imha edilmeden 

çevreye atıldığını tespit etmişlerdir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 

yayımlanan 2012 yılı Türkiye Çevre Sorunları ve Öncelikleri Değerlendirme Envanteri 

Raporuna (Anonim 2012d) göre, Kayseri’de su kirliliği birinci sıradadır. Orta Anadolu 

Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanan TR72 Bölgesi 2014-2023 dönemi taslak Bölge 

Planında bildirildiği üzere, Kayseri’de su kirliliğinin en önemli nedenleri arasında 

sırasıyla konutlar ve tarımsal faaliyetler görülmektedir (Anonim 2014c). Özellikle bu 

alanda gerekli tedbirlerin alınması ve çiftçilerin konuyla ilgili bilgilendirilmeleri ihtiyacı 

ön plandadır. Çapraz uyum bakımından bu kriterin gerekli önlemler alınmadığı 

takdirde, üreticilerin uyumu açısından bu standardın zorlayıcı bir unsur olması 

beklenmektedir. Bu standartla ilgili üreticilerin gerekli yatırımları yapmalarına yönelik 

destek mekanizmalarının devamlılığı sağlanmalıdır. 

 

Tüm gereklilikler ışığında, üreticiler, tarımsal faaliyetleri ile ilgili su kaynaklarının 

verimli kullanımı ve su kaynaklarının kirlenmesinin önlenmesi konusunda 

bilinçlendirilmeli, üreticilerin fon kaynaklarından yararlanma kapasiteleri artırılmalı ve 

ilgili kurum ve kuruluşların denetim kapasiteleri güçlendirilmelidir.   
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Üreticilerin faaliyet alanlarıyla su konusunda şartlar ve standartlara uyum durumuyla 

ilgili değişkenlerin ilişkisini aşağıdaki hipotezlerle test etmek için Ki-Kare bağımsızlık 

testinden faydalanılmıştır. 

 

H0= Üreticilerin su konusunda şartlar ve standartlara uyum durumu faaliyet alanlarına 

göre farklılık göstermez. 

H1= Üreticilerin su konusunda şartlar ve standartlara uyum durumu faaliyet alanlarına 

göre farklılık gösterir.  

 

Su konusunda şartlar ve standartlara uyum durumuyla ilgili üreticilerin faaliyet 

alanlarına göre H0 hipotezini reddeden, değişkenler çizelge 4.21’de gösterilmiştir. 
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Çizelge 4.21 Faaliyet alanı ve su konusunda şartlar ve standartlara uyum arasındaki 

ilişkinin testi için yapılan Ki-Kare bağımsızlık testi sonuçları 

Değişken Örnek 

Sayısı 

Ki-

Kare 

Değeri  

Serbestlik 

Derecesi 

(df) 

Anlamlılık 

Değeri (p) 

Faaliyet Alanı*Tarlanızda/Hayvanlarınızda 

Kullandığınız Maddelerin Atıklarını, Ambalajlarını ve 

Kaplarını Ne Yapıyorsunuz 

205 38,813 14 0,000** 

Faaliyet Alanı*Tarlanızda/Hayvanlarınızda 

Kullandığınız Maddelerin Atıklarını, Ambalajlarını ve 

Kaplarıyla İlgili Bir İzin Prosedürüne Tabi misiniz? 

205 21,350 4 0,000** 

Faaliyet Alanı*Gübreleme Planlarınız Var mı? 137 3,949 1 0,047* 

Faaliyet Alanı*Toprağın Suyla Doygun Olduğu 

Dönemlerde Azot Uygular mısınız? 

137 5,784 1 0,016* 

Faaliyet Alanı* Toprağa Azot Uygulanmasıyla İlgili 

Kurallara Uyum 

137 13,502 1 0,000** 

Faaliyet Alanı*Gübre Uygulamadan Önce Toprak 

Tahlili Yaptırıyor musunuz? 

137 8,171 2 0,017* 

Faaliyet Alanı *Tarlanızın Bir Bölümü Su Kanalı ya 

da Akarsu, Dere, Nehir Gibi Bir Su Kaynağına En Az 

10 m, Bir Pınara 50 m Yakınlıkta Bulunuyorsa, Bu 

Bölüme Ahır Gübresi Uyguluyor musunuz?  

137 8,655 2 0,013* 

Faaliyet Alanı*Sulanan Alanlarda Ekim Nöbeti 

Uyguluyor musunuz? 

137 8,776 2 0,012* 

Faaliyet Alanı*Sulama Amacıyla Nehir, Göl, Akarsu 

ya da Kuyu gibi Bir Su Kaynağını Kullanıyor 

musunuz? 

137 7,209 1 0,012* 

Faaliyet Alanı*Sulama Amacıyla Su Çekmek için Bir 

İzin Prosedürüne Tabi misiniz? 

137 7,574 2 0,023* 

*p≤0,05, ** p≤0,01 

 

Toprak ve Karbon Stoku Konusunda Standartlara Uyum Durumu:  

 

Minimum toprak örtüsü (İTÇK 4), erozyonu sınırlandıracak alana özel koşulları 

yansıtan minimum arazi yönetimi (İTÇK 5) ve bitki sağlığı sebepleri istisnasıyla anız 

yakmanın yasaklanması dahil uygun önlemlerle toprak organik madde düzeyinin 

korunması (İTÇK 6) konusunda üreticilerin standartlara uyum durumu çizelge 4.22’de 

sunulmuştur. 
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Çizelge 4.22  Üreticilerin İTÇK-4-5 ve 6 kapsamında uyum durumlarını belirlemek için 

kullanılan değişkenler ve yüzde dağılımları 

İTÇK-4-5-6 Kategori BÜ HÜ BÜ+HÜ Toplam % Uyum 

Grubu 

Minimum Toprak Örtüsü (İTÇK 4) 

Tüm toprağın en az dörtte birini 

yonca, üçgül, festuca vb. örtücü bitki 

ile kaplıyor musunuz? 

Evet 9 UD 37 46 33,6 2 

Hayır 59 UD 32 91 66,4 

Kış boyunca örtücü bitkileri (Yonca, 

Üçgül, Festuca vb.) devam ettiriyor 

musunuz? 

Evet 9 UD 28 37 27,0 2 

Hayır 0 UD 9 9 6,6 

Uygun 

Değil 

59 UD 32 91 66,4 

 Kategori BÜ HÜ BÜ+HÜ Toplam % Uyum 

Grubu 

Örtücü Bitki Genel Uyum Uygun 9 UD 28 37 27,0 2 

Uyumsuz 59 UD 41 100 73,0 

Bitki sapları, saman balyaları ve 

değişik kalınlıklardaki plastikler gibi 

malzemelerle toprak yüzeyini ince bir 

tabakayla kaplıyor musunuz?  

(Malçlama Yapıyor musunuz?) 

Evet 15 UD 8 23 16,8 1 

Hayır 53 UD 61 114 83,2 

 Kategori BÜ HÜ BÜ+HÜ Toplam % Uyum 

Grubu 

Erozyonu Sınırlayacak Alana Özel Koşulları Yansıtan Minimum Arazi Yönetimi (İTÇK 5) 

Orta şiddette yağışlı dönemlerde 

tarlanız ya da arazinizden kahverengi 

su akışı veya erozyon oluyor mu? 

Evet 23 19 28 70 34,1 3 

Hayır 45 49 41 135 65,9 

Tarlanız ya da tarlanızın bir bölümü 

çatlamış topraklı mı? 

Evet 49 UD 34 83 60,6 2 

Hayır 19 UD 35 54 39,4 

Mümkünse ve güvenliyse tesviye 

eğrisi boyunca sürüm yapıyor 

musunuz? 

Evet 42 UD 44 86 62,8 3 

Hayır 26 UD 25 51 37,2 

Araziniz yakınlarındaki su kanalı, 

nehir ve akarsu gibi su kaynaklarına 

hayvanların kontrolsüz girişini 

gözlemliyor musunuz? 

Evet 55 38 47 140 68,3 3 

Hayır 13 30 22 65 31,7 

Araziniz yakınlarında nehir, akarsu 

ya da bir ana kanal kenarında 

hayvanlarınızı otlatır mısınız? 

Evet UD 35 39 74 54,0 2 

Hayır UD 33 30 63 46,0 

Sığ Sürüm ya da Asgari Toprak 

İşleme Yapıyor musunuz? 

Evet 34 UD 32 66 48,2 2 

Hayır 34 UD 37 71 51,8 

A) Arazinizde mısır dışında tahıllar 

ya da yağlı tohumlar, daneli 

baklagiller bulunuyorsa,  hasat edilen 

ürünün anızı arazinizde ne kadar süre 

kalıyor? 

Uyumlu 28 UD 35 63 46,0 2 

Arazimde 

Bu Ürünler 

Yok 

2 UD 7 9 6,6 

Uyumsuz 38 UD 27 65 47,4 
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Çizelge 4.22 Üreticilerin İTÇK-4-5 ve 6 kapsamında uyum durumlarını belirlemek için 

kullanılan değişkenler ve yüzde dağılımları (devam) 

 
 Kategori BÜ HÜ BÜ+HÜ Toplam % Uyum 

Grubu 

Erozyonu Sınırlayacak Alana Özel Koşulları Yansıtan Minimum Arazi Yönetimi (İTÇK 5) 

B) Son tohum yatağı 

hazırlığından itibaren 

arazinize ne kadar süre 

içinde ürün ekiyorsunuz? 

Uyumlu 45 UD 40 85 62,0 3 

Arazimde Bu 

Ürünler Yok 

2 UD 7 9 6,6 

Uyumsuz 21 UD 22 43 31,4 

Bitki sağlığı istisnasıyla anız yakmanın yasaklanması dahil uygun önlemlerle toprak organik 

madde düzeyinin korunması (İTÇK 6) 

 Kategori BÜ HÜ BÜ+HÜ Toplam % Uyum 

Grubu 

Toprak organik maddesini 

korumak için herhangi bir 

faaliyet uyguluyor 

musunuz? 

Evet 57 UD 54 111 81,0 4 

Hayır 11 UD 15 26 19,0 

Toprak organik maddesini 

korumak için ne 

yapıyorsunuz? 

Ahır Gübresi/Tavuk 

Gübresi 

52 UD 57 109 92,4  

Anız Yakmama 3 UD 2 5 4,2  

Humik Asit 2 UD 2 4 3,4  

Anız yakıyor musunuz? Evet 13 UD 13 26 19,0 4 

Hayır 55 UD 56 111 81,0 

Anız ya da kalıntıları neden 

yakıyorsunuz? 

Toprak İşlemeyi 

Güçleştiriyor 

8 UD 11 19 

73,1 

 

Ürünün Çıkış Gücü 

Düşük/Ekim 

Yapılamıyor 

1 UD 0 1 

3,8 

 

Maliyetinin Düşük 

Olması ve Yabancı 

Ot Kontrolü 

2 UD 1 3 

11,5 

 

Alet-Ekipman 

Yetersizliği 

0 UD 1 1 

3,8 

 

Sebebi Yok 2 UD 0 2 
7,7 

 

 

Üye devletler, tüm tarım arazilerinin, özellikle üretim amaçlı kullanılmayan arazilerin 

İyi Tarım ve Çevre koşulunda korunmasını temin etmekle yükümlüdür (Anonymous 

2013a). Buna göre, bu alanda en fazla üreticilerin en fazla toprak organik maddesini 

korumak amacıyla bir faaliyet uyguladıkları ve anız yakmama ile ilgili standartlara 

uyum gösterdikleri tespit edilmiştir. Ancak üreticilerin toprak organik maddesini 

korumak için ne yaptıkları sorgulandığında, ekseriyetle ahır gübresi/tavuk gübresi 

uyguladıkları ve görüşmeler esnasında organik madde kavramına aşinalıklarının zayıf 

olduğu gözlemlenmiştir. Ülkemizde Çevre Kanunu ile anız yakmak yasak olmasına 
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rağmen, araştırma bölgesindeki üreticilerin %19’luk bir bölümü anız yakmaktadır. Anız 

yakılmasıyla ilgili üreticilerin gösterdiği en önemli sebep, anızın toprak işlemesini 

güçleştirmesi olarak tespit edilmiştir. Anız yakma, toprak verimliliğinin azalmasından 

flora ve faunanın zarar görmesine ve erozyonun tetiklenmesine kadar birçok olumsuz 

etkiye sahiptir (Anonim 2007b). Gürsoy (2012), Diyarbakır ilindeki araştırmasında, 

üreticilerin %7,7’sinin anız yaktığını bunun en önemli sebebi olarak araştırma 

bulgularına paralel şekilde toprak işlemesinin anız yakma sayesinde kolaylaşması olarak 

tespit etmiştir. Bu bakımdan üreticiler arasında toprak organik maddesinin korunmasına 

yönelik uygulanabilecek diğer metotlar bakımından da farkındalık düzeylerinin 

artırılması ve anıza ekim metotları ile anız yakmamanın yararları konusunda 

bilgilendirilmeleri önemlidir. Ayrıca, araştırma bölgesinde anıza ekim alet ve 

makinaları konusunda kırsal kalkınma alanında sağlanan desteklerin devamlılığı önem 

taşımaktadır. 

 

Toprakların erozyondan korunmasıyla ilgili başlıca uygulamalar, boş arazilerin 

sınırlandırılması, toprak işleme derinliğinin azaltılması, eğimli alanlarda bazı tarım 

uygulamalarının engellenmesi ya da canlı hayvan yoğunluğunun sınırlandırılmasıdır. 

Minimum toprak örtüsü önlemleri, su ve rüzgar erozyonu riski olan bazı üye 

devletlerde, tüm ekilen ve nadas alanlarını ilgilendirirken, bazı üye devletler yalnızca 

üretim yapılmayan (eski arazinin boş bırakılması yükümlülükleri) alanlara 

odaklanmıştır (Angileri vd. 2011).  İşletmelerin %34’ü erozyon sorunuyla karşı 

karşıyadır. Rüzgâr erozyonunu tetikleyen arazilerinin tamamı ya da bir bölümü çatlamış 

topraklı olan işletme oranı %60,6’dır. Üreticilerin %37’si işletmelerinde erozyonu 

tetikleyecek şekilde sürüm yapmaktadırlar. Sığ sürüm ya da asgari sürüm tekniklerinin 

üreticiler arasında bilinirliği azdır. Üreticilerin %66’sı, toprak alanlarınn belirli bir 

bölümünü örtücü bir bitki ile kaplamamakta, %83’ü malçlama uygulamalarını 

bilmemektedir. Topraklarının belirli bir bölümünü örtücü bitki ile kaplayan üreticilerin 

yaklaşık %80’i kış boyunca örtücü bitkileri devam ettirmektedir. Malçlama 

uygulamaları, erozyonun önlenmesi yanında, yabancı ot kontrolü, verim, kalite ve 

erkencilik üzerine olumlu etkileri, toprak neminin korunması gibi birçok olumlu etkiye 

sahiptir (Küçükyumuk ve Kelen 2014). Üreticilerin ve yayım personelinin minimum 

bakım düzeyi konusunda farkındalıklarının ve bilgi düzeylerinin artırılması önemlidir.  
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Üreticilerin faaliyet alanlarıyla toprak ve karbon stoku konusunda standartlara uyum 

durumuyla ilgili değişkenlerin ilişkisini aşağıdaki hipotezlerle test etmek için Ki-Kare 

bağımsızlık testinden faydalanılmıştır. 

 

H0= Üreticilerin toprak ve karbon stoku konusunda standartlara uyum durumu faaliyet 

alanlarına göre farklılık göstermez. 

H1= Üreticilerin toprak ve karbon stoku konusunda standartlara uyum durumu faaliyet 

alanlarına göre farklılık gösterir.  

 

Toprak ve karbon stoku konusunda standartlara uyum durumuyla ilgili üreticilerin 

faaliyet alanlarına göre H0 hipotezini reddeden, değişkenler çizelge 4.23’de 

gösterilmiştir. 

 

Çizelge 4.23 Faaliyet alanı ve toprak ve karbon stoku konusunda standartlara uyum 

arasındaki ilişkinin testi için yapılan Ki-Kare bağımsızlık testi sonuçları 

Değişken Örnek 

Sayısı 

Ki-Kare 

Değeri  

Serbestlik 

Derecesi 

(df) 

Anlamlılık 

Değeri (p) 

Faaliyet Alanı*Tüm Toprağın En Az Dörtte Birini 

Yonca, Üçgül Fiğ, Korunga, Festuka vb. Örtücü Bir 

Bitkiyle Kaplıyor musunuz? 

137 25,049 1 0,000** 

Faaliyet Alanı*Kış Boyunca Örtücü Bitkileri (Yonca, 

Üçgül, Festuka vb.) Devam Ettiriyor musunuz? 

137 26,762 2 0,000** 

Faaliyet Alanı *Tarlanız ya da Tarlanızın Bir Bölümü 

Çatlamış Topraklı mı? 

137 7,445 1 0,009** 

*p≤0,05, ** p≤0,01 

 

Biyoçeşitlilik  

 

Biyoçeşitlilik konusunda 2009/147/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi 

(Anonymous 2009d) ile 92/43/AT sayılı Konsey Direktifi (Anonymous 1992b) 

yürürlüktedir. Bu kapsamda Bölüm 4.5.7’de sunulduğu üzere, üreticilerin %93,7’si 

Natura 2000 terimini, %51,7’si korunan alanlar/özel çevre koruma bölgesi terimlerini 
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duymamıştır. Üreticilerin bu konudaki farkındalık düzeyinin geliştirilmesi önem 

taşımaktadır.  

 

Peyzaj, Minimum Bakım Düzeyi 

 

Üreticilerin faaliyet alanlarına göre, peyzaj, minimum bakım düzeyi kapsamında 

standartlara uyum durumlarını belirlemek için kullanılan değişkenler ve yüzde 

dağılımları çizelge 4.24’de sunulmaktadır. 

 

Araştırma bölgesinde arazileri ya da yakınlarında çalı türü bitki bulunan üreticilerin 

%10,7’sinin çalı ve benzeri bitki türünü yaktığı tespit edilmiştir. Orman Kanunu 

uyarınca, anız ve benzeri bitki örtüsünün yakılması ulusal bazda yasaklanmıştır 

(Anonim 1956). Aynı zamanda, peyzaj özelliklerinin korunması konusunda arazilerinde 

taş duvar bulunan üreticilerin ancak, %50’sinin taş duvarların korunması için bakım 

yaptığı ve 1306/2013/AT sayılı tüzükle (Anonymous 2013a) opsiyonel olarak üye 

devletlere sunulan yabancı otların istilasına karşı, üreticilerin %34,6’sının önlem aldığı 

belirlenmiştir.  
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Çizelge 4.24 Çiftçilerin iyi tarım ve çevre koşulu kapsamında uyum durumlarını 

belirlemek için kullanılan değişkenler ve yüzde dağılımları 

İTÇK-7 Kategori BÜ HÜ BÜ+HÜ Toplam % Uyum 

Grubu 

Çalıları kesiyor ya da söküyor 

musunuz? 

Evet 19 18 17 54 26,6 2 

Arazim 

Yakınlarında 

Yok 

34 30 29 93 45,8 

Hayır 14 19 23 56 27,6 

Çalı yakmayla ilgili kurallara 

uyum 

Uyumlu 60 42 57 159 77,6 4 

Uyumsuz 8 7 7 22 10,7 

Uygulanmıyor 0 19 5 24 11,7 

Tarlanızın, arazinizin ya da bir 

bölümünün istenmeyen bitki 

örtüsü, yabani otla kaplandığını 

gözlemliyor musunuz? 

Evet 50 42 42 134 65,4 2 

Hayır 18 26 27 71 34,6 

Taş Duvarla İlgili Kurallara 

Uyum 

Uyumlu 2 10 8 20 9,8 3 

Uyumsuz 2 4 4 10 4,9 

Taş Duvar Yok 64 54 57 175 85,4 

Bozkır, ıslah edilmemiş otlaklar, 

çayır meralar, ormanlar, kum 

tepeleri, fundalık gibi alanlarda 

hayvanlarınızı otlattığınızda ot 

kalitesinin ya da çeşitliliğin 

düştüğünü gözlemliyor 

musunuz? 

Evet UD 42 48 90 65,7 2 

Hayır UD 21 20 41 29,9 

Otlatmama 

Nedeniyle 

Uygun Değil 

UD 5 1 6 4,4 

Yağmurlu havalarda 

hayvanlarınızı daha az otlatır 

mısınız? 

Evet UD 30 42 72 52,6 3 

Hayır UD 38 27 65 47,4 

Ot kaliteliyse, hayvanlar 

otlatılırken hep aynı yerden 

otlatılmalıdır. 

Evet UD 25 23 48 35,0 3 

Hayır UD 43 46 89 65,0 

Konumu ve yakınlığı sebebiyle 

orta kaliteli ya da kalitesi düşük 

meralar otlatılabilir. 

Evet UD 48 43 91 66,4 2 

Hayır UD 20 26 46 33,6 

 

OTP araçları, çevresel değerleri nedeniyle daimi meraların korunması ve desteklenmesi 

için geliştirilmiştir. Daimi meralar, önemli bir karbon deposu işlevi görmekle birlikte, 

habitat ve biyoçeşitlilik üzerinde olumlu etkiye sahiptirler. 73/2009/AT sayılı tüzükle 

(Anonymous 2009a) tanıtılmış olan ancak 1306/2013/AT sayılı tüzükle (Anonymous 

2013a) kaldırılan minimum canlı hayvan stoklama oranları ve/veya uygun rejimler 

dâhilinde, üye devletler, aşırı ya da yetersiz otlatmanın önüne geçecek tedbirler 

tanımlamışlardır. Aşırı otlatma, çok fazla hayvanın doğal ya da yarı doğal vejetasyon 
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kalitesi, çeşitliliği ya da büyümeyi olumsuz etkilediği durumdur. Çiğneme ya da basma 

nedeniyle toprak kompaksiyonunu önleyecek önlemler çiftçiler tarafından alınmalıdır. 

Yetersiz otlatmadan kaçınmak amacıyla alınacak tedbirler, arazinin terkedilmesinin, 

araziyi tekrar üretime döndürmenin zorlaşacağı ya da araziyi yabancı otlardan 

temizlemenin zor olacağı, yabancı otların yayılmasına neden olabileceği endişesinin var 

olduğu arazi için alınmalıdır (Angileri vd. 2011). Daimi meranın korunması 2015 ve 

2016 yıllarında yürürlüğe girecektir. Bu nedenle, ilgili anket sorularına bu bölümde yer 

verilmesi uygun görülmüştür. 

 

Meraların sürdürülebilir kullanımını olumsuz etkileyebilecek şekilde, üreticilerin %35’i 

otun kaliteli olması durumunda hep aynı yerden otlatılması, %66’sı ise yakın olması 

halinde orta kaliteli ya da düşük kaliteli meraların otlatılabileceği konusunda hem 

fikirdir. Yine üreticilerin %47,4’ü toprak kompaksiyonuna, ot kalitesinin ve 

çeşitliliğinin düşmesine neden olabilecek şekilde, meraları yağmurlu havalarda 

otlattırmaktadırlar. Üreticilerin %65,7’sinin otlatma nedeniyle ot kalitesinin ya da 

çeşitliliğinin düştüğünü belirtmiştir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 

yayımlanan 2012 yılı Türkiye Çevre Sorunları ve Öncelikleri Değerlendirme Envanteri 

Raporuna göre, Kayseri’de aşırı otlatma erozyona sebep olan faktörlerden biridir. 

Kayseri’de erozyonu önlemek için alınan tedbirler arasında mera ıslahı ve yönetimi,  

Kayseri’de 2. sırada öneme sahiptir (Anonim 2012d). Bulgular, üreticilerin meraların 

sürdürülebilir kullanımı ve korunması konusunda bilinçlendirilmesi ile araştırma 

bölgesinde ıslah projelerinin sürdürülmesinin önemli olduğunu göstermektedir. 

 

4.5.9 Doğrusal olmayan kanonik korelasyon analizi-çevre, iklim değişikliği ve 

arazinin iyi tarım koşulu  

 

Bitkisel üretim ile bitkisel ve hayvansal üretimle uğraşan işletmeler için Üreticilerin 

Sosyo-Ekonomik Özellikleri, İşletme Özellikleri, Bilgi ve Tavsiye Kaynakları, Tarımın 

Geleceğine Bakış Açıları arasındaki ilişkiler NCCA ile araştırılmıştır. Bu çerçevede, 

yapılan ilk NCCA ile tespit edilen en önemli değişkenler, faaliyet alanı, tarımsal bir 

örgüte üyelik durumu, üye olunan örgütlü yapı sayısı, tarımsal desteklerden yararlanma 
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durumu, proje uygulama, bulunduğum yerde başka bir iş fırsatı sunulsa tarımla 

uğraşmayı bırakırım ve tarımsal faaliyetle ilgili yararlanılan bilgi kaynağı 

değişkenleridir. Aynı metodoloji, çevre, iklim değişikliği ve arazinin İyi Tarım Koşulu
12

 

alanındaki değişkenler için uygulandığında, bitkisel üretim için en önemli değişkenler, 

Korunan Alanlar/Özel Çevre Koruma Bölgesi, çalı yakmayla ilgili kurallara uyum, tarla 

ya da tarlanın bir bölümü dik eğimli bir arazide yer alıyorsa,  bu bölüme azotlu gübre ya 

da ahır gübresi uygulanma durumu, kimyasal gübrelerin depolandığı alanlarda hayvan 

yemi, patates, soğan vb. gıdanın bir arada depolanması, göl, gölet, akarsu, dere gibi 

yüzey suyunun 2 m dahilinde kimyasal azotlu gübre uygulanması ve tarla ya da tarlanın 

bir bölümü dik eğimli bir arazide yer alıyorsa, bu bölüme azotlu gübre ya da ahır 

gübresi uygulanma durumu olarak tespit edilmiştir. Sonrasında, tespit edilen en önemli 

değişkenler NCCA ile bir kez daha analiz edilerek, sonuçların yorumlanması ve 

grafiksel gösterim kolaylaştırılmıştır. 

 

İki veri seti arasındaki ilişkiler, NCCA ile analiz edildiğinde, 100 iterasyonda kayıp 

fonksiyonu minimize edilmiştir (0,000050). Analiz iki boyutlu uzayda temsil edilecek 

şekilde gerçekleştirilmiştir. Setlerde eksik veri bulunmamaktadır. NCCA ile verilerin 

yorumlanmasında nesne skorları (object scores) grafiğinde aykırı değerlerin bulunup 

bulunmadığı kontrol edilmiş ve setlerde aykırı veri olmadığı tespit edilmiştir. Özet 

analiz tablosu incelendiğinde (Çizelge 4.25), gerçek uyumun %51’i birinci boyut 

tarafından oluşturulmuştur. 

 

 

 

 

 

 

 

 
12

 1685/2005/AT sayılı direktifte (Anonymous 2005a) tanımlanan kırsal kalkınma tarımsal çevre 

tedbirleri de bu grupta değerlendirilmiştir. 
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Çizelge 4.25 Üreticilerin temel özellikleri ve çevre, iklim değişikliği ve arazinin iyi 

tarım koşulu alanındaki kriterlere uyum durumu arasındaki ilişkinin 

belirlenmesi amacıyla yapılan NCCA özeti 

 
Boyut 

Toplam 1 2 

Kayıp Set 1 0,243 0,274 0,517 

Set 2 0,243 0,275 0,518 

Ortalama 0,243 0,274 0,518 

Özdeğer (Eigenvalue) 0,757 0,726  

Uyum   1,482 

 

Analizde kanonik korelasyon katsayısı hesaplandığında p1=((2*0,757)-1)/(2-1)= 0,51 ve 

p2=((2*0,726)-1)/(2-1)=0,45’dir. Bu çerçevede, çözümün 1. boyutuna göre setler 

arasında orta düzeyde bir ilişki bulunmaktadır (%51). 

 

Vektörlerle temsil edilen kanonik değişkenler için orjinden değişken konumlarına doğru 

bir doğru çizildiğinde, veri setinde, önemi en fazla olan değikenler, çalı yakma 

kurallarına uyum, işçi çalıştırma biçimi, göl, gölet, akarsu, dere gibi yüzey suyunun 2 m 

dahilinde kimyasal azotlu gübre uygulanması, dik eğimli bir araziye gübre uygulanması 

ve kimyasal gübrelerle hayvan yemi, patates, soğan vb. gıdanın birlikte depolanması 

(kırsal kalkınma tarımsal çevre tedbirleri) değişkenleridir (Şekil 4.8). 
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Şekil 4.8  Faaliyet alanı bitkisel üretim olan üreticilerin temel özellikleri ve çevre, iklim 

değişikliği ve arazinin iyi tarım koşulu alanındaki kriterlere uyumu temsil 

eden değişkenlere ilişkin bileşen yükleri grafiği 

 

Araştırma kapsamında çoklu uyum ve tekli uyum değerleri neredeyse birbirine eşit 

olduğu için analizde ayrıca bir işlem yapılmasına gerek duyulmamıştır. Üreticilerin 

temel özellikleri arasında %51 düzeyinde bulunan ilişki yapısını daha iyi anlamak üzere, 

Centroids (Ağırlık Merkezi) grafiğinde kategori noktalarının konumlarına bakılarak, 

aralarında yüksek ilişki bulunan ve nispeten homojen davranış sergileyen gruplar tespit 

edilmiştir. 

 

 



 

 

 

 

 Kod Değişken Kategori 

S
e
t 

1
 

 

 Faaliyet Alanı 
Bitkisel Üretim 

Bitkisel ve Hayvansal Üretim 

 İşçi Çalıştırma Biçimi 

Mevsimlik İşçi  

Devamlı İşçi  

Mevsimlik ve Devamlı İşçi 

Yok 

 
Tarımsal Desteklerden Yararlanma 

Durumu 

Evet 

Hayır 

 
Tarımdan Elde Ettiğim Gelir Ailemi 

Geçindirmeye Yeter 

Katılmıyorum 

Kararsızım 

Katılıyorum 

 
Tarımsal Faaliyetle İlgili Yararlanılan 

Bilgi Kaynağı 

Tarım İl/İlçe 

Kendi Deneyimim  

Deneyimli Çiftçiler  

Diğer 

 
Alınan Bilginin Kullanımını Kısıtlayan 

Faktörler 

Masraflı Olması  

Diğer  

Yok 

 

Yararlanılan Bilgi Kaynakları Sayesinde 

Desteklerden Daha Etkin Yararlanma 

Durumu 

Katılmıyorum 

Kararsızım  

Katılıyorum 

 
Faaliyet Alanında Ücret Karşılığı Bir 

Bilgi ya da Tavsiye Alma Durumu 

Evet 

Hayır 
 

 Kod Değişken Kategori 

S
e
t 

2
 

 

Tarlanız ya da tarlanızın bir bölümü dik 

eğimli bir arazide yer alıyorsa,  tarlanıza 

azotlu gübre ya da ahır gübresi uyguluyor 

musunuz? 

Evet/Uygularım  

Evet/Uygulamam 

Yok 

 

Göl, gölet, akarsu, dere gibi yüzey suyunun 

2 m dahilinde kimyasal azotlu gübre 

uyguluyor musunuz? 

Evet 

Hayır  

Yok 
 

Kod Değişken Kategori 

 
Kimyasal gübrelerinizi depoladığınız alanlarda 

hayvan yemi, patates, soğan vb. gıda bulunur mu? 
Evet/Hayır 

 
Çalı Yakmayla İlgili Kurallara Uyum 

Uyumlu 

Uyumsuz 

Yok 

 Korunan Alanlar/Özel Çevre Koruma Bölgesi Evet/Hayır 
 

 

Şekil 4.9  Faaliyet alanı bitkisel üretim olan üreticilerin temel özellikleri ve çevre, iklim değişikliği ve arazinin iyi tarım koşulu alanındaki 

kriterlere uyumu temsil eden değişkenlere ilişkin NCCA 

1
1
0
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Buna göre, çalı yakmayla ilgili kurallar konusunda işletmelerin bilinç düzeyi yüksektir. 

Faaliyet alanı bitkisel üretim ve bitkisel ve hayvansal üretim olan işletmelerin %89’u bu 

kurallara uyum göstermektedir. Anız ve benzeri bitki örtüsünün yakılması, ülkemizde 

yasal olarak, 1956 ve 1983 yıllarından itibaren yürürlükte olan Orman Kanunu ve Çevre 

Kanunu ile engellenmiştir. Bu işletmelerin %48’i tarımdan elde ettiği gelirin ailesini 

geçindirmeye yettiğini düşünmektedir. Bununla birlikte, tarımdan elde ettiği gelirin 

ailesini geçindirmeye yettiğini düşünenler, çalı yakmayla ilgili kurallara daha fazla 

uyum gösterenlerdir. Çalı yakma ile ilgili kurallara uyum gösterenlerin bilgi ve tavsiye 

kaynağı ağırlıklı olarak GTHB’nin taşra teşkilatıdır. Öte yandan, dik eğimli arazide 

gübreleme kurallarına üreticilerin neredeyse tamamı (%98) uyumsuzdur. Ülkemizde 

2004 yılından itibaren yürürlükte olan Tarımsal Kaynaklı Nitrat Kirliliğine Karşı 

Suların Korunması Yönetmeliği ile söz konusu şarta ilişkin yasal altyapı hazırlanmış, 

ancak tam anlamıyla uygulamaya geçmemiştir. Üreticilerin diğerlerine göre, ağırlıklı 

bilgi ve tavsiye kaynağının Gıda Tarm ve Hayvancılık Bakanlığı’nın taşra teşkilatı 

olduğu düşünüldüğünde, yasal altyapı hazır olsa dahi, üreticilerin yeni kurallardan 

haberdar olmalarının zaman alıcı bir süreç olduğu ve öncelikle teknik personelin yeni 

kurallarla ilgili bilinçlendirilmesi ve bunların üreticilere anlaşılır bir şekilde aktarılarak, 

etkin bir kontrol sisteminin oluşturulması gerekliliği göz ardı edilmemelidir. Çapraz 

uyum konusunda, etkin bir tarımsal yayım sisteminin kurulması ve etkili bir yaptırım 

sisteminin oluşturulması, üreticiler arasında söz konusu şartların kabul edilebilirliği ve 

uygulanabilirliği açısından önemlidir. 

 

Hayvansal üretim ile bitkisel ve hayvansal üretimle uğraşan işletmeler için Üreticilerin 

Sosyo-Ekonomik Özellikleri, İşletme Özellikleri, Bilgi ve Tavsiye Kaynakları, Tarımın 

Geleceğine Bakış Açıları arasındaki ilişkiler NCCA ile araştırılmıştır. Bu çerçevede, 

yapılan ilk NCCA ile tespit edilen en önemli değişkenler, faaliyet alanı, tarımsal bir 

örgüte üyelik durumu, üye olunan örgütlü yapı sayısı, tarımsal desteklerden yararlanma 

durumu, proje uygulama, bulunduğum yerde başka bir iş fırsatı sunulsa tarımla 

uğraşmayı bırakırım ve tarımsal faaliyetle ilgili yararlanılan bilgi kaynağı 

değişkenleridir. Aynı metodoloji, çevre, iklim değişikliği ve arazinin İyi Tarım Koşulu 

alanındaki değişkenler için uygulandığında, hayvansal üretim için en önemli 

değişkenler, bir gübre çukuru ile bağlantılı bir gübreleme alanının bulunması,  Korunan 
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Alanlar/Özel Çevre Koruma Bölgesi, Natura 2000, sızdırmazlık ve atık toplama 

kurallarına uyum ile nehir, göl ve akarsu kenarında hayvanların otlatılmasıyla ilgili 

değişkenlerdir. Ancak, sızdırmazlık ve atık toplama kurallarına uyum konusundaki 

değişkenler, anlamlı bir istatistiksel bir değerlendirme yapmaya elvermeyecek şekilde 

uyum durumunun sınırlı olması nedeniyle ilgili veri setinden çıkarılmıştır. 

 

En önemli değişkenler NCCA ile analiz edildiğinde, 52 iterasyonda kayıp fonksiyonu 

minimize edilmiştir (0,000009). Analiz iki boyutlu uzayda temsil edilecek şekilde 

gerçekleştirilmiştir. Setlerde eksik veri bulunmamaktadır. NCCA ile verilerin 

yorumlanmasında nesne skorları (object scores) grafiğinde aykırı değerlerin bulunup 

bulunmadığı kontrol edilmiş ve setlerde aykırı veri olmadığı tespit edilmiştir. Özet 

analiz tablosu incelendiğinde (Çizelge 4.26), gerçek uyumun %52’si birinci boyut 

tarafından oluşturulmuştur. 

 

Çizelge 4.26 Üreticilerin temel özellikleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi amacıyla 

yapılan NCCA özeti-hayvansal üretim 

 

 
Boyut 

Toplam 1 2 

Kayıp Set 1 0,267 0,336 0,603 

Set 2 0,267 0,335 0,602 

Ortalama 0,267 0,335 0,602 

Özdeğer (Eigenvalue) 0,763 0,665  

Uyum   1,398 

 

Analizde kanonik korelasyon katsayısı hesaplandığında p1=((2*0,763)-1)/(2-1)= 0,53 ve 

p2=((2*0,665)-1)/(2-1)=0,33’tür. Bu çerçevede, çözümün 1. boyutuna göre setler 

arasında orta düzeyde bir ilişki bulunmaktadır (%53). 

 

Vektörlerle temsil edilen kanonik değişkenler için orjinden değişken konumlarına doğru 

bir doğru çizildiğinde, veri setinde tarımsal bir örgüte üyelik, üye olunan örgütlü yapı 

sayısı, Korunan Alanlar/Özel Çevre Koruma Bölgesi, bir gübre çukuru ile bağlantılı bir 

gübreleme alanı, tarımsal desteklerden yararlanma durumu ve tarımsal faaliyetle ilgili 
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yararlanılan bilgi kaynağı değişkenlerinin önemi diğerlerine göre daha fazladır. 

Grafikten, bir su kaynağı kenarında hayvanların otlatılmasıyla proje uygulama 

değişkeni arasında ters yönlü kuvvetli bir ilişki olduğu görülebilmektedir (Şekil 4.10). 

 

 

Şekil 4.10 Faaliyet alanı hayvansal üretim olan üreticilerin temel özellikleri ve çevre, 

iklim değişikliği ve arazinin iyi tarım koşulu alanındaki kriterlere uyumu 

temsil eden değişkenlere ilişkin bileşen yükleri grafiği 

 

Araştırma kapsamında çoklu uyum ve tekli uyum değerleri neredeyse birbirine eşit 

olduğu için analizde ayrıca bir işlem yapılmasına gerek duyulmamıştır. Üreticilerin 

temel özellikleri arasında %53 düzeyinde bulunan ilişki yapısını daha iyi anlamak üzere, 

Centroids (Ağırlık Merkezi) grafiğinde kategori noktaları incelenmiştir (Çizelge 4.27). 

 

Faaliyet alanı hayvansal üretim olan üreticilerin, %45’i korunan alan/özel çevre koruma 

bölgesi terimine aşinadır. Araştırma kapsamında olmayanlara göre,  en az bir tarımsal 

bir örgütlü yapıya üye olan üreticiler arasında korunan alanlar/özel çevre koruma 
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bölgesi terimlerine aşinalığın daha yüksek olduğu tespitini ve aynı zamanda ulusal ya da 

uluslararası fon kaynaklarından yararlanan üreticilerin çevresel konular hakkında bilinç 

düzeyinin daha yüksek olduğu çıkarımını yapmak mümkündür. Üreticilerin %29,9’unun 

bir gübre çukuru ile bağlantılı bir gübreleme alanı mevcuttur. Gübreleme alanları 

bulunan üreticiler, tarımsal bir örgütlü yapıya üye ve tarımsal desteklerden çoğunlukla 

yararlanan grubu temsil etmektedir (Şekil 4.11). Faaliyet alanı hayvansal üretim olan 

üreticilerin %70,1’i en az bir tarımsal örgüte üyedir. Ancak bu üreticilerin %2,9’u 

tarımsal faaliyetlerinde tarımsal örgütlerden bilgi ya da tavsiye almaktadır. Etkinliğinin 

artırılması halinde, tarımsal örgütler ve üreticilerin bu tür yapılarla etkileşimi 

üreticilerin yeni gelişmelerden haberdar olması bakımından önemli bir araçtır. 

 

Çizelge 4.27 Faaliyet alanı hayvansal üretim ve bitkisel hayvansal üretim olan 

işletmelerden ncca ile elde edilen bulgular 

  Y2-Korunan Alanlar 

/Özel Çevre Koruma 

Bölgesi 

Y4-Bir Gübre Çukuruyla Bağlantılı 

Gübreleme Alanınız Var mı? 

  Kategori* Evet Hayır Evet Hayır 

A6-Tarımsal Bir 

Örgütlü Yapıya 

Üyelik 

Evet X 

 

X X 

Hayır 

 

X 

 

X 

A7-Üye Olunan 

Örgütlü Yapı Sayısı 

Yok 

 

X 

 

X 

Bir  X 

 

X X 

Birden Fazla X 

  

X 

B2-Tarımsal 

Desteklerden 

Yararlanma Durumu 

Evet 

  

X X 

Hayır 

   

X 

B3- Proje Uygulama 
Evet X 

   Hayır 

 

X 

  *Ki-kare testi ile ilişkiler doğrulanmıştır (p≤0,05)  
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 Kod Değişken Kategori 

S
e
t 

1
 

 Faaliyet Alanı 

Hayvansal Üretim 

Bitkisel ve 
Hayvansal Üretim 

 

Tarımsal Bir 

Örgütlü Yapıya 
Üyelik 

Evet 

Hayır 

 

Tarımsal Faaliyetle 

İlgili Yararlanılan 
Bilgi Kaynağı 

Tarım İl/İlçe 

Kendi Deneyimim  

Deneyimli 

Çiftçiler  

Diğer 

 
Üye Olunan Örgütlü 

Yapı Sayısı 

Yok 
Bir 

Birden Fazla 

 

Tarımsal 

Desteklerden 
Yararlanma Durumu 

Evet 

Hayır 

 Proje Uygulama 
Evet 

Hayır 

 

Bulunduğum Yerde 
Başka Bir İş Fırsatı 

Sunulsa Tarımla 

Uğraşmayı 
Bırakırım  

Katılmıyorum 

Kararsızım 

Katılıyorum 

 

 

 

 Kod Değişken Kategori 

S
e
t 

2
 

 Natura 2000 
Evet 
Hayır 

 

Y2-Korunan 

Alanlar/Özel Çevre 
Koruma Bölgesi 

Evet 

Hayır 

 
Su Kenarında 
Otlatma 

Evet 

Hayır 

Uygun Değil 

 

Bir Gübre Çukuryla 

Bağlantılı 

Gübreleme Alanınız 
Var mı? 

Evet 

Hayır 

   
 

 

Şekil 4.11 Faaliyet alanı hayvansal üretim olan üreticilerin temel özellikleri ve çevre, 

iklim değişikliği ve arazinin iyi tarım koşulu alanındaki kriterlere uyumu 

temsil eden değişkenlere ilişkin NCCA 
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4.5.10 Halk sağlığı, hayvan sağlığı ve bitki sağlığı alanında çapraz uyum şartları 

 

Gıda Güvenliği 

 

Üreticilerin faaliyet alanlarına göre, Çiftçilerin 178/2002/EC sayılı Avrupa 

Parlamentosu Tüzüğü ve 28 Ocak 2002 tarihli Konsey Tüzüğüne (Anonymous 2002) 

istinaden YİŞ-4 kapsamında uyum durumlarını belirlemek için kullanılan değişkenler ve 

yüzde dağılımları çizelge 4.28’de sunulmaktadır. 

 

Çizelge 4.28 Üreticilerin YİŞ-4 kapsamında uyum durumlarını belirlemek için 

kullanılan değişkenler ve yüzde dağılımları 

YİŞ-4 Kategori BÜ HÜ BÜ+HÜ Toplam % 
Uyum 

Grubu 

Kullanılan yemlerin (yem 

sağlayanların adı, adresi, yem 

katkısının tip ve miktarı) 

kaydını tutuyor musunuz? 

Evet UD 14 18 32 23,4 

1 
Hayır UD 54 51 105 76,6 

Yemler, kimyasallar ve yem 

olarak kullanılmayan maddeler 

bir arada muhafaza edilebilir. 

Evet UD 18 10 28 20,4 

4 
Hayır UD 50 59 109 79,6 

İlaçlı ya da ilaçlı olmayan 

yemler aynı yerde depolanabilir. 

Evet UD 9 11 20 14,6 

3 Fikrim Yok UD 13 9 22 16,1 

Hayır UD 46 49 95 69,3 

Yemleri depoladığınız alanlarda 

haşaratlara karşı önlem alıyor 

musunuz? 

Evet UD 49 60 109 79,6 

4 
Hayır UD 19 9 28 20,4 

 
Kategori BÜ HÜ BÜ+HÜ Toplam % 

Uyum 

Grubu 

Kullandığınız yem katkıları, 

veteriner tıbbi ürünleri ve 

biositlerle ilgili etiket 

kurallarına uyum 

Evet UD 27 25 52 38,0 

2 
Bazen UD 25 34 59 43,1 

Hayır UD 16 10 26 19,0 

Kullandığınız yem katkıları, 

veteriner tıbbi ürünleri ve 

biositlerin, etiketlerini okuyor 

musunuz? 

Evet UD 53 60 113 82,5 

4 
Hayır UD 15 9 24 17,5 

Etiket bilgilerini uyguluyor 

musunuz? 

Evet UD 27 25 52 38,0 

2 Bazen UD 25 34 59 43,1 

Hayır UD 16 10 26 19,0 
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Çizelge 4.28 Üreticilerin YİŞ-4 kapsamında uyum durumlarını belirlemek için 

kullanılan değişkenler ve yüzde dağılımları (devam) 

YİŞ-4 Kategori BÜ HÜ BÜ+HÜ Toplam % 
Uyum 

Grubu 

Hayvanlarınıza kendiniz tıbbi 

ürün (aşı, hormon gibi) uygular 

mısınız ya da elemanlarınıza 

uygulattırır mısınız? 

Evet UD 45 53 98 71,5 

2 
Hayır UD 23 16 39 28,5 

Maksimum Kalıntı Limitleri 

Terimini Duydunuz mu? 

Evet 12 9 8 29 14,1 
1 

Hayır 56 59 61 176 85,9 

Hayvanlara Uygulanan 

Veteriner Tıbbi Ürünleri ya da 

Diğer Uygulamaların Kaydını 

Tutuyor musunuz?  

Evet UD 19 31 50 36,5 

2 
Hayır UD 49 38 87 63,5 

Hayvanlara Uygulanan 

Veteriner Tıbbi Ürünleri ya da 

Diğer Uygulamaların Uygulama 

Tarihlerinin Kaydını Tutuyor 

musunuz? 

Evet UD 14 31 45 32,8 

2 
Hayır UD 54 38 92 67,2 

Hayvanlara Uygulanan 

Veteriner Tıbbi Ürünleri ya da 

Diğer Uygulamaların Bırakıldığı 

Döneme İlişkin Kaydını 

Tutuyor musunuz? 

Evet UD 13 26 39 28,5 

2 
Hayır UD 55 43 98 71,5 

Hayvansal kaynaklı ürünler ya 

da hayvanlarda yapılan 

kontrollerle ilgili herhangi bir 

raporu saklıyor musunuz? 

Evet  UD 13 26 39 28,5 

2 
Hayır UD 55 43 98 71,5 

Hayvanlarınızdan alınan 

örnekler üzerinde 

gerçekleştirilen analiz 

sonuçlarını saklıyor musunuz? 

Evet  UD 13 25 38 27,7 

2 
Hayır UD 55 44 99 72,3 

Zirai İlaç Kullanımına İlişkin 

Kayıt Tutuyor musunuz? 

Evet  10 UD 14 24 17,5 
1 

Hayır 58 UD 55 113 82,5 

Tüberküloz/Verem hakkında 

bilginiz var mı? 

Evet  UD 43 46 89 65,0 
3 

Hayır UD 25 23 48 35,0 

Brusella hakkında bilginiz var 

mı? 

Evet  UD 58 62 120 87,6 
4 

Hayır UD 10 7 17 12,4 

Şüphelenilen Hastalık 

Salgınlarını Sorumlu Makama 

Bildiriyor musunuz? 

Evet UD 41 42 83 61,0 

3 
Hayır UD 27 26 53 39,0 

Sürüye Yeni Katılan 

Hayvanlarınızla İlgili 

Hastalıklara Karşı İhtiyati Bir 

Tedbir Alıyor musunuz? 

Evet UD 54 49 103 75,2 

3 
Hayır UD 14 20 34 24,8 

 

 



 

118 

 

Çizelge 4.28 Üreticilerin YİŞ-4 kapsamında uyum durumlarını belirlemek için 

kullanılan değişkenler ve yüzde dağılımları (devam) 

YİŞ-4 Kategori BÜ HÜ BÜ+HÜ Toplam % 
Uyum 

Grubu 

Tavsiye edilen miktar zararlı ya 

da hastalık için kâfi 

gelmediğinde uygulanan ilaç 

miktarı artırılabilir. 

Evet 43 UD 43 86 62,8 

2 
Hayır 25 UD 26 51 37,2 

Gerekliyse, tavsiye edilen 

dönemler dışında da ilaç 

uygulanabilir. 

Evet  20 UD 17 37 27,0 

3 
Hayır 48 UD 52 100 73,0 

Hasat için ürüne ilaç 

uygulandıktan sonra tavsiye 

edilen süre kadar beklemeye 

gerek yoktur. 

Evet 15 UD 8 23 16,8 

4 
Hayır 53 UD 61 114 83,2 

Bir hayvandaki hastalık için 

tavsiye edilen ilaç, başka bir 

hastalık için de uygulanabilir. 

Evet UD 10 6 16 11,7 

4 
Hayır UD 58 63 121 88,3 

Tavsiye edilen miktar hastalık 

için kâfi gelmediğinde 

uygulanan ilaç dozu artırılabilir. 

Evet UD 39 41 80 58,4 

2 
Hayır UD 29 28 57 41,6 

Gerekli olduğunda tavsiye 

edilen dönemler dışında da ilaç 

uygulanabilir. 

Evet UD 17 21 38 27,7 

3 
Hayır UD 51 48 99 72,3 

Hayvan ilaç, hormon 

uygulandıktan sonra istenildiği 

zaman kesilebilir. 

Evet UD 8 3 11 8,0 

4 
Hayır UD 60 66 126 92,0 

Hayvan ilaç, hormon 

uygulandıktan sonra istenildiği 

zaman sağılabilir. 

Evet UD 4 3 7 5,1 

4 
Hayır UD 64 66 130 94,9 

Gerekli olduğunda tavsiye 

edildiğinden daha yoğun yem 

katkısı yeme karıştırılabilir. 

Evet UD 22 28 50 36,5 

3 
Hayır UD 46 41 87 63,5 

Etiket bilgileri her zaman 

dikkate alınmasa olur. 

Evet UD 18 25 43 31,4 
3 

Hayır UD 50 44 94 68,6 

İlaç bayii tavsiye ederse 

reçetesiz de uygulama 

yapılabilir. 

Evet UD 21 31 52 38,0 

3 
Hayır UD 47 38 85 62,0 

Süt sağmadan önce 

hayvanlarınızın genel sağlık 

durumunu kontrol eder misiniz? 

Evet UD 46 61 107 88,4 

4 
Hayır UD 8 6 14 11,6 

Sağıma başlamadan önce meme 

uçları ve meme çevresinin 

temizliği yapılıyor mu? 

Evet UD 51 64 115 95,0 

4 
Hayır UD 3 3 6 5,0 

Süt sağdığınız hayvanların genel 

sağlık durumu-İyi hastalık 

belirtisi yok 

Evet UD 53 66 119 98,3 

4 
Hayır UD 1 1 2 1,7 
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Çizelge 4.28 Üreticilerin YİŞ-4 kapsamında uyum durumlarını belirlemek için 

kullanılan değişkenler ve yüzde dağılımları (devam) 

YİŞ-4 Kategori BÜ HÜ BÜ+HÜ Toplam % 
Uyum 

Grubu 

Süt sağdığınız hayvanların 

meme yarası var mı? 

Evet UD 15 22 37 30,6 
3 

Hayır UD 39 45 84 69,4 

Süt sağdığınız, hayvanlarınızdan 

bir ya da bir kaçında tüberküloz 

ya da brusella hastalığı mevcut 

mu? 

Evet UD 1 4 5 4,1 

3 

Fikrim Yok UD 6 5 11 9,1 

Birinin 

Belirtisinin 

Bilinmemesi 

Nedeniyle 

Şüpheli 

UD 14 16 30 24,8 

Hayır UD 33 42 75 62,0 

Sağım ekipmanınız ya da 

sütünüzün depolandığı ayrı bir 

yapınız var mı? 

Evet UD 9 14 23 19,0 

1 
Hayır UD 45 53 98 81,0 

Sütü soğutmak için uygun bir 

soğutma ekipmanınız var mı? 

Evet UD 5 11 16 13,2 
1 

Hayır UD 49 56 105 86,8 

Sütü sağdığınız ve depoladığınız 

yerlerin yüzeyi temizlenmeye ya 

da dezenfekte edilmeye uygun 

mu? 

Evet UD 35 60 95 78,5 

4 
Hayır UD 19 7 26 21,5 

Sattığınız sütü ısı muamelesine 

tabi tutan bir toptancıya/süt 

toplama merkezine satıyor 

musunuz? 

Evet UD 31 49 80 66,1 

3 
Hayır UD 23 18 41 33,9 

Günlük sağdığınız sütü kaç 

dereceye kadar soğutuyorsunuz? 

Uyumlu UD 6 11 17 14,0 

1 Soğutmuyorum UD 45 55 100 82,6 

Uyumsuz UD 3 1 4 3,3 

Sağımdan sonraki iki saat içinde 

sütü işliyor ya da süt ürünü elde 

ediyorsanız, bu işlem için bir 

izin sürecine tabi misiniz? 

Uyumlu UD 2 0 2 1,7 

2 
İşlemiyorum UD 50 66 116 95,9 

Uyumsuz UD 2 1 3 2,5 

Sağım yerimde el kol temizliği 

için lavabom var 

Evet UD 38 57 95 78,5 
4 

Hayır UD 16 10 26 21,5 

Sağımdan önce elimi yıkarım Evet UD 45 63 108 89,3 

2 Bazen UD 4 1 5 4,1 

Hayır UD 5 3 8 6,6 

Sağımdan önce sağım için özel 

ve temiz kıyafet giyerim 

Evet UD 23 28 51 42,1 

2 Bazen UD 7 3 10 8,3 

Hayır UD 24 36 60 49,6 
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Çizelge 4.28 Üreticilerin YİŞ-4 kapsamında uyum durumlarını belirlemek için 

kullanılan değişkenler ve yüzde dağılımları (devam) 

YİŞ-4 Kategori BÜ HÜ BÜ+HÜ Toplam % 
Uyum 

Grubu 

Süt sağdığım tank, güğüm gibi 

sütün temas ettiği aletleri her 

sağımdan sonra temizler ve 

dezenfekte ederim. 

Evet UD 50 66 116 95,9 

4 
Bazen UD 0 1 1 0,8 

Hayır UD 4 0 4 3,3 

Süt sağdığım ya da depoladığım 

yerlerin zeminlerini temizler ya 

da dezenfekte ederim. 

Evet UD 45 59 104 86,0 

4 Bazen UD 2 2 4 3,3 

Hayır UD 7 6 13 10,7 

Süt sağmadan hemen önce 

meme pomatı ve spreyi 

kullanırım 

Evet UD 8 14 22 18,2 

4 Bazen UD 0 1 1 0,8 

Hayır UD 46 52 98 81,0 

Sütüm ilaç ya da kalitesi için 

düzenli aralıklarla analiz 

ettiriliyor. 

Evet UD 13 20 33 27,3 2 

 

Araştırma bölgesindeki üreticilerin YİŞ-4 kapsamında haşeratlara karşı önlem almaları, 

brusella konusunda bilgi sahibi olmaları, kullanılan yem katkıları, veteriner tıbbi 

ürünleri ve biositlerin etiketlerini okumaları, bitki koruma ilacı uygulamasıyla ilgili 

hasat süresi ve uygun ilaç uygulama konusundaki bilgi ve algı düzeyleri ile hayvanlara 

hormon uygulandıktan sonra et ve süt ürünleri için bekleme süreleri, süt sağmadan önce 

hayvanların genel sağlık durumu kontrolleri, sütün depolandığı ya da sağılan yerlerin 

dezenfeksiyonu ve süt sağmadan önce hijyen kurallarına yüksek düzeyde uyum 

gösterdiği tespit edilmiştir. Boz (2013), Doğu Akdeniz Bölgesinde yaptığı araştırmada, 

araştırma bulgularını destekler şekilde süt sığırcılığı işletmelerinin sağım öncesi meme 

temizliği ve dezenfeksiyonu ile sağıcının hijyen kurallarına uyduğunu saptarken, sağım 

sonrası meme temizliği ve dezenfeksiyonunu araştırma bölgesinde uygulanan bir faktör 

olarak belirlemiştir. Tilki vd. (2013) ise, Kars ilinde elle sağımın ağırlıklı olduğunu ve 

bunun seyyar süt makinelerinin takip ettiğini belirlemiştir. Ayrıca, işletmelerin önemli 

bir bölümünün sağım öncesi meme temizliği ve sağım sonrası süt muhafazasında sorun 

yaşadığını tespit etmiştir. Özcan ve Şahin (2012), Kars ilindeki araştırmalarında, 51 baş 

ve üstü hayvanı olan işletme sahiplerinin brusella hastalığını bilme durumlarını %86 

olarak belirlemişlerdir ki bu oran araştırma bulgularına benzerdir. Araştırma bölgesinde 

her ne kadar sorun olarak gözükmese de, üreticilerin ülke genelinde çapraz uyum 

kriterlerini karşılamada, hijyen kuralları konusunda bilinçlendirilmeleri önemlidir.  
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Üreticilerin en az uyum gösterdiği konular ise kayıt tutma ile ilgili kurallara uyum, 

maksimum kalıntı limitleri konusunda bilgi eksikliği ile işletmelerin sağım ekipmanı ya 

da sütün depolandığı ayrı bir yapısının bulunmaması ve sütü soğutmak için uygun bir 

soğutma ekipmanının bulunmamasıdır. Boyraz vd. (2005), kalıntı miktarının insan 

sağlığı kadar, ihracat açısından da öneminin büyük olduğunu belirtmiş, Kadıoğlu 

(2003), Tokat ilindeki araştırmasında, hasattan hemen önce ilaçlama yapanların oranını 

%9,15 olarak tespit etmiştir. Araştırma bölgesinde bu oran %16,85 olarak tespit 

edilmiştir. Öte taraftan zoonoz hastalıklardan olan tüberküloz ve brusella ile ilgili 

işletmelerin %12,4’ü brusella hastalığının belirtilerini bilmezken, %35’i tüberküloz 

hastalığının belirtilerini bilmemektedir. Üreticilerin %4,1’inin, tüberküloz ya da brusella 

hastalığı olan hayvandan süt üretimi yaptığı, %38’inin ise, hastalık belirtilerinin 

bilinmemesi ya da hayvanın hastalıklı olması gibi nedenlerle insan sağlığı açısından risk 

taşıdığı tespit edilmiştir. Yetkili makamların özellikle bu kuralların karşılanmasına 

yönelik bilgilendirme faaliyetlerini sürdürmeleri ve denetim mekanizmalarını 

güçlendirmeleri ve söz konusu yatırım ihtiyaçlarının (soğutma ekipmanı, süt sağım 

üniteleri ve seyyar sağım ekipmanları) karşılanması için mevcut desteklerin 

sürdürülmesi önemlidir. 

 

Üreticilerin faaliyet alanlarıyla YİŞ-4  kapsamında değişkenlerin ilişkisini aşağıdaki 

hipotezlerle test etmek için Ki-Kare bağımsızlık testinden faydalanılmıştır. İlgili 

kriterlere uyum durumu konusunda üreticilerin faaliyet alanlarına göre H0 hipotezini 

reddeden değişkenler çizelge 4.29’da gösterilmiştir. 

 

H0= Üreticilerin YİŞ-4 kapsamındaki kriterlere uyum durumu faaliyet alanlarına göre 

farklılık göstermez. 

H1= Üreticilerin YİŞ-4 kapsamındaki kriterlere uyum durumu faaliyet alanlarına göre 

farklılık farklılık gösterir.  
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Çizelge 4.29 Faaliyet alanı ve YİŞ-4 kapsamında çapraz uyum kriterleri arasındaki 

ilişkinin testi için yapılan Ki-Kare bağımsızlık testi sonuçları 

Değişken Örnek 

Sayısı 

Ki-Kare 

Değeri  

Serbestlik 

Derecesi 

(df) 

Anlamlılık 

Değeri (p) 

Faaliyet Alanı*Yemleri depoladığınız alanlarda 

haşaratlara karşı önlem alıyor musunuz? 

137 4,674 1 0,035* 

Faaliyet Alanı*Hayvanlara Uygulanan Veteriner Tıbbi 

Ürünleri ya da Diğer Uygulamaların Uygulama 

Tarihlerinin Kaydını Tutuyor musunuz? 

137 9,198 1 0,003** 

Faaliyet Alanı*Hayvanlara Uygulanan Veteriner Tıbbi 

Ürünleri ya da Diğer Uygulamaların Bırakıldığı 

Döneme İlişkin Kaydını Tutuyor musunuz? 

137 5,796 1 0,023* 

Faaliyet Alanı*Hayvansal kaynaklı ürünler ya da 

hayvanlarda yapılan kontrollerle ilgili herhangi bir 

raporu saklıyor musunuz? 

137 5,796 1 0,023* 

Faaliyet Alanı*Hayvanlarınızdan alınan örnekler 

üzerinde gerçekleştirilen analiz sonuçlarını saklıyor 

musunuz? 

137 5,005 1 0,035* 

Faaliyet Alanı*Sütü sağdığınız ve depoladığınız 

yerlerin yüzeyi temizlenmeye ya da dezenfekte 

edilmeye uygun mu? 

137 21,111 2 0,000** 

*p≤0,05, ** p≤0,01 

 

Üreticilerin faaliyet alanlarına (sadece bitkisel üretimle uğraşanlar, sadece hayvansal 

üretimle uğraşanlar, ikisini de birlikte yapanlar) göre, YİŞ-5 (hormon ve tyrostaic bir 

aksiyona sahip bazı maddelerin ve beta-agonistlerin besicilikte kullanımının 

yasaklanması)  kapsamında uyum durumlarını belirlemek için kullanılan değişkenler ve 

yüzde dağılımları çizelge 4.30’da sunulmuştur. 
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Çizelge 4.30 Üreticilerin YİŞ-5 (hormon ve tyrostaic bir aksiyona sahip bazı maddelerin 

ve beta-agonistlerin besicilikte kullanımının yasaklanması) kapsamında 

uyum durumlarını belirlemek için kullanılan değişkenler ve yüzde 

dağılımları 

YİŞ-5 Kategori BÜ HÜ BÜ+HÜ Toplam % Uyum 

Grubu 

Hayvanlarınıza kendiniz tıbbi ürün 

(aşı, hormon gibi) uygular mısınız ya 

da elemanlarınıza uygulattırır mısınız? 

Evet UD 45 53 98 71,5 

2 Hayır UD 23 16 39 28,5 

Hayvanlara uygulanan veteriner tıbbi 

ürünleri ya da diğer uygulamaların 

bırakıldığı döneme ilişkin kayıt 

tutuyor musunuz? 

Evet UD 13 26 39 28,5 

2 
Hayır UD 55 43 98 71,5 

İlaç bayii tavsiye ederse reçetesiz de 

uygulama yapılabilir. 

Evet UD 21 31 52 38,0 
2 

Hayır UD 47 38 85 62,0 

 

Hormon ve tyrostaic bir aksiyona sahip bazı maddelerin ve beta-agonistlerin besicilikte 

kullanımının yasaklanması konusunda, belirli maddelerin yasaklanması yanında, üye 

devletler, zootekni uygulaması amacıyla ruhsatlı oestrogen (oestradiol 17β ve bunun 

ester benzeri türevleri dışında) androgen (erkeklik hormonu) ya da gestajenik etkiye 

sahip veteriner tıbbi ürünlerinin, çiftlik hayvanlarına uygulanmasına izin verebilirler. Bu 

tür veteriner tıbbi ürünleri, açıkça tanımlanmış hayvanlara bir veteriner tarafından 

uygulanmalı yine sorumlu veteriner tarafından kayıt altına alınmalıdır. Tüm bu 

uygulamalar için Veteriner Hekim, belirtilen ürün miktarını ve uygulamaları tanımlayan 

yenilenmeyen reçete düzenlemeli ve ürünleri kaydetmelidir (Anonymous 1996). Bu 

çerçevede, üreticilerin % 71,5’i bu kuralı ihlal eder biçimde hayvanlarına ya kendileri 

veteriner tıbbi ürün uygulaması yapmakta ya da hayvanları için elemanlarına veteriner 

tıbbi ürün uygulaması yaptırtmaktadır. Bununla birlikte, üreticilerin yalnızca %28,5’i 

bununla ilgili kayıt tutmaktadır. Öte taraftan, reçetesiz uygulama yapanlar da 

azımsanamayacak bir orandadır (%38). Araştırma bulgularını destekler biçimde, Özen 

vd. (2010), çiftlik hayvanı klinisyenlerinin %75,9’una göre, müşterilerinin %50’ye 

kadar olan kısmı, veteriner hekime danışmaksızın ilaç satın alma iseteği içinde 

olduğunu tespit etmiştir. 

 



 

124 

 

Üreticilerin faaliyet alanlarıyla YİŞ-5 (hormon ve tyrostaic bir aksiyona sahip bazı 

maddelerin ve beta-agonistlerin besicilikte kullanımının yasaklanması) kapsamında 

değişkenlerin ilişkisini aşağıdaki hipotezlerle test etmek için Ki-Kare bağımsızlık 

testinden faydalanılmıştır. Bu doğrultuda, ilgili kriterlere uyum durumu konusunda 

üreticilerin faaliyet alanlarına göre H0 hipotezini reddeden değişken bulunamamıştır. 

 

H0= Üreticilerin YİŞ-5 (hormon ve tyrostaic bir aksiyona sahip bazı maddelerin ve 

beta-agonistlerin besicilikte kullanımının yasaklanması) kapsamında uyum durumu 

faaliyet alanlarına göre farklılık göstermez. 

H1= Üreticilerin YİŞ-5 (hormon ve tyrostaic bir aksiyona sahip bazı maddelerin ve 

beta-agonistlerin besicilikte kullanımının yasaklanması) kapsamında uyum durumu 

faaliyet alanlarına göre farklılık gösterir.  

 

Hayvanların Kimliklendirilmesi ve Kaydı 

 

Üreticilerin faaliyet alanlarına göre, 820/97/EC sayılı Konsey Tüzüğünü ortadan 

kaldıran ve sığır eti ve sığır eti ürünlerinin etiketlenmesiyle ilgili ve büyükbaş 

hayvanların kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınması için bir sistem kuran 17 Temmuz 

2000 tarihli Konsey Tüzüğü ve 1760/2000 sayılı Avrupa Parlamentosu Tüzüğü 

(Anonymous 2000b) ile 1782/2003/EC sayılı tüzüğü ve 92/102/EEC ve 64/432/EEC 

sayılı direktifleri tadil eden ve koyun ve keçilerin kaydı ve kimliklendirilmesi için bir 

sistem kuran 17 Aralık 2003 tarih ve 21/2004/AT sayılı Konsey Tüzüğü (Anonymous 

2003c) kapsamında YİŞ 7-8’e (hayvanların kimliklendirilmesi ve kaydı), uyum 

durumlarını belirlemek amacıyla kullanılan değişkenler ve yüzde dağılımları çizelge 

4.31’de sunulmaktadır. 
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Çizelge 4.31 Üreticilerin YİŞ-7-8 (hayvanların kimliklendirilmesi ve kaydı) kapsamında 

uyum durumlarını belirlemek için kullanılan değişkenler ve yüzde 

dağılımları 
 

YİŞ-7-8 Kategori B
Ü

 

H
Ü

 

B
Ü

+
H

Ü
 

T
o

p
la

m
 

%
 

U
y

u
m

 

G
ru

b
u

 

B
ü

y
ü

k
b

a
ş 

v
e 

K
ü

çü
k

b
a

ş 

Hayvanlarınızı sorumlu 

makama tescil ettiriyor 

musunuz? 

Evet UD 63 67 130 94,9 

4 Hayır UD 5 2 7 5,1 

Hayvanlarınızı ne kadar 

süre içerisinde tescil 

ettiriyorsunuz? 

Uyumlu UD 50 59 109 79,6 

4 Uyumsuz UD 18 10 28 20,4 

Hayvanlarınızın kulak 

küpesi var mı?  

Evet UD 68 69 137 100 
4 

Hayır UD 0 0 0 0 

Kaç kulak küpesi var? Uyumsuz UD 8 5 13 9,5 
4 

Uyumlu UD 60 64 124 90,5 

Kulak küpelerinin 

okunamadığı ya da 

düştüğü zaman sorumlu 

makama bildiriyor 

musunuz? 

Evet UD 57 58 115 84,6 

4 

Hayır UD 6 8 14 10,3 

B
ü

y
ü

k
b

a
ş 

Süt Buzağılarınız 

doğumdan itibaren ne 

kadar süre içerisinde 

küpeleniyor? 

Uyumlu UD 12 20 32 29,9 

2 
Uyumsuz UD 34 41 75 70,1 

Et Buzağılarınız 

doğumdan itibaren ne 

kadar süre içerisinde 

küpeleniyor? 

Uyumlu UD 12 20 32 29,9 

2 
Uyumsuz UD 34 41 75 70,1 

Hayvanlarınızın kimlik 

belgesi / pasaportu var mı? 

(Büyükbaş ve Küçükbaş) 

Evet UD 56 59 116 84,7 

4 Bir Kısmında UD 0 3 3 2,2 

Hayır UD 12 7 18 13,1 

Büyükbaş hayvanlarınızın 

pasaport ya da kimlik 

belgesi bilgilerini değiştirir 

ya da siler misiniz? 

Evet UD 1 1 2 1,7 

4 
Hayır UD 52 61 113 98,3 

İşletmenizden naklettiğiniz 

hayvanlarınızın kimlik 

belgesini/pasaportunu 

yanında taşıyor musunuz? 

Evet UD 44 56 100 87,0 

4 
Hayır UD 9 6 15 13,0 

B
ü

y
ü

k
b

a
ş 

v
e 

K
ü

çü
k

b
a

ş 

Kayıt tutuyor musunuz? Evet UD 35 42 77 56,2 
3 

Hayır UD 33 27 60 43,8 

Kayıtlarınızı ne kadar süre 

saklıyorsunuz?* 

Uyumlu UD 9 11 20 14,6 
1 

Uyumsuz UD 59 58 117 85,4 

Kayıtlarınız güncel mi?* Uyumlu UD 9 20 29 21,2 
1 

Uyumsuz UD 59 49 108 78,8 

* Kayıt tutmayanlar uyumsuz kabul edilmiştir. 
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Çizelge 4.31 Üreticilerin YİŞ-7-8 (hayvanların kimliklendirilmesi ve kaydı) kapsamında 

uyum durumlarını belirlemek için kullanılan değişkenler ve yüzde 

dağılımları (devam) 
 YİŞ-7-8 Kategori B
Ü

 

H
Ü

 

B
Ü

+
H

Ü
 

T
o

p
la

m
 

%
 

U
y

u
m

 

G
ru

b
u

 

B
ü

y
ü

k
b

a
ş 

Kulak küpesi numarası 

kaydını tutuyor musunuz? 

Evet UD 30 40 70 52,6 
3 

Hayır UD 35 28 63 47,4 

Soykütüğü Numarası 

(Ebeveyn Kimlik 

Numarası) (Yalnızca ithal 

olmayan/yerli hayvanlar 

için) kaydını tutuyor 

musunuz? 

Evet UD 17 36 53 39,8 

2 

Hayır UD 48 32 80 

60,2 

Tür ve genotip 

(biliniyorsa) kaydını 

tutuyor musunuz? 

Evet UD 20 36 56 42,1 

2 Hayır UD 45 32 77 

57,9 

B
ü

y
ü

k
b

a
ş 

v
e 

K
ü

çü
k

b
a

ş Hayvanlar için doğduğu 

işletme, doğum tarihi ve 

küpeleme tarihi kaydını 

tutuyor musunuz? 

Evet UD 9 6 15 10,9 

2 
Küçükbaş Yok UD 46 56 102 74,5 

Hayır UD 13 7 20 14,6 

K
ü

çü
k

b
a

ş Hayvan sayısı kaydını 

tutuyor musunuz? 

 

Evet UD 9 6 15 10,9 

2 
Küçükbaş Yok UD 46 56 102 74,5 

Hayır UD 13 7 20 14,6 

B
ü

y
ü

k
b

a
ş 

v
e 

K
ü

çü
k

b
a

ş 

Tescil edilen hayvanlar Evet UD 25 35 60 43,8 

2 
Hayır UD 43 34 77 56,2 

* Kayıt tutmayanlar uyumsuz kabul edilmiştir. 
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Çizelge 4.31 Üreticilerin YİŞ-7-8 (hayvanların kimliklendirilmesi ve kaydı) kapsamında 

uyum durumlarını belirlemek için kullanılan değişkenler ve yüzde 

dağılımları (devam) 
 YİŞ-7-8 Kategori B
Ü

 

H
Ü

 

B
Ü

+
H

Ü
 

T
o

p
la

m
 

%
 

U
y

u
m

 

G
ru

b
u

 

B
ü

y
ü

k
b

a
ş 

v
e 

K
ü

çü
k

b
a

ş 

Hayvan Nakilleri Evet UD 22 33 55 40,1 
2 

Hayır UD 46 36 82 59,9 

Pazarlanan, kesilen 

hayvanların kaydını 

tutuyor musunuz? 

Evet UD 26 32 58 42,6 

2 Hayır UD 41 37 78 57,4 

Ölü hayvanlar ya da 

karkaslarına ilişkin 

bilgilerin (karkasın 

götürülme tarihi, kulak 

küpesi no, taşıyıcının adı 

adresi, uygunsa alıcının adı 

adresi) kaydını tutuyor 

musunuz? 

Evet UD 8 20 28 20,4 

1 

Hayır UD 60 49 109 79,6 

Hayvanlarınızın tüm ölüm 

tarihleri, karkasların varış 

yerlerine ulaştıkları tarihler 

dahil, hayvanların 

geldikleri ve vardıkları 

yerlerin adresleriyle 

birlikte çiftliğe ve çiftlik 

dışına hareketlerine ilişkin 

tarihlerin kaydını tutuyor 

musunuz? 

Evet UD 11 20 31 22,8 

1 

Hayır UD 56 49 105 77,2 

B
ü

y
ü

k
b

a
ş 

Hayvanlarınız bir yerden 

başka bir yere 

nakledildiğinde sorumlu 

makama bildiriyor 

musunuz? 

Evet UD 52 60 112 81,8 

4 

Bazen UD 1 1 2 1,5 

Hayır UD 12 7 19 13,9 

Büyükbaş Yok UD 3 1 4 2,9 

Hayvan nakillerini kaç gün 

içerisinde rapor 

ediyorsunuz? 

Uyumlu UD 44 51 95 69,3 

3 
Bildirmiyorum UD 9 7 16 11,7 

Uyumsuz UD 12 10 22 16,1 

Büyükbaş Yok UD 3 1 4 2,9 

Hayvanlarınız öldüğünde 

sorumlu makama bildiriyor 

musunuz? 

Evet UD 43 49 92 67,2 

3 
Bazen UD 2 5 7 5,1 

Hayır UD 20 14 34 24,8 

Büyükbaş Yok UD 3 1 4 2,9 

Hayvan ölümlerini kaç gün 

içerisinde sorumlu 

makama bildiriyorsunuz? 

Uyumlu UD 31 26 57 41,6 

2 
Bildirmiyorum UD 20 14 34 24,8 

Uyumsuz UD 14 28 42 30,7 

Büyükbaş Yok UD 3 1 4 2,9 

* Kayıt tutmayanlar uyumsuz kabul edilmiştir. 
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Üreticilerin YİŞ 7 ve 8 kapsamında, en fazla kulak küpesi bulundurma (%100), 

hayvanların tescil edilmesi ve pasaport/kimlik belgesi bulundurmayla ilgili kurallara 

uyum gösterdiği tespit edilmiştir. Bunlar, çapraz uyumla ilgili tüm kurallar içerisinde de 

uyumluluk derecesi en yüksek olan kriterlerdir. Ancak üreticiler, kayıt tutma, kayıtların 

güncel olmasıyla ilgili kurallara uyum göstermede oldukça zayıftır. İşletmelerin ancak 

%56,2’si faaliyetleriyle ilgili kayıt tutmakta ve %21,2’si her uygulamadan sonra 

kayıtlarını güncellemektedir. İşletmelerin %14,6’sı belirlenen süreden daha az bir 

zamanda kayıtlarını muhafaza etmektedir. Üreticiler en fazla, ölü hayvanlar ve 

karkaslarına ilişkin bilgiler ile hayvan hareketlerine dair bilgilerin kaydını tutmada 

uyumsuzluk göstermektedir. İlgili AB mevzuatına göre, yetkili makamın kabul ettiği 

formatta elle veya bilgisayar ortamında en az üç yıllık bir dönem için istenen kayıtlar 

tutulmalı, yetkili makamın talebi halinde her zaman sunuma hazır ve güncel olmalıdır. 

Şerefoğlu (2008), araştırma bulgularına paralel şekilde, besi işletmelerinin alım, satım, 

doğum ve ölüm gibi kayıtları tutma oranları bakımından işletmelerin %29,3’ünün kayıt 

tuttuğunu tespit etmiştir.  

 

Üreticilerin faaliyet alanlarıyla hayvanların kimliklendirilmesi ve kaydı kapsamında 

ilgili değişkenlerin ilişkisini aşağıdaki hipotezlerle test etmek için Ki-Kare bağımsızlık 

testinden faydalanılmıştır. 

 

H0= Üreticilerin ilgili kriterlere uyum durumu faaliyet alanlarına göre farklılık 

göstermez. 

H1=Üreticilerin ilgili kriterlere uyum durumu faaliyet alanlarına göre farklılık gösterir.  

 

Üreticilerin faaliyet alanlarına göre H0 hipotezini reddeden, değişkenler çizelge 4.32’de 

gösterilmiştir. 
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Çizelge 4.32 Faaliyet alanı ve hayvanların kimliklendirilmesi ve kaydı kapsamında 

çapraz uyum kriterleri arasındaki ilişkinin testi için yapılan Ki-Kare 

bağımsızlık testi sonuçları 

Değişken Örnek 

Sayısı 

Ki-Kare 

Değeri  

Serbestlik 

Derecesi 

(df) 

Anlamlılık 

Değeri (p) 

Faaliyet Alanı*Kayıtlarınızı Ne Sıklıkla 

Güncelliyorsunuz? 

137 5,091 1 0,035* 

Faaliyet Alanı*Soykütüğü Numarası (Ebeveyn Kimlik 

Numarası) (Yalnızca ithal olmayan/yerli hayvanlar için) 

kaydını tutuyor musunuz? 

133 11,005 2 0,004** 

Faaliyet Alanı*Tür ve genotip (biliniyorsa) kaydını 

tutuyor musunuz? 

133 7,759 2 0,021* 

Faaliyet Alanı*Ölü hayvanlar ya da karkaslarına ilişkin 

bilgilerin (karkasın götürülme tarihi, kulak küpesi no, 

taşıyıcının adı adresi, uygunsa alıcının adı adresi) 

kaydını tutuyor musunuz? 

137 6,246 1 0,019** 

Yalnızca önemli bulunan değişkenler gösterilmiştir (** p≤0,01, *p≤0,05) 

 

Hayvan Hastalıkları 

 

Üreticilerin faaliyet alanlarına göre, YİŞ 9 (hayvan hastalıkları) konusunda uyum 

durumlarını belirlemek amacıyla kullanılan değişkenler ve yüzde dağılımları çizelge 

33’de sunulmaktadır.  

 

Buna göre, ülkemiz çapraz uyumun ve Fasıl 12 kapsamında AB mevzuatının bir parçası 

olan bulaşıcı spongiform encephalopathiler (Transmissible Spongiform 

Encephalopathy-TSE) ile ilgili henüz tam anlamıyla uyum sağlamamış ve tam 

uygulamayı AB’ye katılım tarihinde yasal çerçevesini 5996 sayılı Kanunun oluşturduğu 

ikincil mevzuata bırakmıştır. Konuyla ilgili ikincil mevzuat yayımlanmasına rağmen, 

2013 yılı İlerleme Raporunda da belirtildiği üzere, bulaşıcı süngerimsi ensefalopatiler 

konusunda ilerleme kaydedilmediği ve bu alandaki AB müktesebatına tam uyumun 

sağlanması ve müktesebatın uygulanması için kayda değer çabalara ihtiyaç bulunduğu 

vurgulanmıştır.  
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Çizelge 4.33 Üreticilerin YİŞ-9 (hayvan hastalıkları) kapsamında uyum durumlarını 

belirlemek için kullanılan değişkenler ve yüzde dağılımları 

YİŞ-9 Kategori BÜ HÜ BÜ+ 

HÜ 

Toplam % Uyum 

Durumu 

Şüphenilen Hastalık Salgınlarını 

Sorumlu Makama Bildiriyor 

musunuz? 

Evet UD 41 42 83 61,0 3 

Hayır UD 27 26 53 39,0 

Hastalıklardan Şüphelendiğinizde 

Hayvanlarınızı Çiftlik Dışına 

Naklediyor musunuz? 

Evet UD 17 19 36 26,3 3 

Hayır UD 51 50 101 73,7 

Hastalıklardan Şüphelendiğinizde 

Şüpheli Hayvanları Diğer 

Hayvanlardan Ayrı Bir Yerde 

Tutuyor musunuz? (Karantina) 

Evet UD 56 55 111 81,0 4 

Hayır UD 12 14 26 19,0 

Sürüye Yeni Katılan 

Hayvanlarınızla İlgili Hastalıklara 

Karşı İhtiyati Bir Tedbir Alıyor 

musunuz? 

Evet UD 54 49 103 75,2 3 

Hayır UD 14 20 34 24,8 

Hayvanlarınızı, hayvansal kaynaklı 

protein içeren bir yem ile besliyor 

musunuz? 

Evet UD 24 14 38 27,7 3 

Hayır UD 44 55 99 72,3 

Hayvanlarınızı pişirilmiş ya da çiğ 

artık yemek (herhangi bir gıda 

maddesi) ile besler misiniz? 

Evet UD 20 18 38 27,7 3 

Hayır UD 48 51 99 72,3 

Deli Dana Hastalığı (BSE) hakkında 

bilginiz var mı?* 

Evet UD 47 33 80 60,2 3 

Hayır UD 18 35 53 39,8 

Bulaşıcı spongiform 

encephalopathiler (TSE) hakkında 

bilginiz var mı? 

Evet UD 7 2 9 6,6 1 

Hayır UD 61 67 128 93,4 

Scrapie Hakkında Bilginiz Var 

mı?** 

Evet UD 1 0 1 3,2 1 

Hayır UD 18 12 30 96,8 

Tüketmek üzere kesilen 4 yaşın 

üzerindeki tüm büyükbaş hayvanlar 

ile 1,5 yaşın üzerindeki tüm 

koyunları ölümden sonra hızlı bir 

tarama testi kullanarak test ettiriyor 

musunuz? 

Evet UD 8 12 20 14,6 1 

Hayır UD 60 57 117 85,4 

* Büyükbaş hayvan varlığı dikkate alınmıştır. 

** Küçükbaş hayvan varlığı dikkate alınmıştır. 
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Çizelge 4.33 Üreticilerin YİŞ-9 (hayvan hastalıkları) kapsamında uyum durumlarını 

belirlemek için kullanılan değişkenler ve yüzde dağılımları (devam) 

YİŞ-9 Kategori BÜ HÜ BÜ+ 

HÜ 

Toplam % Uyum 

Durumu 

Hayvanlarınız öldüğünde, ölü 

hayvanlarınız ya da karkaslarını 

ne yapıyorsunuz? 

Uyumlu UD 5 10 15 11,0 1 

Uyumsuz UD 
63 59 122 

99,0 

Gömüyorum  UD 34 23 57 41,6  

Yakıyorum  UD 2 2 4 2,9  

Tüketiyorum  UD 3 2 5 3,6  

İşliyorum   UD 0 1 1 0,7  

Köpeklere Yediriyorum  UD 18 21 39 28,5  

Boş Araziye Atıyorum (Dere Kenarı 

Dahil) 

 UD 3 6 9 6,6  

Gömüyorum/Tüketiyorum  UD 0 1 1 0,7  

Gömüyorum/Tüketiyorum 

/Köpeklere Yediriyorum 

 UD 0 1 1 0,7  

Satıyorum  UD 2 2 4 2,9  

Tüketiyorum/Satıyorum  UD 1 0 1 0,7  

Kireçle Gömüyorum  UD 5 10 15 10,9  

* Büyükbaş hayvan varlığı dikkate alınmıştır. 

** Küçükbaş hayvan varlığı dikkate alınmıştır. 

 

Bitki Koruma Ürünleri 

 

Üreticilerin faaliyet alanlarına göre, YİŞ-10 (bitki koruma ürünleri) kapsamında uyum 

durumlarını belirlemek amacıyla kullanılan değişkenler ve yüzde dağılımları çizelge 

4.34’de sunulmuştur. 
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Çizelge 4.34 Üreticilerin YİŞ-10 (bitki koruma ürünleri) kapsamında uyum durumlarını 

belirlemek için kullanılan değişkenler ve yüzde dağılımları 

YİŞ-10* Kategori BÜ HÜ BÜ+HÜ Toplam % 
Uyum 

Grubu 

Kimyasal Mücadele Terimini 

Duydunuz mu? 

Evet 67 UD 59 126 92,0 4 

Hayır 1 UD 10 11 8,0 

Biyolojik Mücadele Terimini 

Duydunuz mu? 

Evet 40 UD 34 74 54,0 3 

Hayır 28 UD 35 63 46,0 

Entegre Mücadele Terimini 

Duydunuz mu? 

Evet 14 UD 21 35 25,5 2 

Hayır 54 UD 48 102 74,5 

İyi Bitki Koruma Uygulaması 

Terimini Duydunuz mu? 

Evet 24 UD 21 45 32,8 2 

Hayır 44 UD 48 92 67,2 

Tarım ilacını kullanmadan önce 

biyolojik, kültürel mücadele gibi 

diğer tüm metotları gözden 

geçiriyor musunuz? 

Evet 13 UD 9 22 16,1 1 

Hayır 55 UD 60 115 83,9 

 

Sadece Bitki Koruma Ürünlerini 

depoladığınız kilitlenebilir ayrı bir 

depo ya da camlı-raflı bir dolabınız 

var mı? 

Evet 9 UD 20 29 21,2 1 

Hayır 59 UD 49 108 78,8 

Bitki Koruma Ürünü Uygularken 

Canlı Hayvanların Araziye Girişini 

Gözetir misiniz? 

Evet 28 UD 38 66 48,2 2 

Hayır 40 UD 31 71 51,8 

Bitki Koruma Ürünü Uygularken 

Uygulama tarihlerini gözetir 

misiniz? 

Evet 46 UD 59 105 76,6 4 

Hayır 22 UD 10 32 23,4 

Bitki Koruma Ürünü Uygularken 

Uygulama metodunu gözetir 

misiniz? 

Evet 52 UD 55 107 78,1 4 

Hayır 16 UD 14 30 21,9 

Bitki Koruma Ürünü Uygularken 

Ürün tipini gözetir misiniz? 

Evet 56 UD 63 119 86,9 4 

Hayır 12 UD 6 18 13,1 

Bitki Koruma Ürünü Uygularken 

Arazi tipini gözetir misiniz? 

Evet 43 UD 36 79 57,7 3 

Hayır 25 UD 33 58 42,3 

Ruhsatlı ilaçları tavsiyesine 

uygun şekilde uyguluyor 

musunuz? 

Evet 42 UD 48 90 65,7 3 

Hayır 26 UD 21 47 34,3 

Bakanlıkça ruhsatlandırılmış bitki 

koruma ürünlerini tavsiye edildiği 

şekilde kullanıyor musunuz? 

Evet  61 UD 62 123 89,8 4 

Bazen 7 UD 5 12 8,8 

Hayır 0 UD 2 2 1,5 

*1685/2005/AT sayılı tüzükte (Anonymous 2005a) kırsal kalkınma tarımsal çevre tedbirleri de bu grupta 

değerlendirilmiştir. 
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Çizelge 4.34 Üreticilerin YİŞ-10 (bitki koruma ürünleri) kapsamında uyum durumlarını 

belirlemek için kullanılan değişkenler ve yüzde dağılımları (devam) 

YİŞ-10* Kategori BÜ HÜ BÜ+HÜ Toplam % 
Uyum 

Grubu 

Kullandığınız tarım ilaçlarının 

talimatlarını okuyor musunuz? 

Evet  55 UD 58 113 82,5 4 

Bazen 11 UD 6 17 12,4 

Hayır 2 UD 5 7 5,1 

Bu talimatları uyguluyor musunuz? 

Evet  51 UD 50 101 73,7 3 

Bazen 13 UD 12 25 18,2 

Hayır 4 UD 7 11 8,0 

Bitki Koruma Ürünü uygulamak için 

özel kıyafet giyer, eldiven giyer ya da 

maske takarım. 

Evet  34 UD 24 58 42,3 2 

Bazen 7 UD 14 21 15,3 

Hayır 27 UD 31 58 42,3 

Tarım ilacı uyguladığınız aletleri 

bozukluk ya da hasar durumuna karşı 

kontrol eder misiniz? 

Evet  60 UD 60 120 87,6 4 

Bazen 5 UD 3 8 5,8 

Hayır 3 UD 6 9 6,6 

Bir üründeki zararlı ya da hastalık için 

tavsiye edilen ilaç, başka bir üründeki 

hastalık ya da zararlı için de 

uygulanabilir. 

Evet 6 UD 12 18 13,1 4 

Hayır 62 UD 57 119 86,9 

Tarım ilacı uyguladığınız aletleri 

uygulamadan sonra temizler misiniz? 

Evet  58 UD 63 121 88,3 4 

Bazen 4 UD 2 6 4,4 

Hayır 6 UD 4 10 7,3 

Ürün Yetiştirmeyle İlgili Çiftlik ve 

Tarla Kayıtlarını Tutuyor musunuz? 

Evet 8 UD 8 16 11,7 1 

Hayır 60 UD 61 121 88,3 

Zirai ilacın satın alındığı tarih kaydını 

tutuyor musunuz? 

Evet 6 UD 5 11 8,0 1 

Hayır 62 UD 64 126 92,0 

Kullanılan zirai ilaç adı kaydını 

tutuyor musunuz? 

Evet 7 UD 11 18 13,1 1 

Hayır 61 UD 58 119 86,9 

Kullanılan zirai ilaç dozu kaydını 

tutuyor musunuz? 

Evet 7 UD 8 15 10,9 1 

Hayır 61 UD 61 122 89,1 

Zirai ilaç uygulama tarihleri kaydını 

tutuyor musunuz? 

Evet 8 UD 8 16 11,7 1 

Hayır 60 UD 61 121 88,3 

Ürün adı kaydını tutuyor musunuz? 
Evet 8 UD 12 20 14,6 1 

Hayır 60 UD 57 117 85,4 

Hastalık Türü kaydını tutuyor 

musunuz? 

Evet 7 UD 9 16 11,7 1 

Hayır 61 UD 60 121 88,3 

Kayıtları ne kadar süre muhafaza 

ediyorsunuz? 

Uyumlu 2 UD 4 6 4,4 1 

Uyumsuz 66 UD 65 131 95,6 

Kayıtlarınız güncel mi? 

Güncel  1 UD 3 4 2,9 1 

Güncel 

Değil 
67 UD 66 133 97,1 

Zirai ilaç depoladığınız alanlara 

çocuklar ya da başka kimseler izniniz 

olmadan istedikleri şekilde girebilir 

mi? 

Evet 26 UD 17 43 31,4 3 

Hayır 42 UD 52 94 68,6 

* 1685/2005/AT sayılı tüzükte (Anonymous 2005a)  kırsal kalkınma tarımsal çevre tedbirleri de bu grupta 

değerlendirilmiştir. 
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Çizelge 4.34 Üreticilerin YİŞ-10 (bitki koruma ürünleri) kapsamında uyum durumlarını 

belirlemek için kullanılan değişkenler ve yüzde dağılımları (devam) 

YİŞ-10* Kategori BÜ HÜ BÜ+HÜ Toplam % 
Uyum 

Grubu 

Dere, göl gibi su kaynağı ve çocuk 

bahçesi gibi alanların yakınlarında 

özel tarım ilacı uygulama 

kurallarına uyarım. 

Evet 16 UD 8 24 17,5 1 

Kuralları 

Bilmiyorum 
41 UD 51 92 67,2 

Hayır 11 UD 10 21 15,3 

Zehirli kimyasalların varlığına 

ilişkin üzerlerinde bir etiket var mı? 

Evet 63 UD 66 129 94,2 4 

Hayır 5 UD 3 8 5,8 

Kırsal Kalkınma Tarımsal Çevre 

Tedbirleri 
Kategori BÜ HÜ BÜ+HÜ Toplam % 

 

Zirai ilaç uygulaması esnasında bir 

şeyler yer, sigara, su vb. şeyler içer 

misiniz? 

Evet 23 UD 17 40 29,2 3 

Hayır 45 UD 52 97 70,8 

Zirai ilaç depoladığınız alanlarda 

acil durumlar için gerekli telefon 

numaraları var mı? 

Evet 20 UD 17 37 27,0 2 

Hayır 48 UD 52 100 73,0 

Zirai ilaç ya da gübrelerinizi zaman 

zaman başka kaplara ya da 

çuvallara koyar ya da başka 

gübrelerle karıştırır mısınız? 

Evet 24 UD 16 40 29,2 3 

Hayır 44 UD 53 97 70,8 

Sizin ya da tarlanızda zirai ilaç 

uygulayan kişilerin yetki sertifikası 

var mı? 

Evet 1 UD 0 1 0,7 1 

Hayır 67 UD 69 136 99,3 

Sizin ya da tarlanızda zirai ilaç 

uygulayan kişilerin bitki koruma 

uygulama aletleri için test sertifikası 

var mı? 

Hayır 68 UD 69 137 100 1 

Evet 0 UD 0 0 0 

* 1685/2005/AT sayılı tüzükte (Anonymous 2005a)  kırsal kalkınma tarımsal çevre tedbirleri de bu grupta 

değerlendirilmiştir. 

 

Buna göre, üreticilerin kimyasal mücadele, biyolojik mücadele, entegre mücadele ve iyi 

bitki koruma uygulaması terimleri arasında beklendiği üzere, en fazla kimyasal 

mücadele terimine aşina oldukları görülmektedir. Üreticilerin söz konusu Tüzüğün ana 

unsurlarından olan entegre mücadele ve İyi Bitki Koruma Uygulaması terimlerine 

aşinalık düzeyi oldukça zayıftır. Üreticiler diğerleri arasında bitki koruma ürünleri 

uygularken uygulama tarihleri, ürün tipini gözetmekte, ruhsatlandırılmış bitki koruma 

ürünlerini tavsiyesine uygun şekilde kullanmakta ve etiket talimatlarını dikkate 

almaktadır. Üreticiler genelde bitki koruma ürünü uyguladıkları aletleri bozukluk ya da 

hasar durumuna karşı kontrol etmekte ve uygulama aletlerini her uygulamadan sonra 
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temizleme kurallarına uyum göstermektedirler. Üreticiler, ayrıca hastalık tipini de 

gözetmekte ve zehirli kimyasalların varlığına ilişkin üzerlerinde etiket 

bulundurulmasıyla ilgili kurallara uyumludurlar. Akbaba (2010), araştırma bulgularına 

paralel şekilde, üreticilerin %81,5’inin ruhsatlı tarım ilacı almaya dikkat ettiğini, 

%75,9’unun ilaç kullanımıyla ilgili talimatları okuduğunu ve %90,7’sinin son ilaçlama 

ve hasat arasında geçen süreye dikkat ettiğini ve üreticilerin %7,4’ünün tarım ilaçlarını 

özel bir dolapta depoladığını tespit etmiştir. Akbaba (2010), bitki koruma ilaçlarının 

gübrelerden ve diğer materyallerden uzak, sağlam, güvenli, dona ve yangına dayanıklı, 

iyi havalandırılan ve yeterli ışıklandırılmış bir yerde depolanarak, orijinal 

ambalajlarında muhafaza edilmesi gerektiğini belirtmiştir. 

 

Ancak araştırma bölgesindeki üreticiler, konuyla ilgili Türk mevzuatı yürürlükte 

olmasına rağmen, en fazla kayıt tutmayla ilgili kurallara uyumsuzdurlar. Ayrıca 

üreticiler, dere, göl gibi su kaynağı ve çocuk bahçesi gibi alanların yakınlarında özel 

tarım ilacı uygulama kuralları konusunda bilinçlendirmeye ihtiyaç duymaktadırlar. 

Anket sonuçlarına göre üreticilerin neredeyse tamamının yetki ve test sertifikalarının 

bulunmadığı dikkate alındığında bu konunun ilerleyen dönemlerde zorlayıcı bir unsur 

olması beklenmektedir.  

 

Üreticilerin demonstrasyon çalışmaları destekli olarak entegre mücadele ve iyi bitki 

koruma önlemleri, bitki koruma ürünlerinin çevresel etkileri ve halk sağlığı 

uygulamaları ve kayıt tutma kuralları hakkında bilinçlendirilmeleri ve denetim 

mekanizmalarının güçlendirilmesi yararlı olacaktır. 

 

Üreticilerin faaliyet alanlarıyla bitki koruma ürünleri ve seçilen kırsal kalkınma tarımsal 

çevre tedbirleriyle ilgili değişkenlerin ilişkisini aşağıdaki hipotezlerle test etmek için 

Ki-Kare bağımsızlık testinden faydalanılmıştır. 

 

H0= Üreticilerin bitki koruma ürünleriyle ilgili kriterlere uyum durumu faaliyet 

alanlarına göre farklılık göstermez. 
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H1= Üreticilerin bitki koruma ürünleriyle ilgili kriterlere uyum durumu faaliyet 

alanlarına göre farklılık gösterir.  

H0= Üreticilerin tarımsal çevre tedbirlerine uyum durumu faaliyet alanlarına göre 

farklılık göstermez.  

H1= Üreticilerin tarımsal çevre tedbirlerine uyum durumu faaliyet alanlarına göre 

farklılık gösterir.  

 

Kırsal kalkınma tarımsal çevre tedbirleriyle ilgili çiftçilerin faaliyet alanlarına göre H0 

hipotezini reddeden, değişken bulunamamıştır. Bitki koruma ürünleriyle ilgili kriterlere 

uyum durumu konusunda üreticilerin faaliyet alanlarına göre H0 hipotezini reddeden 

değişkenler ise çizelge 4.35’de gösterilmiştir. 

 

Çizelge 4.35 Faaliyet alanı ve bitki koruma ürünleri konusundaki çapraz uyum kriterleri 

arasındaki ilişkinin testi için yapılan Ki-Kare bağımsızlık testi sonuçları 

Değişken Örnek 

Sayısı 

Ki-Kare 

Değeri  

Serbestlik 

Derecesi 

(df) 

Anlamlılık 

Değeri (p) 

Faaliyet Çeşidi*Kimyasal Mücadele Terimini 

Duydunuz mu? 

137 7,865 1 0,009** 

Faaliyet Çeşidi*Sadece Bitki Koruma Ürünlerini 

Depoladığınız Kilitlenebilir Ayrı Bir Depo ya da 

Camlı-Raflı Bir Dolabınız Var mı? 

137 5,091 1 0,035* 

Faaliyet Çeşidi*Bitki Koruma Ürünü Uygularken 

Uygulama Tarihlerini Gözetir misiniz? 

137 6,103 1 0,016* 

*p≤0,05, ** p≤0,01 

 

4.5.11 Doğrusal olmayan kanonik korelasyon analizi-halk sağlığı, hayvan sağlığı 

ve bitki sağlığı  

 

Bitkisel üretim ile bitkisel ve hayvansal üretimle uğraşan işletmeler için Üreticilerin 

Sosyo-Ekonomik Özellikleri, İşletme Özellikleri, Bilgi ve Tavsiye Kaynakları, Tarımın 

Geleceğine Bakış Açıları arasındaki ilişkiler NCCA ile araştırılmıştır. Bu çerçevede, 

yapılan ilk NCCA ile tespit edilen en önemli değişkenler, faaliyet alanı, tarımsal bir 

örgüte üyelik durumu, üye olunan örgütlü yapı sayısı, tarımsal desteklerden yararlanma 

durumu, proje uygulama, bulunduğum yerde başka bir iş fırsatı sunulsa tarımla 
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uğraşmayı bırakırım ve tarımsal faaliyetle ilgili yararlanılan bilgi kaynağı 

değişkenleridir. Aynı metodoloji, halk sağlığı ve bitki sağlığı alanındaki değişkenler 

için uygulandığında, bitkisel üretim için en önemli değişkenler, maksimum 

rezüdü/kalıntı limitleri, ürünle ilgili kayıt tutma, entegre mücadele terimi ve iyi bitki 

koruma uygulaması ile ilgili değişkenlerdir. Sonrasında, tespit edilen en önemli 

değişkenler NCCA ile bir kez daha analiz edilerek, sonuçların yorumlanması ve 

grafiksel gösterim kolaylaştırılmıştır. 

 

İki veri seti arasındaki ilişkiler, NCCA ile analiz edildiğinde, 62 iterasyonda kayıp 

fonksiyonu minimize edilmiştir (0,000009). Analiz iki boyutlu uzayda temsil edilecek 

şekilde gerçekleştirilmiştir. Setlerde eksik veri bulunmamaktadır. NCCA ile verilerin 

yorumlanmasında nesne skorları (object scores) grafiğinde aykırı değerlerin bulunup 

bulunmadığı kontrol edilmiş ve setlerde aykırı veri olmadığı tespit edilmiştir. Özet 

analiz tablosu incelendiğinde (Çizelge 4.36), gerçek uyumun %51’i 

(=(0,711/1,398)*100) birinci boyut tarafından oluşturulmuştur. 

 

Çizelge 4.36 Üreticilerin temel özellikleri ve halk ve bitki sağlığı alanındaki kriterlere 

uyum durumu arasındaki ilişkinin belirlenmesi amacıyla yapılan NCCA 

özeti 

 
Boyut 

Toplam 1 2 

Kayıp Set 1 0,289 0,313 0,602 

Set 2 0,289 0,313 0,602 

Ortalama 0,289 0,313 0,602 

Özdeğer (Eigenvalue) 0,711 0,687  

Uyum   1,398 

 

Analizde kanonik korelasyon katsayısı hesaplandığında p1=((2*0,711)-1)/(2-1)= 0,42 

ve p2=((2*0,687)-1)/(2-1)=0,37’dir. Bu çerçevede, çözümün 1. boyutuna göre setler 

arasında zayıf düzeyde bir ilişki bulunmaktadır (%42). 

 

Vektörlerle temsil edilen kanonik değişkenler için orjinden değişken konumlarına doğru 

bir doğru çizildiğinde, veri setinde, önemi en fazla olan değişkenler, işçi çalıştırma 
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biçimi, iyi bitki koruma uygulaması, ürünle ilgili kayıt tutulması ve tarımsal faaliyetle 

ilgili yararlanılan bilgi kaynağı değişkenleridir (Şekil 4.12). Sürdürülebilir pestisit 

kullanımına ilişkin iyi bitki koruma uygulaması ve entegre mücadele teriminine 

üreticilerin sırasıyla %32,8’i ve %25,5’i aşinadır. Üreticiler, konuyla ilgili ulusal 

mevzuat yürürlükte olmasına rağmen kayıt tutma (%11,7), tutulan kayıtların muhafazası 

ve güncelliğinin korunmasına ilişkin şartlara önemli ölçüde uyumsuz olup, üreticilerin 

yükümlülükleri konusunda haberdar edilmesi ve denetimlerin güçlendirilmesi halk 

sağlığı ve bitki sağlığı açısından önemlidir. 

 

 
Şekil 4.12 Faaliyet alanı bitkisel üretim olan üreticilerin temel özellikleri ve bitki sağlığı 

ve halk sağlığı alanındaki kriterlere uyumu temsil eden değişkenlere ilişkin 

bileşen yükleri grafiği 

 

Araştırma kapsamında çoklu uyum ve tekli uyum değerleri neredeyse birbirine eşit 

olduğu için analizde ayrıca bir işlem yapılmasına gerek duyulmamıştır. Üreticilerin 

temel özellikleri arasında %42 düzeyinde bulunan ilişki yapısını daha iyi anlamak üzere, 
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Centroids (Ağırlık Merkezi) grafiğinde kategori noktalarının konumlarına bakılarak, 

aralarında yüksek ilişki bulunan ve nispeten homojen davranış sergileyen gruplar tespit 

tespit edilmiştir (Çizelge 4.37, Şekil 4.13).  

 

Buna göre, İyi Bitki Koruma Uygulaması terimine aşina olanlar, olmayanlara göre 

üründe pestisitlerin maksimum kalıntı limitleri terimine ve aynı zamanda entegre 

mücadele terimine de aşinadır. 

 

Çizelge 4.37 Bitki sağlığı ve halk sağlığı alanında NCCA ile elde edilen bulgular 

 
  Y5-İyi Bitki Koruma 

Uygulaması 

Y6-Kayıt 

 Kategori* Evet Hayır Evet Hayır 

Y3-MRL Evet X    

Hayır  X   

Y4-Entegre Mücadele Evet X    

Hayır  X   

B1-İşçi Çalıştırma 

Biçimi 

Mevsimlik İşçi X  X  

Devamlı İşçi  X  X 

Mevsimlik ve Devamlı 

İşçi 

    

Yok  X  X 

*Ki-kare testi ile ilişkiler doğrulanmıştır (p≤0,05)  

 

2009/128/AT sayılı direktifte entegre mücadele (entegre zararlı yönetimi), zararlı 

organizma popülasyonu gelişimini sınırlayan ve bitki koruma ürünleri ve diğer 

müdahale biçimlerinin kullanımını, ekonomik ve ekolojik olarak gerekçelendiren, insan 

sağlığı ve çevre için riskleri asgariye çeken azaltan seviyelerde tutan tüm mevcut bitki 

koruma metotlarını ve uygun önlemlerin sonraki entegrasyonunu dikkatlice düşünmek 

anlamına gelmektedir. Entegre mücadele yönetimi, tarımsal ekolojik sisteme mümkün 

olan en az zararla sağlıklı ürün gelişimini vurgulamakla birlikte, doğal zararlı kontrol 

mekanizmalarını teşvik etmektedir (Anonymous 2009h). Ülkemizde konuyla ilgili 

teknik talimatlar bulunmasına rağmen üreticiler arasında konuyla ilgili farkındalık 

düzeyinin önemli ölçüde düşük olduğu anlaşılmıştır. Üreticilerin aynı zamanda 

biyolojik mücadele terimine aşinalıkları %54, kimyasal mücadele terimine aşinalıkları 

ise %92 düzeyindedir. Oysa, entegre mücadele prensiplerine uygun şekilde, tarım ilacı 

kıllanmadan önce biyolojik mücadele, kültürel mücadele gibi diğer tüm metotları 



 

140 

 

gözden geçirenlerin oranı %16,1 ile sınırlı kalmıştır. Kadıoğlu (2003), Tokat ilindeki 

araştırmasında, üreticiler arasında biyolojik mücadelenin kullanılmadığını belirlemiştir. 

Çapraz uyumun diğer alanlarında olduğu gibi bu alanda da ulusal mevzuat yürürlükte 

olmasına rağmen, üreticilerin söz konusu şartlarla ilgili farkındalık düzeyleri ve 

kuralları kabul edebilirlik seviyeleri sınırlı kalmıştır. Öte yandan kayıt tutanlar ve iyi 

bitki koruma terimine aşina olanlar, diğerlerine göre, çoğunlukla mevsimlik işçi 

çalıştıranlardır (Şekil 4.13).  



 

 

 

 

 Kod Değişken Kategori 

S
et

 1
 

 Faaliyet Alanı 

Bitkisel Üretim 

Bitkisel ve 

Hayvansal Üretim 

 İşçi Çalıştırma Biçimi 

Mevsimlik İşçi  

Devamlı İşçi  

Mevsimlik ve 

Devamlı İşçi 

Yok 

 
Tarımsal Desteklerden 

Yararlanma Durumu 

Evet 

Hayır 

 
Tarımdan Elde Ettiğim Gelir 

Ailemi Geçindirmeye Yeter 

Katılmıyorum 

Kararsızım 

Katılıyorum 

 
Tarımsal Faaliyetle İlgili 

Yararlanılan Bilgi Kaynağı 

Tarım İl/İlçe 

Kendi Deneyimim  

Deneyimli Çiftçiler  

Diğer 

 
Alınan Bilginin Kullanımını 

Kısıtlayan Faktörler 

Masraflı Olması  

Diğer  

Yok 

 

Yararlanılan Bilgi 

Kaynakları Sayesinde 

Desteklerden Daha Etkin 

Yararlanma Durumu 

Katılmıyorum 

Kararsızım  

Katılıyorum 

 

Faaliyet Alanında Ücret 

Karşılığı Bir Bilgi ya da 

Tavsiye Alma Durumu 

Evet 

Hayır 
 

 Kod Değişken Kategori 

S
et

 2
 

 Y3-MRL 
Evet  

Hayır 

 Entegre Mücadele 
Evet 
Hayır 

 

Kod Değişken Kategori 

 
İyi Bitki Koruma 

Uygulaması 

Evet 

Hayır 

 Y6-Kayıt 
Evet 
Hayır 

 

 

Şekil 4.13 Faaliyet alanı bitkisel üretim olan üreticilerin temel özellikleri ve bitki sağlığı ve halk sağlığı alanındaki kriterlere uyumu temsil eden 

değişkenlere ilişkin NCCA 

1
4
1
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Hayvansal üretim ile bitkisel ve hayvansal üretimle uğraşan işletmeler için üreticilerin 

Sosyo-Ekonomik Özellikleri, İşletme Özellikleri, Bilgi ve Tavsiye Kaynakları, Tarımın 

Geleceğine Bakış Açıları arasındaki ilişkiler NCCA ile araştırılmıştır. Bu çerçevede, 

yapılan ilk NCCA ile tespit edilen en önemli değişkenler, faaliyet alanı, tarımsal bir 

örgüte üyelik durumu, üye olunan örgütlü yapı sayısı, tarımsal desteklerden yararlanma 

durumu, proje uygulama, bulunduğum yerde başka bir iş fırsatı sunulsa tarımla 

uğraşmayı bırakırım ve tarımsal faaliyetle ilgili yararlanılan bilgi kaynağı 

değişkenleridir. Aynı metodoloji halk sağlığı ve hayvan sağlığı alanında uygulandığında 

en önemli değişkenler, hayvanların ölümüyle ilgili sorumlu makama bilgi verilmesi, 

deli dana hastalığı ve scrapie konusunda üreticilerin bilgisi olup olmadığı, hayvanların 

bir yerden başka bir yere nakledildiğinde sorumlu makama bilgi verilmesi ve bununla 

ilgili süre kurallarına uyum durumuyla ilgili değişkenlerdir.  

 

Üreticilerin ilgili AB mevzuatı uyarınca, hayvan ölümleri ve nakilleriyle ilgili en geç 7 

gün içerisinde sorumlu makama bilgi vermesi gerekmektedir. Üreticilerin, ayrıca 

şüphelenilen hastalık salgınları hakkında sorumlu makama bilgi vermesi gerekli olup, 

hayvansal üretimle uğraşan işletmelerin %61’i şüphelendikleri hastalık salgınlarını 

sorumlu makama bildirmektedir. Bulaşıcı spongiform encephalopathiler (TSE) 

hakkında ise üreticilerin %6,6’sı bilgi sahibidir. İlgili mevzuat uyarınca, TSE ile enfekte 

olduğundan şüphelenilen herhangi bir hayvan ya yetkili makamca yapılan klinik ve 

epidemiyolojik muayenelerin sonuçları bilinene kadar resmi dolaşım sınırlamasına tabi 

tutulacak ya da resmi kontrol altında laboratuvar muayenesi için öldürülecektir. Halk 

sağlığı açısından önem taşıyan bu gruptaki Deli Dana Hastalığı hakkında üreticilerin 

%60,2’si bilgi sahibiyken ve koyun ve keçilerde görülen tipi Scrapie konusunda 

üreticilerin bilgisi %3,2 düzeyinde sınırlı kalmıştır.  

 

En önemli değişkenler NCCA ile analiz edildiğinde, 100 iterasyonda kayıp fonksiyonu 

minimize edilmiştir (0,000011). Analiz iki boyutlu uzayda temsil edilecek şekilde 

gerçekleştirilmiştir. Setlerde eksik veri bulunmamaktadır. NCCA ile verilerin 

yorumlanmasında nesne skorları (object scores) grafiğinde aykırı değerlerin bulunup 

bulunmadığı kontrol edilmiş ve setlerde aykırı veri olmadığı tespit edilmiştir. Özet 
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analiz tablosu incelendiğinde (Çizelge 4.38), gerçek uyumun %53’ü birinci boyut 

tarafından oluşturulmuştur. 

 

Çizelge 4.38 Üreticilerin temel özellikleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi amacıyla 

yapılan NCCA özeti-hayvansal üretim 

 
Boyut 

Toplam 1 2 

Kayıp Set 1 0,206 0,290 0,496 

Set 2 0,206 0,293 0,498 

Ortalama 0,206 0,291 0,497 

Özdeğer (Eigenvalue) 0,794 0,709  

Uyum   1,503 

 

Analizde kanonik korelasyon katsayısı hesaplandığında p1=((2*0,794)-1)/(2-1)= 0,59 ve 

p2=((2*0,709)-1)/(2-1)=0,42’dir. Bu çerçevede, çözümün 1. boyutuna göre setler 

arasında orta üst düzey bir ilişki bulunmaktadır (%59). 

 

Vektörlerle temsil edilen kanonik değişkenler için orjinden değişken konumlarına doğru 

bir doğru çizildiğinde, veri setinde halk sağlığı ve hayvan sağlığı alanındaki değişkenler 

için uygulandığında, hayvansal üretim için en önemli değişkenler, faaliyet alanı, 

tarımsal desteklerden yararlanma durumu, deli dana hastalığı ve hayvan nakillerinin 

sorumlu makama bildirilme süresiyle ilgili değişkenleri önemi diğerlerine göre daha 

fazladır (Şekil 4.14). 
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Şekil 4.14 Faaliyet alanı hayvansal üretim olan üreticilerin temel özellikleri halk ve 

hayvan sağlığı alanındaki kriterlere uyumu temsil eden değişkenlere ilişkin 

bileşen yükleri grafiği 

 

Araştırma kapsamında çoklu uyum ve tekli uyum değerleri neredeyse birbirine eşit 

olduğu için analizde ayrıca bir işlem yapılmasına gerek duyulmamıştır. %59 düzeyinde 

bulunan ilişki yapısını daha iyi anlamak üzere, Centroids (Ağırlık Merkezi) grafiğinde 

kategori noktaları incelenmiştir (  Çizelge 4.39).  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  Çizelge 4.39 Faaliyet alanı hayvansal üretim ve bitkisel hayvansal üretim olan işletmelerden NCCA ile elde edilen bulgular 

    

A1-Faaliyet 

Alanı 

B2-Tarımsal Desteklerden 

Yararlanma Durumu 

Z1-Hayvan Ölümlerinin Sorumlu 

Makama Bildirilmesi 

Z4-Deli Dana Hastalığı 

(BSE) 

  Kategori* HÜ BHÜ Evet Hayır Uyumlu Uyumsuz BB Yok Evet Hayır BB Yok 

A1-Faaliyet Alanı 
HÜ               X    

BHÜ               

 

X    

A6-Tarımsal Bir Örgütlü 

Yapıya Üyelik 

Evet         X           

Hayır           X         

A7-Üye Olunan Örgütlü 

Yapı Sayısı 

Yok           X         

Bir          X           

Birden Fazla         X           

B2-Tarımsal Desteklerden 

Yararlanma Durumu 

Evet         X           

Hayır         X X         

D1- Tarımsal Faaliyetle İlgili 

Yararlanılan Bilgi Kaynağı 

Tarım İl/İlçe         X           

Deneyimli Ç.         X           

K. Deneyimim           X         

Diğer           X         

G9-Hayvanlar bir yerden 

başka bir yere 

nakledildiğinde sorumlu 

makama bildirilme süresi 

Uygun     X   X     X X   

Uyumsuz     X X   X   X     

Büyükbaş Yok                     

Z1-Hayvan Ölümlerinin 

Sorumlu Makama 

Bildirilmesi 

Uyumlu     X               

Uyumsuz     X X             

Büyükbaş Yok                     

Z4-Deli Dana Hastalığı  

Evet X                   

Hayır   X                 

Büyükbaş Yok                     

Z3-Scrapie 

  

  

Evet                     

Hayır         X X   X     

Küçükbaş Yok         X X     X   

Z5-Nakil Bildirme 

  

  

Uyumlu     X   X     X X   

Uyumsuz        X   X   X     

BB Yok                     

  *Ki-kare testi ile ilişkiler doğrulanmıştır (p≤0,05)  

1
4
5
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Çizelge 4.39 ve şekil 4.15’e göre, faaliyet alanı hayvansal üretim olan üreticilerin deli 

dana hastalığı konusunda bilgi seviyelerinin diğerlerine göre daha fazla olduğu tespit 

edilmiştir. Tarımsal desteklerden yararlanmayan üreticiler, diğerlerine göre yüksek bir 

oranda hayvan nakillerini, hayvan ölümlerini sorumlu makama bildirmeyen, aynı 

zamanda, nakille ilgili bildirilme süresine uymayan grubu temsil etmektedir. Bir başka 

deyişle, tarımsal desteklerden yararlanan üreticiler, genellikle, hayvan nakilleri, hayvan 

ölümlerini sorumlu makama bildiren ve aynı zamanda, nakille ilgili bildirilme süresine 

uyan grubu temsil etmektedir. Hayvan ölümlerini sorumlu makama bildiren üreticiler, 

genelde en az bir tarımsal örgüte üye olup, çoğunlukla GTHB’nin taşra teşkilatı ya da 

deneyimli çiftçilerden tarımsal faaliyetleriyle ilgili bilgi almaktadırlar. Üreticilerin 

yükümlülükleriyle ilgili bilgilendirilmeleri ve bunların takibi önemlidir. 
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 Kod Değişken Kategori 

S
e
t 

1
 

 Faaliyet Alanı 

Hayvansal Üretim 

Bitkisel ve 
Hayvansal Üretim 

 

Tarımsal Bir 

Örgütlü Yapıya 
Üyelik 

Evet 

Hayır 

 

Tarımsal Faaliyetle 

İlgili Yararlanılan 
Bilgi Kaynağı 

Tarım İl/İlçe 

Kendi Deneyimim  

Deneyimli 

Çiftçiler  

Diğer 

 
Üye Olunan Örgütlü 

Yapı Sayısı 

Yok 
Bir 

Birden Fazla 

 

Tarımsal 
Desteklerden 

Yararlanma Durumu 

Evet 

Hayır 

 Proje Uygulama 
Evet 

Hayır 

 

Bulunduğum Yerde 

Başka Bir İş Fırsatı 

Sunulsa Tarımla 
Uğraşmayı 

Bırakırım  

Katılmıyorum 

Kararsızım 
Katılıyorum 

 

 
 Kod Değişken Kategori 

S
e
t 

2
 

 

Hayvanlar bir 
yerden başka bir 

yere nakledildiğinde 

sorumlu makama 
bildirilme süresi 

Uygun 

Uyumsuz 

BB Yok 

 

Hayvan Ölümlerinin 

Sorumlu Makama 
Bildirilmesi 

Uyumlu 

Uyumsuz  
BB Yok 

 Scrapie 

Evet 

Hayır 

KB Yok 

 
Deli Dana Hastalığı 
(BSE) 

Evet 

Hayır 

BB Yok 

 Nakil Bildirme 

Uyumlu 

Uyumsuz  

BB Yok 

   
 

 
Şekil 4.15  Faaliyet alanı hayvansal üretim olan üreticilerin temel özellikleri ve hayvan sağlığı ve halk 

sağlığı alanındaki kriterlere uyumu temsil eden değişkenlere ilişkin NCCA 
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4.5.12 Hayvan refahı 

 

Hayvan refahı alanında YİŞ-11 kapsamında buzağılar için belirlenen kurallara 

üreticilerin uyum durumu ve yüzde dağılımları çizelge 4.40’da gösterilmiştir. 

 

Çizelge 4.40 Üreticilerin YİŞ-11 (buzağılar için belirlenen kurallar) kapsamında uyum 

durumlarını belirlemek için kullanılan değişkenler ve yüzde dağılımları 

Y
İŞ

 1
1

 

K
a

te
g

o
ri

 

B
Ü

 

H
Ü

 

B
Ü

+
H

Ü
 

T
o

p
la

m
 

%
 

U
y

u
m

 

G
ru

b
u

 

Buzağınız var mı? Evet UD 46 61 107 79,3  

Hayır UD 22 6 28 20,7  

Veteriner Hekimin özel bir 

sebeple ayrı tutulmasını tavsiye 

ettiği durumlar dışında 8 

haftalıktan daha büyük 

buzağıları ayrı bölme ya da 

ağıllarda tutuyor musunuz? 

Evet UD 20 33 53 49,5 2 

Hayır UD 26 28 54 50,5 

Gruplar halde 150 kg ağırlığa 

kadar buzağılarınızı tuttuğunuz 

ağır ve bölmenizin yükseklik ve 

genişliği ne kadar? 

Uyumlu UD 11 16 27 25,2 1 

Bilmiyorum UD 33 39 72 67,3 

Uyumsuz UD 2 6 8 7,5 

151-219 kg ağırlığa kadar 

buzağılarınızı tuttuğunuz ağır 

ve bölmenizin yükseklik ve 

genişliği ne kadar? 

Uyumlu UD 10 12 22 20,6 1 

Bilmiyorum UD 33 43 76 71,0 

Uyumsuz UD 3 6 9 8,4 

220< kg ağırlığa kadar 

buzağılarınızı tuttuğunuz ağır 

ve bölmenizin yükseklik ve 

genişliği ne kadar? 

Uyumlu UD 9 11 20 18,7 1 

Bilmiyorum UD 33 43 76 71,0 

Uyumsuz UD 4 7 11 10,3 

Kapalı ortamda yetiştirilen 

buzağılarınızı ne kadar sıklıkla 

kontrol ediyorsunuz? 

Uyumlu UD 40 57 97 90,7 4 

Kapalı 

Ortamda 

Değil 

UD 4 3 7 6,5 

Uyumsuz UD 2 1 3 2,8 

Açıkta yetiştirilen 

buzağılarınızı ne kadar sıklıkla 

kontrol ediyorsunuz? 

Uyumlu UD 23 33 56 52,3 4 

Açık 

Ortamda 

Değil 

UD 19 28 47 43,9 

Uyumsuz UD 4 0 4 3,7 
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Çizelge 4.40 Üreticilerin YİŞ-11 (buzağılar için belirlenen kurallar) kapsamında uyum 

durumlarını belirlemek için kullanılan değişkenler ve yüzde dağılımları 

(devam) 

 

Y
İŞ

 1
1

 

K
a

te
g

o
ri

 

B
Ü

 

H
Ü

 

B
Ü

+
H

Ü
 

T
o

p
la

m
 

%
 

U
y

u
m

 

G
ru

b
u

 

İki haftalıktan daha küçük 

buzağılara uygun yataklık 

sağlıyor musunuz? 

Evet UD 32 46 78 72,9 3 

Hayır UD 14 15 29 27,1 

Buzağılarınız için doğal ya da 

yapay aydınlatma sağlıyor 

musunuz? 

Evet UD 34 59 93 86,9 4 

Hayır UD 12 2 14 13,1 

Buzağılarınıza ne kadar süre 

aydınlatma sağlıyorsunuz? 

Uyumlu UD 24 45 69 64,5 3 

Uyumsuz UD 22 16 38 35,5 

Buzağılarınızı günde kaç kez 

besliyorsunuz? 

Uyumlu UD 43 60 103 96,3 4 

Uyumsuz UD 3 1 4 3,7 

Buzağılarınıza burunluk/ağızlık 

takıyor musunuz? 

Evet UD 9 4 13 12,1 4 

Hayır UD 37 57 94 87,9 

Buzağınız doğduktan ne kadar 

süre içinde ağız sütüyle 

(kolostrum) besliyorsunuz? 

Uyumlu UD 43 59 102 95,3 4 

Uyumsuz UD 3 2 5 4,7 

Buzağılarınıza demir eksikliğini 

(anemi hastalığını) önlemek 

için yeterli miktarda demirli 

besin veriyor musunuz? 

Evet UD 22 33 55 51,4 3 

Fikrim Yok UD 18 7 25 23,4 

Hayır UD 6 21 27 25,2 

Buzağılarınız ayrı bölmelerde 

tutulsalar bile birbirleriyle 

dokunsal ve görsel temasları 

var mı? 

Evet UD 37 55 92 86,0 4 

Hayır UD 9 6 15 14,0 

Buzağılarınızı günde ne kadar 

süre bağlı tutuyorsunuz? 

Uyumlu UD 21 39 60 56,1 3 

Uyumsuz UD 25 22 47 43,9 

 

Buna göre üreticilerin en fazla açıkta ve kapalı ortamda yetiştirilen buzağıların kontrol 

edilme sıklığı, buzağıların beslenme sıklığı, buzağılara burunluk/ağızlık takılmaması, 

kolostrumun verilme süresi, buzağıların birbirleriyle dokunsal ve görsel temaslarının 

bulunmasıyla ilgili kurallara uyum sağladıkları tespit edilmiştir. Üreticilerin en az uyum 

sağladıkları konular ise, buzağıların tutuldukları minimum alan genişliğine ilişkin 

kurallardır. Bu konularda üreticilerin bilgilendirilmesi ve yeni inşa edilen ya da 

yenilenen hayvanların tutuldukları yapılarda bu kurala uyum sağlanması ve desteklerin 

bu yönde sağlanması önemlidir. 
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Üreticilerin faaliyet alanlarına göre, hayvan refahı kriterlerine uyum durumunu 

değerlendirmek amacıyla, YİŞ-13 (tarım amaçlı tutulan hayvanların korunması) 

kapsamında kullanılan değişkenler ve yüzde dağılımları çizelge 4.41’de 

değerlendirilmiştir. 

 

Bu kapsamda, üreticiler en fazla, uygun kabiliyet bilgi ve yeterliliğe sahip personel, 

hayvanların kontrol sıklığı, hayvanların etraflıca kontrol edilmesine olanak veren 

aydınlatma sistemi, hayvanların bulunduğu ortam (sürekli karanlıkta bulundurmama), 

hayvan yaralandığında uygun bakım kuralları, hayvanların temas ettiği malzeme ve 

bölümlerin hayvanlara zararlı olmaması, nispeten hayvan besleme kurallarına uyum, 

hayvanların bulunduğu yapıların temizlenebilir ve dezenfekte edebilir olması ve 

yemleme sulama alet ekipmanlarının kirlilik riski taşımamasıyla ilgili kurallara uyum 

göstermektedir. Öte yandan üreticiler hayvan refahı kurallarını sınırlı düzeyde 

karşılamaktadırlar. Üreticilerin uyum düzeyinin en düşük olduğu konular, spesifik 

konularda kayıt tutma, kayıtların muhafaza süresi ve güncelliğinin sağlanması ile 

hayvanların tutulduğu yapılarda drenaj sistemlerinin bulunması, hayvanların bakımı ve 

beslenmesiyle ilgili bilgi yetersizliği (kurs), hayvanlarla yeterli sayıda ilgilenen eleman 

varlığı, kapalı ortamda yetiştiricilikte hava sirkülasyonu, toz seviyeleri, sıcaklık, nispi 

hava nemi ve gaz konsantrasyonlarının kontrolü, yapay havalandırma sistemleriyle ilgili 

kurallardır. Tilki vd. (2013), Kars ilindeki araştırmasında, işletmelerin %8,74’ünde 

termometre bulunduğunu, %30,83’ünde hayvan atık suları için drenaj bulunduğunu, 

%88,83’ünün aydınlatmanın yeterli olduğunu tespit etmiştir. Araştırma bölgesindeki 

üreticilerin sadece %27’si hayvan besleme ve bakımıyla ilgili bir kursa katılım 

sağlamıştır. Araştırma bulgularına paralel şekilde, Şerefoğlu (2008), besi işletmelerinde 

AB’ye uyum sürecinde görülen eksikliklerden birinin, hayvan refahı kuralları 

konusunda işletmelerin yetersiz olduğunu belirtmiş, işletmelerin AB standartlarını 

karşılayamayacak kadar ahır ve ağıl şartlarının kötü olduğunu, havalandırma olanakları 

ve gübre çukurunun birçok işletmede bulunmadığını tespit etmiştir.  
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Çizelge 4.41 Üreticilerin YİŞ-13 (tarım amaçlı tutulan hayvanların korunması) 

kapsamında uyum durumlarını belirlemek için kullanılan değişkenler ve 

yüzde dağılımları 

YİŞ 13 Kategori BÜ HÜ BÜ+HÜ Toplam % Uyum 

Grubu 

Hayvanlarınızla ilgilenen yeterli sayıda 

elemanınız var mı? 

Evet UD 21 36 57 41,6 2 

Hayır UD 47 33 80 58,4 

Siz ya da elemanlarınız hayvan besleme 

ve bakımıyla ilgili bir kursa ya da bir 

eğitime katıldı mı? 

Evet UD 19 18 37 27,0 2 

Hayır UD 49 51 100 73,0 

Hayvanlarınız için elemanlarınız uygun 

kabiliyet bilgi ve yeterliliğe sahipler mi? 

 

Evet UD 21 29 50 36,5 4 

Elemanım 

Yok 

UD 40 33 73 53,3 

Hayır UD 7 7 14 10,2 

Hayvanlarınızı ne kadar sıklıkla kontrol 

ediyorsunuz? 

Uyumlu UD 60 68 128 93,4 4 

Uyumsuz UD 8 1 9 6,6 

Hayvanlarınızın gece-gündüz etraflıca 

kontrol edebilmesi için bir aydınlatma 

sistemi var mı? 

Uyumlu UD 54 61 115 83,9 4 

Uyumsuz UD 14 8 22 16,1 

Kayıt tutuyor musunuz? Evet UD 35 42 77 56,2 3 

Hayır UD 33 27 60 43,8 

Kayıtları saklama süresi Uyumlu UD 9 11 20 14,6 1 

Uyumsuz UD 59 58 117 85,4 

Kayıtlarınız Güncel mi? Uyumlu UD 9 20 29 21,2 1 

Uyumsuz UD 59 49 108 78,8 

Hayvanlara uygulanan veteriner tıbbi 

ürünleri ya da diğer uygulamaların 

kaydını tutuyor musunuz?  

Evet UD 19 31 50 36,5 2 

Hayır UD 49 38 87 63,5 

Hayvanlara uygulanan veteriner tıbbi 

ürünleri ya da diğer uygulamaların 

uygulama tarihlerinin kaydını tutuyor 

musunuz? 

Evet UD 14 31 45 32,8 2 

Hayır UD 54 38 92 67,2 

Hayvanlara uygulanan veteriner tıbbi 

ürünleri ya da diğer uygulamaların 

bırakıldığı döneme ilişkin kaydını 

tutuyor musunuz? 

Evet UD 13 26 39 28,5 2 

Hayır UD 55 43 98 71,5 

Ölü hayvanlar ya da karkaslarına ilişkin 

bilgilerin kaydını tutuyor musunuz? 

Evet UD 8 20 28 20,4 1 

Hayır UD 60 49 109 79,6 

Hayvanlarınızın bulunduğu ortam 

sürekli karanlık mı?* 

Evet UD 9 6 15 10,9 4 

Hayır UD 59 63 122 89,1 

Hayvanlarım yaralandığında ya da 

hastalığında, bakım kurallarına uyarım. 

Evet UD 56 61 117 85,4 4 

Hayır UD 12 8 20 14,6 

Kapalı Ortamda Yetiştiricilikte Hava 

Sirkülasyonu, Toz Seviyeleri, Sıcaklık, 

Nispi Hava Nemi ve Gaz 

Konsantrasyonlarını Kontrol Ediyor 

musunuz?* 

Evet UD 21 30 21 50,0 2 

Hayır UD 30 21 51 50,0 2 

*YİŞ 16 için de uygulanır. 
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Çizelge 4.41 Üreticilerin YİŞ-13 (tarım amaçlı tutulan hayvanların korunması) 

kapsamında uyum durumlarını belirlemek için kullanılan değişkenler ve 

yüzde dağılımları (devam) 
 

YİŞ 13 Kategori BÜ HÜ BÜ+HÜ Toplam % Uyum 

Grubu 

Yapay havalandırma sisteminiz var mı?* Evet UD 10 5 15 10,9 1 

Hayır UD 58 64 122 89,1 

Yapay havalandırma sisteminiz varsa, 

bu sistemin yedeği var mı?* 

Evet UD 1 1 2 13,3 1 

Hayır UD 9 4 13 86,7 

Yapay havalandırma sisteminiz varsa, 

bozulduğunda devreye giren bir alarm 

sisteminiz var mı?* 

Evet UD 2 0 2 13,3 1 

Hayır UD 9 4 13 86,7 

Hayvanların temas ettiği ahırın belirli 

bölümleri ile ahırda bulunan malzeme ve 

donanımın sivri ve sert bölümleri ve 

çıkıntıları var mı?* 

Evet UD 11 9 20 14,6 4 

Hayır UD 57 60 117 85,4 

Hayvanlarınıza besin değeri yüksek 

besin, yemi düzenli aralıklarla ve yeterli 

miktarlarda veriyor musunuz? 

Evet UD 54 66 120 87,6 4 

Hayır UD 14 3 17 12,4 

Hayvanlarımı Beslemeyle İlgili 

Kurallara Uyum 

Uyumlu UD 32 50 82 59,9 3 

Uyumsuz UD 36 19 55 40,1 

Hayvanlarımı beslerken, tüm 

hayvanlarıma eşit ve farklı içerikte yem 

veririm 

 UD 5 2 7 5,1 3 

Hayvanlarımı beslerken, yaş ve 

türlerime göre ayrı ayrı yem veririm* 

 UD 32 50 82 59,9 

Hayvanlarımı beslerken, tamamına eşit 

aynı içerikte yem veririm 

 UD 31 17 48 35,0 

Yemleme ve sulama alet ekipmanınız 

gıda ve su kirliliği riskini taşıyor mu? 

Evet UD 23 11 34 24,8 4 

Hayır UD 45 58 103 75,2 

Kusurlara karşı yemleme ve sulama 

aletlerini ne kadar sıklıkla kontrol 

edersiniz? 

Uyumlu UD 47 56 103 75,2 3 

Uyumsuz UD 21 13 34 24,8 

Yemleme ekipmanınız hayvanlar arası 

rekabetin zararlı etkilerini asgariye 

çekecek şekilde tasarlanmış ve uygun 

yere yerleştirilmiş midir? 

Evet UD 20 34 54 39,4 2 

Hayır UD 48 35 83 60,6 

Hayvanlarınızın bulunduğu bölümlerin 

drenaj sistemi var mı? 

Evet UD 15 17 32 23,4 1 

Hayır UD 53 52 105 76,6 

Hayvanlarınız iple, zincirle bağlanmış 

ya da kapatılmış olsalar bile rahatlıkla 

hareket edebilecek bir alana sahipler mi? 

Evet UD 56 66 122 89,1 4 

Hayır UD 12 3 15 10,9 

Hayvanlarınızın (büyükbaş, küçükbaş, 

buzağı) tutulduğu yapılarınız 

temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir 

mi?* 

Evet UD 48 62 110 80,3 4 

Hayır UD 20 7 27 19,7 

*YİŞ 16 için de uygulanır. 
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Üreticilerin faaliyet alanlarıyla hayvan refahıyla ilgili değişkenlerin ilişkisini aşağıdaki 

hipotezlerle test etmek için Ki-Kare bağımsızlık testinden faydalanılmıştır. 

 

H0= Üreticilerin hayvan refahıyla ilgili kriterlere uyum durumu faaliyet alanlarına göre 

farklılık göstermez. 

H1= Üreticilerin hayvan refahıyla ilgili kriterlere uyum durumu faaliyet alanlarına göre 

farklılık gösterir.  

 

Hayvan refahıyla ilgili üreticilerin faaliyet alanlarına göre H0 hipotezini reddeden, 

değişkenler çizelge 4.42’de gösterilmiştir. 
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Çizelge 4.42 Faaliyet alanı ve hayvan refahı konusundaki çapraz uyum kriterleri 

arasındaki ilişkinin testi için yapılan Ki-Kare bağımsızlık testi sonuçları  

Değişken Örnek 

Sayısı 

Ki-Kare 

Değeri  

Serbestlik 

Derecesi 

(df) 

Anlamlılık 

Değeri (p) 

Faaliyet Çeşidi*Buzağınız Var mı? 137 8,629 2 0,004** 

Faaliyet Çeşidi*Kapalı Ortamdaki Buzağılarınız için 

Doğal ya da Yapay Aydınlatma Sağlıyor musunuz? 

137*** 20,390 2 0,000** 

Faaliyet Çeşidi*Buzağılarınıza Ne Kadar Süre 

Aydınlatma Sağlıyorsunuz? 

107 5,341 1 0,026* 

Faaliyet Çeşidi*Buzağılarınıza Demir Eksikliğini 

(Anemi Hastalığını) Önlemek için Yeterli Miktarda 

Demirli Besin Veriyor musunuz? 

107 13,537 1 0,001** 

Faaliyet Çeşidi*Hayvanlarınızla İlgilenen Yeterli 

Sayıda Elemanınız Var mı? 

137 6,390 1 0,015* 

Faaliyet Çeşidi*Hayvanlarınızı Ne Kadar Sıklıkla 

Kontrol Ediyorsunuz? 

137 5,937 1 0,017* 

Faaliyet Çeşidi*Kayıtlarınızı Ne Kadar Sıklıkla 

Güncelliyorsunuz? 

137 5,091 1 0,035* 

Faaliyet Çeşidi*Hayvanlara Uygulanan Veteriner 

Tıbbi Ürünleri ya da Diğer Uygulamaların Uygulama 

Tarihlerinin Kaydını Tutuyor musunuz? 

137 9,198 1 0,003* 

Faaliyet Çeşidi* Hayvanlara Uygulanan Veteriner 

Tıbbi Ürünleri ya da Diğer Uygulamaların Bırakıldığı 

Döneme İlişkin Kayıt Tutuyor musunuz? 

137 5,796 1 0,023* 

Faaliyet Çeşidi*Ölü Hayvanlar ya da Karkaslarına 

İlişkin Bilgilerin Kaydını Tutuyor musunuz? 

137 6,246 1 0,019* 

Faaliyet Çeşidi* Hayvanlarınız iple, zincirle bağlanmış 

ya da kapatılmış olsalar bile rahatlıkla hareket 

edebilecek bir alana sahipler mi? 

137 6,213 1 0,015* 

Faaliyet Çeşidi* Hayvanlarınıza Besin Değeri Yüksek 

Besin, Yemi Düzenli Aralıklarla ve Yeterli 

Miktarlarda Veriyor musunuz? 

137 8,311 1 0,004** 

Faaliyet Çeşidi* Hayvan Besleme Kurallarına 

Uygunluk  

137 9,199 1 0,003** 

Faaliyet Çeşidi* Yemleme ve sulama alet ekipmanınız 

gıda ve su kirliliği riskini taşıyor mu? 

137 5,869 1 0,018* 

Faaliyet Çeşidi* Yemleme ekipmanınız hayvanlar 

arası rekabetin zararlı etkilerini asgariye çekecek 

şekilde tasarlanmış ve uygun yere yerleştirilmiş midir? 

137 5,659 1 0,023* 

Faaliyet Çeşidi* Hayvanlarınızın (büyükbaş, 

küçükbaş, buzağı) tutulduğu yapılarınız temizlenebilir 

ve dezenfekte edilebilir mi?* 

137 8,034 1 0,005** 

*p≤0,05, ** p≤0,01 

***Buzağı yok dâhil edilmiştir. 
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4.5.13 Doğrusal olmayan kanonik korelasyon analizi-hayvan refahı 

 

Hayvansal üretim ile bitkisel ve hayvansal üretimle uğraşan işletmeler için Üreticilerin 

Sosyo-Ekonomik Özellikleri, İşletme Özellikleri, Bilgi ve Tavsiye Kaynakları, Tarımın 

Geleceğine Bakış Açıları arasındaki ilişkiler NCCA ile araştırılmış, bu çerçevede, 

yapılan ilk NCCA ile tespit edilen en önemli değişkenler, faaliyet alanı, tarımsal bir 

örgüte üyelik durumu, üye olunan örgütlü yapı sayısı, tarımsal desteklerden yararlanma 

durumu, proje uygulama, bulunduğum yerde başka bir iş fırsatı sunulsa tarımla 

uğraşmayı bırakırım ve tarımsal faaliyetle ilgili yararlanılan bilgi kaynağı olarak tespit 

edilmiştir (Bölüm 4.3.6). Aynı metodoloji hayvan refahıyla ilgili çapraz uyum kriterleri 

için uygulanmış ve en önemli değişkenler buzağılar için yapay ya da doğal aydınlatma 

sağlanması, kayıt güncelleme ve kayıt tutma, hayvanlara uygulanan veteriner tıbbi 

ürünlere ve diğer uygulamalara ilişkin kayıt tutulması ve uygulama tarihleri ile 

uygulamanın bırakıldığı dönem kaydı, buzağıların tutulduğu ahır ve bölmelerin 

genişliği (150 kg ve altı, 151-219 kg ve 220 kg üstü) ile hayvanların (büyükbaş, 

küçükbaş, buzağı) tutulduğu yapıların temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir olması 

tespit edilmiştir.  

 

İki veri seti arasındaki ilişkiler, NCCA ile analiz edildiğinde, 100 iterasyonda kayıp 

fonksiyonu minimize edilmiştir (0,000965). Analiz iki boyutlu uzayda temsil edilecek 

şekilde gerçekleştirilmiştir. Setlerde eksik veri bulunmamaktadır. NCCA ile verilerin 

yorumlanmasında nesne skorları (object scores) grafiğinde aykırı değerlerin bulunup 

bulunmadığı kontrol edilmiş ve setlerde aykırı veri olmadığı tespit edilmiştir. Özet 

analiz tablosu incelendiğinde (Çizelge 4.43), gerçek uyumun %53’ü birinci boyut 

tarafından oluşturulmuştur. 
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Çizelge 4.43 Üreticilerin temel özellikleri ve hayvan refahı kurallarına uyum durumu 

arasındaki ilişkinin belirlenmesi amacıyla yapılan NCCA özeti 

 
Boyut 

Toplam 1 2 

Kayıp Set 1 0,199 0,290 0,489 

Set 2 0,199 0,282 0,481 

Ortalama 0,199 0,286 0,485 

Özdeğer (Eigenvalue) 0,801 0,714  

Uyum   1,515 

 

Analizde kanonik korelasyon katsayısı hesaplandığında p1=((2*0,801)-1)/(2-1)= 0,60 ve 

p2=((2*714)-1)/(2-1)=0,43’dür. Bu çerçevede, çözümün 1. boyutuna göre setler arasında 

orta üstü düzeyde bir ilişki bulunmaktadır (%60). 

 

Vektörlerle temsil edilen kanonik değişkenler için orjinden değişken konumlarına doğru 

bir doğru çizildiğinde, veri setinde, hayvanlarla ilgili kayıt tutulması, Hayvanlara 

uygulanan veteriner tıbbi ürünleri ya da diğer uygulamaların kaydının tutulması, bunlara 

ilişkin uygulama tarihleri ve uygulamanın bırakıldığı döneme ilişkin kayıt tutulması, 

tarımsal bir örgütlü yapıya üyelik, tarımsal desteklerden yararlanma durumu 

değişkenleridir. Grafikten, hayvanlar için doğal ya da yapay aydınlatma sağlanmasıyla, 

hayvanların tutulduğu yapıların temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir olması arasında 

ile tarımsal desteklerden yararlanma durumu arasında ters yönlü ve kuvvetli bir olduğu 

görülebilmektedir (Şekil 4.16).  
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Şekil 4.16 Üreticilerin temel özellikleri ve çapraz uyumla ilgili hayvan refahı kurallarına 

uyumu temsil eden değişkenlere ilişkin bileşen yükleri grafiği 

 

Üreticilerin temel özellikleri ile çapraz uyumla ilgili hayvan refahı kurallarına uyum 

durumu arasında %60 düzeyinde bulunan ilişki yapısını daha iyi anlamak üzere, 

Centroids (Ağırlık Merkezi) grafiğinde kategori noktalarının konumlarına bakılmıştır. 

Elde edilen bulgular çizelge 4.44’de özetlenmiştir. 
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Çizelge 4.44 Üreticilerin temel özellikleri ile hayvan refahı kurallarına uyum durumu 

arasındaki ilişkiler için NCCA bulguları  
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A1-Faaliyet Alanı 
HÜ               X   X   X   X 

BHÜ             X   X   X   X   

A6-Tarımsal Bir Örgütlü 

Yapıya Üyelik 

Evet         X   X   X   X   X   

Hayır           X   X   X   X   X 

A7-Üye Olunan Örgütlü 

Yapı Sayısı 

Yok           X   X   X   X   X 

Bir          X X   X   X   X X   

Birden  

Fazla         X   X   X   X   X   

B2-Tarımsal Desteklerden 

Yararlanma Durumu 

Evet         X X X   X       X   

Hayır           X X X X X       X 

B3- Proje Uygulama 
Evet         X   X   X   X       

Hayır           X   X   X   X     

M1-Kayıt Tutma 
Evet X   X                       

Hayır   X   X                     

N1-Tıbbi Ürün ya da Diğer 

Uygulamaların Kaydı 

Evet X   X                       

Hayır   X X X                     

N2-Tıbbi Ürün ya da Diğer 

Uygulamaların Uygulama 

Tarihi Kaydı 

Evet X   X                       

Hayır   X X X                     

N3-Tıbbi Ürün ya da Diğer 

Uygulamaların Bırakıldığı 

Dönem Kaydı 

Evet X   X                       

Hayır   X X X                     

K9-Temizlenebilir-

Dezenfekte  Edilebilir 

Yapılar 

Evet X   X                       

Hayır   X   X                     

J1-Buzağılar için doğal ya 

da yapay aydınlatma  

Evet X   X                       

Hayır   X   X                     

B. Yok       X                     

M3-Kayıt Güncelleme 
Uygun X   X                       

Uyumsuz X X X X                     

M2-Kayıt Süre 
Uygun X                           

Uyumsuz X X                         

L1-Gruplar halde 150 kg 

ağırlığa kadar 

buzağılarınızı tuttuğunuz 

ağır ve bölmenizin 

yükseklik ve genişliği ne 

kadar? 

Uygun X                           

Uyumsuz X X                         

B.Yok   X                         

*Ki-Kare testi ile ilişkiler doğrulanmıştır (p≤0,05)  
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Çizelge 4.44 ve şekil 4.17’ye göre, tarımsal bir örgütlü yapıya üye olan işletmelerin 

olmayanlara göre, kayıt tutma ile ilgili kurallara daha fazla riayet ettiği tespit edilmiştir. 

Araştırma bölgesinde faaliyet alanı hayvansal üretim olan üreticiler en fazla Damızlık 

Sığır Yetiştiricileri Birliğine üyedir. 5.12.2011 tarih ve 28133 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanan Hayvanlarda Soy Kütüğü ve Ön Soy Kütüğü Esasları Hakkında Yönetmelik 

(Anonim 2011l) uyarınca, soy kütüğü ve ön soy kütüğü sisteminde tutulan tüm kayıtlar 

merkez birliğinde depolanmaktadır. Bu kapsamda, soy kütüğüne kayıtlı olmak isteyen 

yetiştiriciler, birliğe müracaat etmektedirler. Kayıt tutma ile ilgili kurallara riayet 

etmeyenler, çoğunlukla ya örgütlere üye değildirler ya da bir örgüte üyedirler. Kayıt 

tutmayanların tarımsal desteklerden yararlanma durumuyla ilgili bir ayrım tespit 

edilememekle birlikte, kayıt tutanların tarımsal desteklerden çoğunlukla yararlanan grup 

olduğu belirlenmiştir. Aynı şekilde kayıt tutanlar proje uygulama kapasitesi daha 

yüksek grubu temsil etmektedir. Tarımsal bir örgütlü yapıya üye olma ile buzağılar için 

aydınlatma kurallarına uyum ve temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir yapıların 

işletmede bulunması arasında doğrusal bir ilişki olduğu, üye olanların bu kurallara 

olmayanlara göre daha fazla riayet ettiği belirlenmiştir. Tarımsal desteklerden 

yararlanmayan üreticiler ise, çoğunlukla temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir yapıları 

bulunmayan, kayıt tutma ile ilgili kurallara riayet etmeyen, buzağılar için aydınlatma 

kurallarına uymayan veya kayıtlarını güncel tutmayan grubu temsil etmektedir. 

Tarımsal desteklerden üreticilerin çoğunluğu yararlanmasına rağmen, yararlanmayan 

grup, çoğunlukla tarımsal faaliyetlerinde bilgi kaynağı olarak kendi deneyimini 

kullanmaktadır (Şekil 4.17). 
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 Kod Değişken Kategori 

S
e
t 

1
 

 
Buzağılar için doğal ya da 
yapay aydınlatma  

Evet 

Hayır 

B. Yok 

 
Temizlenebilir-Dezenfekte  

Edilebilir Yapılar 

Evet 

Hayır 

 Buzağıların tutulduğu alan 
(150 kg ≤) 

Uygun 

Uyumsuz 
B. Yok 

 Buzağıların tutulduğu alan 
(151-219 kg)  

Uygun 

Uyumsuz 
B. Yok 

 Buzağıların tutulduğu alan 

(220 kg ≤)  

Uygun 

Uyumsuz 

B. Yok 

 M1-Kayıt Tutma 
Evet 

Hayır 

 M2-Kayıt Süre 
Evet 

Hayır 

 M3-Kayıt Güncelleme 
Evet 

Hayır 

 
N1-Tıbbi Ürün ya da Diğer 

Uygulamaların Kaydı 

Evet 

Hayır 

 

N2-Tıbbi Ürün ya da Diğer 

Uygulamaların Uygulama 

Tarihi Kaydı 

Evet 
Hayır 

 

N3-Tıbbi Ürün ya da Diğer 

Uygulamaların Bırakıldığı 

Dönem Kaydı 

Evet 
Hayır 

 

 Kod Değişken Kategori 

S
e
t 

2
 

 Faaliyet Alanı 

Hayvansal 

Üretim 

Bitkisel ve 
Hayvansal 

Üretim 

 
Tarımsal Bir Örgütlü 
Yapıya Üyelik 

Evet 
Hayır 

 

Tarımsal Faaliyetle 

İlgili Yararlanılan 
Bilgi Kaynağı 

Tarım İl/İlçe 

Kendi 

Deneyimim  

Deneyimli 

Çiftçiler  

Diğer 

 
Üye Olunan Örgütlü 

Yapı Sayısı 

Yok 

Bir 
Birden Fazla 

 
Tarımsal Desteklerden 

Yararlanma Durumu 

Evet 

Hayır 

 Proje Uygulama 
Evet 
Hayır 

 

Bulunduğum Yerde 

Başka Bir İş Fırsatı 
Sunulsa Tarımla 

Uğraşmayı Bırakırım  

Katılmıyorum 

Kararsızım 

Katılıyorum 
 

 

Şekil 4.17 İşletmelerin özellikleri ve hayvan refahı kurallarına uyum arasındaki ilişkinin NCCA ile analizi 

(Centroid Grafiği) 



 

  161 

 

4.5.14 Genel uyum durumunun değerlendirilmesi 

 

Sorgulanan kriterler üzerinden üreticilerin ilgili kriterlere uyum durumu hakkında toplu 

bir değerlendirme yapabilmek adına uyum düzeylerini gösteren tablo ve bu tablodan 

özetlenen grafik hazırlanmıştır (Şekil 4.18, Çizelge 4.45). 

 

Çapraz Uyum Alanları 

 

A 
Çevre, İklim Değişikliği, Arazinin İyi 

Tarım Koşulu 

B 
Halk Sağlığı, Hayvan Sağlığı ve Bitki 

Sağlığı 

C Hayvan Refahı 

D 
Kırsal Kalkınma-Tarımsal Çevre 

Tedbirleri 

E Toplam Skor 

Çapraz Uyum Şartları ve Standartları 

 

Şekil 4.18 Skor testi-toplulaştırılmış grafiksel gösterim 
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Çizelge 4.45 Üreticilerin çapraz uyum  (Anonymous 2013) kriterlerine uyum durumu 

   Uyum Durumuna Göre Kriter Sayısı  

Alan Ana Konu Kriter* %0-25 %26-50 %51-75 %76-

100 

Skor** 

Çevre, 

İklim 

Değişikliği, 

Arazinin 

İyi Tarım 

Koşulu 

Su YİŞ-1 14 5 1 5 47 

İTÇK-1 - 1 1 - 63 

İTÇK-2 - - 1 - 75 

İTÇK-3 6 2 - - 31 

Alt 

Toplam  
20 8 3 5 45 

Toprak ve Karbon 

Stoku 

İTÇK-4 1 3 - - 44 

İTÇK-5 - 4 4 - 63 

İTÇK-6 - - - 2 100*** 

 Alt 

Toplam  
1 7 1 2 59 

Peyzaj, Minimum 

Bakım Seviyesi 

İTÇK-7 
- 4 3 1 66 

Biyoçeşitlilik YİŞ 2-3 1 1 - - 38 

  Alt 

Toplam 
1 5 3 1 60 

  Ara 

Toplam 
22 20 7 8 50 

Halk 

Sağlığı, 

Hayvan 

Sağlığı ve 

Bitki 

Sağlığı 

Gıda Güvenliği YİŞ-4 6 14 12 16 70 

YİŞ-5 0 3 0 0 50 

 Alt 

Toplam 
6 17 12 16 69 

Hayvanların 

Kimliklendirilmesi 

ve Kaydı 

YİŞ-6 - - - -  

YİŞ-7 ve 8 
4 10 4 9 67 

Hayvan 

Hastalıkları 

YİŞ-9 
4 - 6 1 59 

Bitki Koruma 

Ürünleri 

YİŞ-10 
12 4 7 10 61 

  Ara 

Toplam 
26 31 29 36 66 

Hayvan 

Refahı 

Hayvan Refahı YİŞ-11 3 1 4 7 75 

YİŞ-12 - - - -  

YİŞ 13 6 6 4 10 67 

  Ara 

Toplam 
9 7 8 17 70 

  Kırsal 

Kalkınma-

Tarımsal 

Çevre 

Tedbirleri 

3 3 6 5 69 

  Genel 

Toplam 
60 61 50 64 63 

* Toplulaştırılmış kriterler de dikkate alınmış olup, domuzlarla ilgili kriterler dikkate alınmamıştır. 

** %0-25=25, %26-50=50, %51-75=75, %76-100=100 maksimum değerleri kullanılarak, ağırlıklı 

ortalama yöntemi kullanılmıştır.  

***Skorun 100 olarak bulunması %100 uyum düzeyini ifade etmemektedir.  
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Buna göre, işletmelerin çapraz uyum şartlar ve standartlarına uyum durumunu 

belirlemek amacıyla uygulanan değişkenler üzerinden yapılan skor testi sonuçlarına 

göre, en az uyum gösterilen alan, Çevre, İklim Değişikliği, Arazinin İyi Tarım 

Koşuluyken, en fazla uyum gösterilen alan hayvan refahıdır. Ana konular içerisinde en 

az uyum gösterilen çapraz uyum kriterleri Çevre, İklim Değişikliği, Arazinin İyi Tarım 

Koşulu alanı altında yer alan su ana konusudur. En fazla uyum gösterilen ana konu 

hayvan refahı ve sonrasında gıda güvenliğidir.  

 

En az uyum gösterilen şartlar ve standartlar, İTÇK-3 (su konusu altında, kirliliğe karşı 

yeraltı suyunun korunması), YİŞ 2-3 (biyoçeşitlilik konusu), İTÇK-4 (toprak ve karbon 

stoku altında minimum toprak örtüsü), YİŞ-1 (su konusu altında, yabani kuşların ve 

yabani fauna ve flora ve doğal yaşam alanlarının korunması) ve YİŞ 9 (hayvan 

hastalıkları konusu altında hormon ve tyrostaic bir aksiyona sahip bazı maddelerin ve 

beta-agonistlerin besicilikte kullanımının yasaklanması)’dur. En fazla uyum gösterilen 

standart ise İTÇK-6’dır. Bununla birlikte, üreticilerin, İTÇK 2 (sulama suyunun 

kullanımının izne tabi olduğu yerde izin prosedürlerine uyum) ve YİŞ 11’e (buzağılar 

için hayvan refahı kuralları) uyum seviyeleri en yüksektir. Uyum düzeyi şartlar ve 

standarların altında sorgulanan kriterler bazında detaylandırılacak olursa, üreticilerin 

YİŞ 7 ve 8 kapsamında yer alan en fazla kulak küpesi bulundurma (%100), hayvanların 

tescil edilmesi ve pasaport/kimlik belgesi bulundurmayla ilgili kurallara uyum 

gösterdiği tespit edilmiştir. Bunlar, çapraz uyumla ilgili tüm kurallar içerisinde de 

uyumluluk derecesi en yüksek olan kriterlerdir. Sorgulanan kriterler arasında uyum 

düzeyi en az olan kriterlerse (%0-25 ve 26-50), aşağıda maddeler halinde 

detaylandırılmıştır:  

- Su konusunda (YİŞ-1 ve İTÇK-1 ve 3), kullanılan azotlu gübreyle ilgili kayıt 

tutma, kayıtların güncelliğini sağlama ve muhafaza etme ile azotlu gübreleme 

uygulamadan önce yapılan tarla kontrolleri, dik derecede eğimli araziye azotlu 

gübre uygulanması (kimyasal ya da ahır gübresi), gübreleme planlarının 

bulunması, üreticilerin tarlalarında ya da hayvanlarında kullandıkları, 

maddelerin atık, ambalaj ve kaplarıyla ilgili kurallara uyum (kurtulma biçimi ve 

izin), bir gübre çukuruyla bağlantılı bir gübreleme alanı ve sızdırmazlıkla ilgili 

kurallara uyum (kontrol edilen sızdırmaz bir gübre çukuru), 
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- Toprak ve karbon stoku konusunda (İTÇK 4-5-6), minimum toprak örtüsü ve 

erozyonu sınırlayacak alana özel koşulları yansıtan minimum arazi yönetimine 

ilişkin belirli kriterler, 

- Biyoçeşitlilik konusunda (YİŞ 2), Natura 2000, 

- Peyzaj ve minimum bakım seviyesi konusunda (İTÇK-7) çalı kesme ya da 

sökme, istenmeyen bitki örtüsünü önleme, daimi mera şartıyla ilgili belirli 

kurallar, 

- Gıda güvenliği konusunda (YİŞ 4), kullanılan yemlerin kaydı, kullanılan yem 

katkıları, veteriner tıbbi ürünleri ve biositlerle ilgili etiket kurallarına uyum, 

hayvanlara sağlık personelince tıbbi ürün uygulanılması, maksimum kalıntı 

limitleri, uygulanan veteriner tıbbi ürünleri ya da diğer uygulamaların kaydı, 

uygulama tarihleri ve bırakıldıkları döneme ilişkin kayıtların tutulması, 

hayvansal kaynaklı ürünler ya da hayvanlarda yapılan kontrollerle ilgili herhangi 

bir rapor ile hayvanlardan alınan örnekler üzerindeki analiz sonuçlarının 

saklanması, zirai ilaç kullanımına ilişkin kayıt tutulması, uygun dozda bitki 

koruma ürünü kullanılması, sağım ekipmanı ya da sütün depolandığı ayrı bir 

yapının bulunması, günlük sağılan sütün uygun derecede soğutulması, sağımdan 

sonra işleme için izin, sağımdan önce dezenfeksiyon kurallarına riayet, sağıma 

ilişkin özel ve temiz kıyafet giyilmesi, sütün düzenli aralıklarla dezenfekte 

edilmesi,  

- Gıda güvenliği konusunda (YİŞ 5), hayvanlara uygulanan veteriner tıbbi ürünleri 

ya da diğer uygulamaların bırakıldığı döneme ilişkin kayıt tutulması ve reçeteli 

uygulama yapılması ve yetkili kişilerce hormon, ilaç vb. uygulanmaması, 

- Hayvanların kimliklendirilmesi ve kaydı konusunda (YİŞ-7 ve 8), hayvan 

ölümlerinin süresi içinde sorumlu makama bildirilmesi, süt ve et buzağılarının 

doğumdan itibaren süresi içerisinde küpelenmesi, kayıtların güncelliği ve 

muhafaza süresi, belirli kayıtların tutulması (soykütüğü numarası, tür ve genotip 

kaydı, hayvanların doğduğu işletme, doğum tarihi ve küpeleme tarihi kaydı, 

tescil edilen hayvanlar, hayvan nakilleri, pazarlanan ve kesilen hayvanlar, ölü 

hayvanlar ve karkaslarına ilişkin bilgiler, hayvanların ölüm tarihleri dahil çiftlik 

dışı ve içine hayvan hareketlerine ilişkin kayıtlar) 
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- Hayvan hastalıkları konusunda (YİŞ-9), TSE, Scrapie, tüketmek üzere kesilen 

hayvanların ölümden sonra test edilmesi, ölü hayvanlardan ya da karkaslarından 

kurtulma şekli, 

- Bitki koruma ürünleri konusunda (YİŞ-10), entegre mücadele, iyi bitki koruma 

uygulaması, tarım ilacı uygulanmadan önce biyolojik ve kültürel mücadele gibi 

diğer tüm metotların gözden geçirilmesi, bitki koruma ürünlerinin muhafazası, 

uygulama yaparken canlı hayvanların dikkate alınması, uygulama esnasında özel 

kıyafet giyilmesi, ürün yetiştirmeyle ilgili çiftlik ve tarla kayıtlarının tutulması 

(ilacın satın alınma tarihi, ilaç adı, dozu, uygulama tarihleri, ürün adı, hastalık 

türü), kayıtların muhafaza süresi, kayıtların güncelleği, su kaynağı ve çocuk 

bahçesi gibi alanların yakınlarında ilaç uygulama kuralları, yetki ve test 

sertifikası,  

- Hayvan refahı konusunda (YİŞ-11 ve 13), buzağıların ayrı bölme ya da ağıllarda 

tutulmasıyla ilgili kurallar ve buzağıların tutulduğu alanların yükseklik ve 

genişliği, hayvanlarla ilgilenen personel sayısı, hayvan bakımı ve besleme ile 

ilgili eğitim durumu, tutulan kayıtların muhafaza süresi ve güncelliği, uygulanan 

veteriner tıbbi ürünler ya da diğer uygulamaların, uygulama tarihlerinin ve 

bırakıldığı döneme ilişkin kayıtlar, ölü hayvanlar ya da karkaslarına ilişkin kayıt 

tutulması, kapalı ortamdaki yetiştiricilikte, toz, sıcaklık, nem ve gaz 

konsantrasyonları kaydı, yapay havalandırma sistemleri ve bu sistemlerin 

yedeği, drenaj sistemi varlığı ve hayvanlar arası rekabeti azaltmak üzere 

yemleme ekipmanlarının tasarımı ve uygun yere yerleştirilmesiyle ilgili 

kurallardır.  

 

Üreticilerin çapraz uyum şartları ve standartlarını karşılama durumuyla ilgili farkındalık 

ve bilgi düzeylerinin artırılmasında, uyum düzeyi %0-25 olan kriterlerle birlikte, 

bunlara öncelik verilmesi önemlidir. Genel uyum durumu ise 100 üzerinden 63 olarak 

bulunmuştur. Bu çerçevede, toplamda üreticilerin yaklaşık %25’lik bir bölümünün 

sorgulanan kriterlere uyum düzeyinin %75-100 düzeyinde olduğu belirlenmiştir. 
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5. SONUÇ  

 

Çapraz uyum, AB’de 2005 yılından beri zorunlu bir uygulamadır. OTP 2020 reformu 

çerçevesinde, doğrudan ödemeler için çevre, iklim değişikliği, arazinin iyi tarım koşulu, 

halk sağlığı, hayvan sağlığı, bitki sağlığı ve hayvan refahı alanlarında tanımlanan şartlar 

ve standartları kapsamaktadır. AB üyelik sürecinde, Türkiye’nin AB müktesebatını, 

katılım tarihindeki haliyle uygulaması gereklidir. Bu bakımdan çalışmanın amacı, AB 

katılım sürecinde tarımsal faaliyetlerin yönlendirilmesi için üreticilerin Türkiye’de 

yeterince tanınmayan çapraz uyuma ileride nasıl uyum sağlayabileceklerine ilişkin bir 

araştırma yapmak şeklinde belirlenmiştir. Çalışma, sistemin ülkemizde uygulanabilmesi 

için üye devlet uygulamalarıyla çapraz uyumun yasal çerçevesinin ve OTP ile ilişkisinin 

incelendiği teorik bölüm ve üreticilerin çapraz uyum yükümlülüklerini 

karşılayabilmelerine ilişkin mevcut durumun değerlendirilmesi için uygulanan saha 

çalışması olmak üzere iki ana bölümden oluşmaktadır. Saha çalışması için Kayseri 

ilinin Develi, Kocasinan, Pınarbaşı ve Yahyalı ilçelerinden oransal örnekleme 

yöntemiyle faaliyet alanı sadece bitkisel üretim olan 68, bitkisel ve hayvansal üretim 

olan 69 ve sadece hayvansal üretim olan 68 işletme (toplamda 205 tarımsal işletme) 

seçilmiştir. Bu kapsamda, anket çalışmasıyla, üreticilerin çapraz uyuma uyum seviyesi 

belirlenmiş; elde edilen veriler, 1306/2013/AB sayılı tüzüğe göre değerlendirilmiştir. 

Değerlendirmede en önemli değişkenler tespit edilerek, üreticilerin özellikleri ile çapraz 

uyum şartları ve standartları arasındaki ilişkiler, ki-kare testiyle doğrulanmış, doğrusal 

olmayan kanonik korelasyon analiziyle yorumlanmıştır. Ayrıca, işletmelerin çapraz 

uyuma genel uyum seviyesini belirlemek üzere skorlama yapılmıştır.  

 

Buna göre, üreticilerin özelliklerine yönelik bulgular kapsamında, üreticilerin yalnızca 

%18’inin desteklere bağımlı bir yapı sergiledikleri belirlenmiştir. Üreticilerin, %94,1’i 

tarımdan kazanç elde etmenin güçleştiği fikrini taşırken, alınan bilgi ya da tavsiyenin 

üreticilerce uygulanmasını güçleştiren en önemli sebep, maliyet olarak tespit edilmiştir. 

Üreticilerin %54,1’i tarımsal gelirini yetersiz bulmaktadır. Bu durum, ulusal ölçekte 

uygulanan destekleme politikalarının işletme büyüklüğü ve rekabet gücünü baz alan bir 

yaklaşımla, sektörel ve bölgesel bazda çeşitlendirilmesi ve etkinliğinin artırılması 

gerektiğini göstermektedir. Farklı strateji ya da programlar kapsamında çeşitli kurum ve 
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kuruluşlarca (GTHB, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, Kalkınma 

Ajansları, İl Özel İdareleri, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü vb.) tarım alanında 

çalışmalar sürdürülmesine ve destek sağlanmasına (proje bazlı, yatırım bazlı, prim vb. 

araçların kullanımı yoluyla) rağmen, bütüncül bir yaklaşımla kırsal kalkınmayı da 

içeren 2006-2010 yıllarını kapsayan Tarım Stratejisi hariç güncel bir ulusal tarımsal 

destek stratejisi bulunmamaktadır. Bu konuya İlerleme Raporlarında da gönderimde 

bulunulmaktadır. Bu bağlamda, sağlam istatistiksel veri ve analizlere dayalı olarak il ya 

da bölgenin ulusal ya da uluslararası alanda rekabet gücünün yüksek olduğu stratejik 

öneme sahip alt sektörlerde mekânsal bazda farklılaştırılmış uygun destek 

mekanizmalarını kapsayan bu tür bir strateji belgesinin hazırlanması önerilmektedir. Bu 

doğrultuda, alt sektörlerde rekabet gücü analizi doğrultusunda sektörel rekabet gücü 

taşıyan ürün ve ürün gruplarına öncelik verilerek, havza bazlı destekleme sisteminin 

genişletilmesi, hayvancılık desteklerinin, havza bazlı destekleme sistemine benzer bir 

şekilde bölgesel bazda destek araç ve mekanizmaları farklılaştırılarak, önerilen ulusal 

tarımsal destek stratejisi çerçevesinde sağlanması, verimliliği artıracak ve çapraz uyum 

kriterlerine uyum sürecini güçlendirecektir.  

 

Araştırma bölgesinde çiftçiliğin önemli ölçüde yan gelir kaynağı olarak yapıldığı 

belirlenmiştir. Çiftçi ve üretici ayrımının güçlendirilmesi, çapraz uyum ödemelerine 

konu küçük çiftçi tanımının ilgili paydaşlarla belirlenmesi ve mevzuata yansıtılması 

önemlidir. 

 

Türkiye’de henüz çapraz uyum kurallarını ve sistemin uygulanmasını doğrudan 

düzenleyen bir yasal dayanak bulunmamakla birlikte, idari ve teknik altyapının da hazır 

olmadığı tespit edilmiştir. Ancak, çapraz uyuma yönelik olmasa da doğrudan ödemelere 

konu çapraz uyum şartlarıyla (YİŞ) ilgili yasal altyapı, hayvanların kimliklendirilmesi 

ve kaydı ve hayvan refahı konularında domuzlarla ilgili şartlar ile biyoçeşitlilik konusu 

istisnasıyla önemli ölçüde tamamlanmıştır. İTÇK ile ilgili şartların bir bölümünün yasal 

altyapısı hazırdır. Bu bağlamda, öncelikle çapraz uyumla ilgili üreticilerin uyacağı 

kurallar ve kontrol edilecek hususların ülke koşullarına göre belirlenmesi gereklidir. 

Çiftçilerin uyması gereken şartlar ve standartların ulusal bazda hazırlanmasında ve 

uygulamasında, kamu, konuyla ilgili üretici birlikleri ve örgütleri, sivil toplum 
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kuruluşları, üniversiteler, meslek odaları ve Avrupa Komisyonu, katılımcılık ilkesi 

çerçevesinde uygun araçların kullanımı yoluyla sürece dâhil edilmelidir. İlgili 

uyumlaştırma çalışmalarından sonra çapraz uyum alanına hizmet eden yasal mevzuatla 

gerekli idari ve kontrol sistemi ve çiftlik danışmanlık sistemini bir araya getiren bir 

çerçeve mevzuatın hazırlanması ve yürürlüğe konulması önerilmektedir. 

 

Çapraz uyum, AB katılım müzakerelerinde halihazırda askıya alınmış olan Fasıl 11 

Tarım ve Kırsal Kalkınma altında yer almaktadır. AB üyelik sürecinde 30 Haziran 2010 

tarihinde müzakereye açılmış bulunan Fasıl 12 Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki 

Sağlığı alanındaki deneyimler Komisyonun yaklaşımının, ilgili alandaki AB 

müktesebatının Türk mevzuatına aktarılması ve uygulamasının üyelik tarihinden en az 

iki yıl önce tamamlanmış olması gerektiğini göstermiştir. Benzer bir yaklaşımla, henüz 

müzakereye açılmamış olan Fasıl 11 Tarım ve Kırsal Kalkınma için üyelik tarihi 

beklenmeden bu tür bir çalışma takviminin yetkili makamlar tarafından benimsenmesi, 

ülkemizin üyelik sürecine hız kazandıracaktır. Çapraz uyum alanındaki mevzuat belirli 

periyotlarla güncellenmektedir. Bu nedenle, sistemin kurulması ancak, uygulamaya 

geçilmesinde aşamalı geçiş önerilmektedir. Merkezi Doğu ve Avrupa ülkeleri ile 

Bulgaristan, Romanya ve Hırvatistan’ın çapraz uyum yükümlülüklerini karşılama 

konusunda müzakere pozisyon belgeleri incelendiğinde, geçiş süreci talep ettikleri ve bu 

taleplerin AB tarafından dikkate alındığı bilinmektedir. Kontrol ve kesinti sistemine 

ilişkin olası bir geçiş talebinin üreticilerin en az uyum sağladığı alanlarda, özellikle 

Çevre, İklim Değişikliği, Arazinin İyi Tarım Koşulu alanında ülkemiz için de gündeme 

gelmesi söz konusudur. 

 

Türkiye’de çapraz uyum kriterlerinin başarıyla uygulanması ilgili kurumlar arasında 

koordinasyonun etkin bir şekilde sağlanması ve tarım ve çevre sorunlarıyla ilgilenen 

kurumlar arasında görev ve sorumluluğun uygun şekilde dağılımına bağlı olacaktır. 

Ülkemizde çapraz uyum kriterlerinin uygulanmasıyla ilgili üç önemli Bakanlık; GTHB,  

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı’dır. GTHB, çevre 

alanındaki çapraz uyum kriterleri için anılan Bakanlıklar ile işbirliği içinde çapraz uyum 

kriterlerinin tasarlanmasından sorumlu olmalı ve kontroller dahil çapraz uyum için 

koordinatör kurum rolünü üstlenmelidir. Kontrol prosedürleri ile çiftçilerce uyulması 
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istenen şart ve standartların hazırlanmasında ve kontrollerin yerine getirilmesinde ortak 

hareket edilmesi uygun olacaktır. Ayrıca, denetim ve yayımdan sorumlu personelin 

tanımlanması ve eğitilmesi gereklidir. Bununla birlikte, tarımsal yayım ve danışmanlık 

sisteminin, gelecekte kırsal kalkınma alanında iş güvenliği ve sağlığı unsurlarını 

kapsaması bakımından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile de ortak çalışılması 

gerekecektir.  

 

Sosyo ekonomik ve işletme özellikleri, tarımın geleceğine bakış açıları, bilgi ve tavsiye 

kaynakları analiz edildiğinde, üreticilerin OTP kapsamındaki çapraz uyuma tabi 

desteklemelerde özel avantaj sağlanan sadece %23,5’i genç çiftçi statüsündedir. 

Araştırma bölgesinde çiftçilikle uğraşan genç nüfusun oransal olarak az olması ve 

çiftçiliği yan gelir kaynağı olarak yapanların sayıca fazla olması, kırsal alanlarda 

tarımsal yapıyı tehdit eden bir unsur olarak gözükmektedir. Tarımın devamlılığı ve 

rekabet gücünün korunması için araştırma bölgesinde, genç çiftçileri teşvik edici 

önlemlerin alınması ve bunların ülkemizde uygulanan tüm destek programlarına 

yayılması son derece önemlidir. 

 

Araştırma bölgesinde üreticilerin eğitim düzeyi ilkokul seviyesinde yoğunlaşmaktadır. 

Buna ilaveten, üreticilerin, yaşı, deneyim durumu, eğitim düzeyi ve çapraz uyum şart ve 

standartlarına ilişkin bilgi ve algı düzeyleri dikkate alındığında, çapraz uyumun 

kapsadığı konu ve alanlar itibariyle teknik bilgi düzeyi ve hacminin üreticiler arasında 

zorlayıcı bir unsur olması beklenmektedir. Bu doğrultuda, yayım çalışmalarının yetişkin 

eğitim modelleriyle desteklenmesi yararlı olacaktır. 

 

Son zamanlarda, gerek ulusal, gerekse AB kaynaklı yatırım ve altyapı destekleri proje 

bazlı sağlanmaktadır. Üreticilerin %80,5’i bir proje aracılığıyla ulusal ya da uluslararası 

bir kaynaktan yararlanmamıştır. Bu bağlamda, çapraz uyum bakımından ihtiyaç 

duyulacak yatırım altyapısının iyileştirilmesinde önemli bir unsur olan fon akışı ve 

üreticilerce proje uygulama kültürü oldukça zayıftır. Çapraz uyumla ilgili şartlar ve 

standartların karşılanmasında ilave fon kaynağı olarak, işletmelerin proje hazırlama ve 
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uygulama kapasitesi geliştirilmeli, üreticiler yararlanabilecekleri diğer destek kaynakları 

konusunda bilinçlendirilmelidir. 

 

Araştırma bölgesinde, üreticilerin %41,5’inin tarımla uğraşmayı bırakmaları halinde 

başka şehirlere göç edebileceği belirlenmiştir. Göç eğilimi sadece hayvansal üretimle 

uğraşanlarda diğer iki gruba göre daha belirgindir. Bulunduğu yerde başka bir iş fırsatı 

sunulsa tarımla uğraşmayı bırakacakları yönünde görüş bildiren üreticilerin oranı 

%49,8’dir. Bu bakımdan, üreticilerin göç eğilimleri de dikkate alındığında, salt 

ekonomik bir faaliyet olarak görülmemesi gereken tarım sektöründe yetkili makamların 

destekleme mekanizmaları yanında kırsal kalkınma politikalarını gözden geçirmelerine 

ve araştırma bölgesinde sosyal kalkınma önlemlerini de dikkate alan bir yaklaşımla, 

kırsalda ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirmelerine ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle 

hayvansal üretimde optimum işletme büyüklüğüne ulaşılması önemlidir. Uygulanacak 

kırsal kalkınma tedbirleri, öncelikle başka bir gelir kaynağı bulunmayan ve mesleği 

çiftçi olan grup ile tarımsal faaliyetlerinde bilgi kaynağı olarak kendi deneyimlerini 

kullanan üreticileri hedef almalı, tarımdan ayrılacak nüfus için yerinde istihdam ve 

ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi tedbirlerini içermelidir. Araştırma bölgesinde 

42 ilde uygulanan IPARD programı uygulanmamaktadır. Ancak, programın kırsal alan 

tanımı gözden geçirilerek, 81 ili kapsayacak şekilde genişletilmesi önem arz etmektedir. 

Çapraz uyum için, işletmelerde sektörel uzmanlaşma teşvik edilmelidir. 

 

Araştırma bulgularına göre, ölü hayvanlar toprağa gömülmek, boş bir araziye atılmak, 

köpeklere yedirilmek ya da su kaynaklarına atmak gibi yöntemler suretiyle bertaraf 

edilmektedir. Oysa bu yöntemler gerek çevre ve hayvan sağlığı, gerekse insan sağlığı 

açısından tercih edilen yöntemler değildir. Bu amaçla sosyal sorumluluk ilkesi 

çerçevesinde rendering tesislerinin kurulması önem arz etmekte olup, her ile bir tesis 

kurmaktan ziyade mesafeleri fazla olmayan iller gruplandırılarak kapasiteleri ölçüsünde 

rendering tesisleri inşa edilmelidir. Ayrıca bitkisel ve hayvansal ilaç ve sarf 

malzemelerinin atıklarından uygun yöntemlerle kurtulmak üzere sistemler uygulamaya 

konulmalı, çiftçiler bu konuda bilinçlendirilmelidir. 

 

 



 

  171 

 

Üreticilerin önemli bir bölümünün sorgulanan çapraz uyum kriterlerine uyum düzeyinin 

düşük olduğu tespit edilmiştir. En az uyum gösterilen konulardan başlamak üzere, 

üreticilerin bilgi ve bilinç düzeyinin artırılması önemlidir. Üye ülkelerin çiftçiler 

üzerindeki kesinti ve yaptırım sistemi konusundaki deneyimleri dikkate alındığında, 

gelecekte potansiyel olarak çapraz uyumun uygulandığı ödemelerden yararlanmak 

isteyen çiftçilerin her bir destek programı için ayrı yükümlülükleri olacağı ve birden 

fazla programda yaptırım sistemine tabi olabileceği unutulmamalıdır. Gelecekte çapraz 

uyumla ilgili olası bir yaptırımdan, sadece bitkisel ve hayvansal üretimle uğraşan 

işletmeler etkilenmeyecek aynı zamanda bunların çalıştırdığı işçi aileleri de olumsuz 

etkilenebilecektir. Faaliyet alanı sadece bitkisel üretim olan işletmelerin hane halkı 

dışında olası bir yaptırımdan diğerine göre daha az bir kitlenin etkilenmesi 

beklenmektedir. Bu nedenle, çapraz uyumla ilgili yasal düzenlemeler yapılmadan ve 

kriterlerin uygulanmasına geçilmeden önce bu tür bir destekleme sisteminin, ülkemiz 

çiftçilerini ve tarım sektörünü sosyal, çevresel ve ekonomik boyutlarıyla nasıl 

etkileyebileceğini ortaya koyan bir etki analizi yapılması, sisteme geçiş sürecini 

kolaylaştıracaktır.  

 

Üreticilerin yalnızca üçte biri yararlandıkları bilgi kaynakları sayesinde desteklerden 

daha etkin faydalandıklarını belirtmişlerdir. Bu durum, kamu ağırlığında ülkemizdeki 

tarımsal danışmanlık ve yayım sisteminin etkinliğinin artırılması ve sistemin gözden 

geçirilmesi gerekliliğini göstermektedir.  

 

6.07.2004 tarih ve 25514 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tarımsal Üretici Birlikleri 

Kanunu ile ürünlerle ilgili her türlü kayıt tutulması yanında bu yapılara eğitim ve yayım 

hizmeti vermek, danışman hizmeti sağlamak görevi de verilmiştir. Mevzuatla verilen 

yetki çerçevesinde üretici örgütlerine üye olmak, kayıt tutma ile ilgili kurallara uyum 

seviyesinin yükseltilmesinde ve çiftçilerin çapraz uyumdan kaynaklanan 

yükümlülüklerinin karşılanmasında etkili olabilir. Üreticilerin toplamda %76,6’sı en az 

bir tarımsal örgüte üyedir. Ancak, tarımsal faaliyetlerinde en fazla bilgi alınan kaynak 

arasında tarımsal örgütleri gösteren üretici oranı ancak %3,4’dür. Bu durum, tarımsal 

örgütlerin eğitim ve bilgilendirme fonksiyonunun yeterince işlemediğinin bir 

göstergesidir. Gelecekte çapraz uyumun çiftlik danışmanlık sistemi unsurunun 
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işletilmesinde tarımsal örgütlerin özellikle eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin aktif 

hale getirilmesi önemlidir. Bu çerçevede, üreticilerin örgütlenmelerini teşvik etmek 

üzere, bilinçlendirme faaliyetlerinin yürütülmesi ve tarımsal örgütlerin başta eğitim, 

yayım ve danışmanlık hizmeti olmak üzere etkinliklerinin artırılarak kurumsal 

kapasitelerinin güçlendirilmesi önemlidir.  

 

Çapraz uyum kriterlerinin uygulanabilmesi bilinçli çiftçilerin varlığına ve bu bilgilerin 

çiftçilere zamanında aktarılabilmesine bağlıdır. Çalışmanın üreticilere uygulandığı 

tarihte, YİŞ’lerle ilgili yasal altyapının büyük bir kısmının ülkemizde yürürlükte 

olmasına ve üreticilerin uygulamaları üzerine bir takım yükümlülükler konulmasına 

rağmen, üreticilerin önemli bir bölümünün bu kurallara uyumsuz olduğu tespit 

edilmiştir. Bu çerçevede, üreticilerin resmi gazete takibinin ve internet kullanım 

oranının oldukça düşük olduğu dikkate alındığında, üreticilerin yükümlülüklerinden 

haberdar olmaları için özel bir bilgilendirme mekanizmasının kurulması ve yetkili 

makamlarca denetim faaliyetinin güçlendirilmesi önerilmektedir. Üreticilerin 

%73,6’sının faaliyetleriyle ilgili en fazla yararlandıkları bilgi kaynağı, sırasıyla 

GTHB’nin taşra teşkilatı, üreticilerin kendi deneyimleri ve deneyimli çiftçilerdir. 

Ülkemizde oluşturulacak, çapraz uyum sisteminin bir parçası olan tarımsal yayım ve 

danışmanlık sisteminin dizaynında, sadece bitkisel üretimle uğraşan üreticiler başta 

olmak üzere tüm üreticiler için GTHB’nin taşra teşkilatı personeli ile önder çiftçi 

boyutuna özel önem verilmelidir. Sadece bitkisel üretim yapan işletmeler ücret karşılığı 

bilgi ya da tavsiye almadığı için kamu eliyle yürütülecek yayım çalışmaları ağırlıklı 

olmalıdır. Ayrıca gelecekte çapraz uyum kapsamında oluşturulacak tarımsal yayım ve 

danışmanlık sisteminin masraflarının bir bölümünün üreticilerce üstlenilmesi gündeme 

gelebileceğinden, sadece bitkisel üretimle uğraşan işletmeler destek almalarını 

kolaylaştırmaları halinde tarımsal yayım faaliyetlerinin finansmanına katılabileceklerini 

belirtseler de (%71) bunun bir risk unsuru oluşturabileceği göz ardı edilmemelidir. Her 

iki faaliyeti de birlikte yapan işletmeler içinse kamu yanında hayvansal üretime dönük 

özel danışmanlık hizmetleri de öncelikli olarak geliştirilmelidir. 

 

Üye devlet uygulamaları incelendiğinde, YİŞ’lere uygunluğu temin etmek için eğitim 

ve yayım programlarının hazırlanması gereklidir. Eğitim ve yayım programlarının 



 

  173 

 

hazırlanmasında katılımcılık ilkesinin gözetilmesi, kamu, özel sektör, üniversite, üretici 

birlikleri, meslek odaları gibi kurum ve kuruluşların görüşleriyle bu programların 

hazırlanması önerilmektedir. Ayrıca, yayım elemanlarının üreticilere tatminkâr ve 

uygulamaya dönük pratik bilgi sunması ve bilgiyi anlaşılır bir biçimde iletmesi teşvik 

edilmeli, yayım elemanları çapraz uyum konusunda özel olarak eğitilmelidir. Üreticiler 

arasında internet kullanım oranı sadece %2,9’dur. Üreticilere iletilecek kurallarda 

elektronik araçların kullanımında aşamalı geçiş önerilmektedir. Ancak, kuralların 

duyurulmasıyla ilgili elektronik araçların kullanımı konusunda web tabanlı bir 

bilgilendirme sistemi ilerleyen dönemlerde uygulamaya geçirilmelidir. Bu kapsamda, 

kırsalda bilgi iletişim teknolojisi altyapısının güçlendirilmesi ve çiftçiler arasında bilgi 

iletişim teknolojilerinin kullanımının yaygınlaştırılması için çalışmaların şimdiden 

başlatılması önemlidir. Özellikle ÇDS’nin şekillendirilmesinde ve konuyla ilgili bilgi 

birikimin belirlenmesinde çalışmanın tarımsal yayım ve danışmanlık sisteminde yer 

alan yayımcılara da uygulanması önerilmektedir.  

 

Sonuç olarak, çapraz uyum sisteminin ulusal çapta uygulanabilmesi için öncelikle, 

çalışmaları, GTHB, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü’nce yürütülen entegre idare ve 

kontrol sisteminin kurulumu ve ulusal bazda destekleme sisteminin OTP’ye uygun hale 

getirilmesi gereklidir. Bununla birlikte, ulusal ölçekte sistemin uygulanması için yasal 

altyapının tamamlanması, ilgili AB mevzuatına uygun ÇDS’nin oluşturulması, ulusal 

bazda yararlanıcılarca uyulması istenilen standartlar ve şartların açıkça tanımlanması, 

bunların yararlanıcılara uygun olduğu durumlarda elektronik araçlarla duyurulması, 

sistem yönetimi, kontrolü ve kesinti sistemine ilişkin teknik altyapı ve prosedürlerin 

oluşturulması ve ilgili personelin eğitimi, uygulamada rol alacak tüm kurumlar arasında 

düzgün bir koordinasyonun sağlanmasına bağlıdır. Bu bakımdan, çapraz uyum 

sisteminin bütünüyle ülkemizde kurulması ve işlerlik kazanabilmesi için Türkiye-AB 

Mali İşbirliği kapsamında sorumlu makamlarca bir proje teklif edilmesi yararlı 

olacaktır. 

 

Çalışmaları Fasıl 11 altında yürütülen çapraz uyum sistemiyle ilgili bu çalışma 

başlangıç niteliğinde olup, sorumlu makamlar nezdinde ve akademik alanda 

çalışmaların geliştirilmesi, ülkemiz üyelik sürecine hız kazandıracaktır. 
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