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ÖZET 

 

AVRUPA BİRLİĞİ’NDE TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ve                                                                                                     

TÜRKİYE’DE UYGULANABİLİRLİĞİ 

 

Işıl GÜLKÖK 

Avrupa Birliği Uzmanlık Tezi 

Danışman: Prof. Dr. İsmail Coşkun CEYLAN 

  Eylül 2015, 119 sayfa 

 

 

Tarımsal yayım, bir üretim faktörü olan insan kaynağının gelişimini sağlayan, 

kırsal alan ve tarım sektörüne müdahale etmede kullanılan etkin bir politik – teknik 

araçtır. Avrupa’da tarımsal yayım faaliyetlerinin geçmişi birçok ülkede çok eskilere 

dayanmaktadır. Ancak, 2003 tarihli Ortak Tarım Politikası (OTP) Reformu beraberinde,  

tarımsal desteklemelerden faydalanmak için çiftçilerin uymakla yükümlü olacağı bir 

takım standart ve gereklilikleri beraberinde getiren Çapraz Uyum Sisteminin (ÇDS) Birlik 

düzeyinde hayata geçirilmesine yardımcı olmak üzere; her bir Üye Devlette, mevcut 

tarımsal yayım ve danışmanlık sistemlerinin haricinde, Birlik kurallarına tabi bir ulusal 

bir ÇDS’nin kurulumu zorunlu tutulmuştur. Bu kapsamda, aday ülkelerinin de katılım 

öncesinde Sistemin yasal, idari ve teknik gerekliliklerini yerine getirmeleri 

beklenmektedir. Öte yandan, ülkemizde devam eden AB katılım müzekereleri 

kapsamında, nihayetinde Ortak Tarım Politikasının uygulamaya geçebilmesi için Çapraz 

Uyum ve ÇDS gerekli altyapısının üyelik öncesi kurulması ve işler hale getirilmesi önem 

arz etmektedir. Bu tez çalışması kapsamında, OTP’nin bir unsuru olan ÇDS’ye ilişkin 

Birlik yasal düzenlemeleri ve uygulanmaları incelenmiş ve ülkemizin tarımsal yayıma 

ilişkin mevcut faaliyetleri ve ÇDS’ye uyumu değerlendirilerek, Sistemin Türkiye’de 

kurulmasına yönelik bir yol haritası ortaya koyulmuştur.  

 

Anahtar Kelimeler: Tarımsal Yayım ve Danışmanlık, Ortak Tarım Politikası, Çiftlik 

Danışma Sistemi, Avrupa Birliği, Türkiye 
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ABSTRACT 

EUROPEAN UNION AGRICULTURAL ADVISORY SERVICES AND 

APPLICABILITY IN TURKEY  

 

Işıl GÜLKÖK 

European Union Expertise Thesis 

Supervisor: Prof. Dr. İsmail Coşkun CEYLAN 

September 2015, 119 pages 

 

Agricultural extension is an effective political – technical tool used to interfere rural and 

agricultural sector by providing the development of human resources which is a factor of 

production. The history of agricultural extension activities in many countries in Europe 

goes back to very old. However, along with the 2003 Common Agriculture Policy (CAP) 

Reform, making installation of a national Farm Advisory System (FAS) by each Member 

State is held obligatory to assist the implementation of Cross Compliance Mechanism in 

Union level, which mechanism brings a set of standards and requirements that farmers 

receiving direct payments are subject to respect. Meanwhile, candidate countries also 

have to fulfill the legal, administrative and technical requirements of the FAS, within the 

pre-accession process. For our country, in the wake of the on-going EU accession 

negotiations, preparation of necessary substructure of the Cross Compliance System and 

FAS poses special importance to ultimately put the CAP in to the practice. In this respect, 

this thesis examined Union regulations and applications relating to the FAS and then by 

examining the existing agricultural extension facilities in our country and evaluating its 

compatibility with the FAS, determined a road map to set-up the System.  

 

Key words: Agricultural Extension and Advisory, the Common Agricultural Policy, 

Farm Advisory System, European Union, Turkey
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1. GİRİŞ 

 

Tarım, kırsal alanlarda yaşayan topluluklar için en temel ve en önemli gelir getirici 

faaliyettir. Tarımsal yayım ve danışmanlık faaliyetleri, günümüzde kırsal ve tarımsal 

başarı unsurlarının önde gelen faktörlerinden biri olup, kırsal kesimde yaşayan insanların 

değişen sosyo-ekonomik koşullara uyum sağlayabilmelerine ve modern tarım 

teknolojilerini benimsemelerine yardımcı olmaktadır.  

 

İngilizce karşılığı  “extension”  olan yayım kavramının dilimizdeki kökeni  

“yaymak”  fiiline dayanmakta, sözlük anlamı  “bilgi yayma”  olarak ifade edilmektedir. 

Söz konusu kavram ve terminoloji, dünyada ilk kez 19.yy İngiltere’sinde nüfusun hızla 

arttığı, sanayileşen kentlerdeki insanların eğitim ihtiyaçlarını yaşadıkları yerlerde 

karşılamak üzere, üniversite eğitiminin kampüs sınırlarını aşarak mahalle topluluklarına 

yayılmasını sağlayan yetişkin eğitim programlarını tanımlamak üzere kullanılmıştır. 

‘Üniversite Yayımı’ (University Extension) olarak da tanımlanan faaliyetler dâhilinde, ilk 

yıllarda kentlerde edebiyat ve sosyal konularda dersler verilirken, daha sonraları 

uygulama kırsal alanlar için de uyarlanarak kırsal kesimde bizzat tarımsal teknikleri de 

kapsayan dersler verilmeye başlanmıştır.  

 

Bu çerçevede, tarımsal yayımın ilk modern uygulama örnekleri 19.yy’a 

dayanmakla beraber, İngiltere’deki bu çalışmalar, başka ülkelerde (özellikle ABD’de) 

benzer çalışmaların başlamasına öncülük etmiştir. Devam eden süreçte, tarımsal yayım 

faaliyetlerinin sorumluluğu Tarım Bakanlıklarına devredilmiş ve kurumsal nitelik 

kazanan yayım faaliyetleri, birçok Avrupa ülkesinde kamu kurumları bünyesinde benzer 

hizmetlerin sunmaya başlaması beraberinde yaygınlaşmıştır.  Bu yeni kurumsal 

sorumluluğa ilişkin terminoloji, sisteme kamu dışı hizmet birimlerinin de dâhil olmasıyla, 

20.yy’da “danışmanlık hizmetleri” olarak değiştirilmiş bulunmaktadır.   

 

Günümüzde tarımsal yayım ve danışmanlık, yalnızca tarım değil kırsal alanlardaki 

tüm faaliyetlere ilişkin “bilgi” ve “tavsiye”leri sunan ve alan kurum/kuruluş/işletmeler ve 

kişiler arasında - çözüm odaklı ve gönüllü-  iki yönlü bir iletişim şekli olarak karşımıza 
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çıkmaktadır. Danışmanlık hizmetlerinin temel fonksiyonunun ise,  insanlara bilimsel 

yollarla kendi problemlerini çözmede yardımcı olmak olduğu kabul edilmektedir.   

 

Avrupa’da tarımsal yayım ve danışmanlık faaliyetlerinin geçmişi birçok ülkede 

çok eskilere dayanmaktadır. Bugün 28 ülkenin üye olduğu Avrupa Birliği (AB) dâhilinde 

tek tip bir tarımsal yayım anlayışından bahsetmek imkânsız olup, ülkeler hatta bölgeler 

düzeyinde farklılaşan yayım sistemlerini görmek mümkündür. Ancak, 50’lerden itibaren 

Birlik düzeyinde tarımsal politikalara yön veren Ortak Tarım Politikası (OTP) 

kapsamında, özellikle 2000’li yıllar sonrasında yaşanan tarım - gıda sektöründe 

paradigma kayması ve ortaya çıkan yeni politika eğilimleri beraberinde bu alanda 

Birliğin, bir takım yeni düzenleyici müdahalelerde bulunduğu gözlemlenmektedir. Bu 

çerçevede, öncelikle, çiftçilere sağlanan çeşitli ödemeler üretimden bağımsızlaştırılarak 

“doğrudan ödemeler” çatısı altında sunulmaya devam etmiş; öte yandan, söz konusu 

ödemelerden faydalanacak çiftçilerin “Çapraz Uyum Mekanizması” olarak bilinen Birlik 

müdahalesi gereğince, gıda güvenilirliğinden tarımın çevreye verdiği zararı asgari 

seviyeye çeken tarımsal eylemlere değin bir takım yasal zorunlukları yerine getirmesi şart 

koşulmuş; hatta daha ötede ekolojik sisteme bir takım faydalar sağlayan “iyi” tarımsal 

uygulamaların ihtiyari bir biçimde teşvik edilmesi öngörülmüştür. Ancak, bu kapsamda 

Birlik müdahalelerinin Üye Devletlere ve çiftçilere getirdiği artan sorumluluklar, 

çiftçilerin tarımsal üretimde süregelen enformasyon ihtiyaçlarının yörüngesini Birlik 

ortak politika ve gerekliklerine doğru taşımıştır. Bu doğrultuda, Birlik tarafından tüm Üye 

Devletler düzeyinde kurulumu öngörülen  ‘AB Çiftlik Danışma Sistemi’ (EU Farm 

Advisory Sustem) (ÇDS); 2003 tarihli OTP’nin bir unsuru olmakla beraber, Birlik 

düzeyinde belirlenen -uluslarüstü- ortak kurallara tabidir. Sistem, Üye Devletlerin kendi 

bünyesinde var olan yayım ve danışmanlık hizmetlerinden farklı ve ilave olarak, Birliğin 

OTP kapsamında geliştirilen Birlik müdahalelerini tamamlayan ve etkinliğinin artıran 

politik bir araç görevi görmektedir.  

 

Ülkemizde ise, tarımsal yayım faaliyetleri, 1940’larda Tarım ve Köyişleri 

Bakanlığı sorumluluğunda yürütülmeye başlanmış olup,  bugün Bakanlığın tarımsal 

yayıma ilişkin otoritesi ile faaliyetlerin yürütülmesine ilişkin önemli rolü halen devam 

etmektedir. Öte yandan, 2006 yılında yayımlanan “Tarımsal Yayım ve Danışmanlık 

Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik” ile ülkemizde çoğulcu ve AB 
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standartlarında tarımsal yayım ve danışmanlık faaliyetlerine zemin oluşturulmuştur. Bu 

kapsamda, hizmet sunumunun özelleştirilmesi, hizmet birimlerinin çeşitlendirilmesi ve 

hizmetlerin etkinliğinin arttırılmasına yönelik olarak tekrar yapılandırılan ulusal yayım ve 

danışmanlık sistemimizin, ileriki yıllarda kamu dışı hizmet birimlerinin sistemde rolünün 

ve etkinliğinin artmasıyla, daha da gelişmesi ve etkinleşmesi beklenmektedir. Ancak, 

içinde bulunduğumuz AB tam üyeliğine giden süreç dâhilinde, uyum göstermekle 

yükümlü olduğumuz Birlik müktesebatı gereğince, Birlik düzeyinde belirli OTP 

destekleme planları ilişkili ortaya koyulan kural ve standartların ülkemizdeki çiftçiler 

tarafından yerine getirilmesi gerekliliğine yönelik olarak (özellikle tarım-çevre 

konularında) yayım hizmetleri sunan bir sistem (ÇDS) ülkemizde henüz mevcut değildir. 

 

Bu çalışmanın amacı, ÇDS’nin Türkiye’de kurulmasına yönelik sistemin yasal, 

idari ve teknik olmak üzere temel unsurlarının ülkemizde uygulamaya geçirilmesi için bir 

yol haritası ortaya koymaktır.  Bu minvalde, bu çalışma AB Üye Devletleri düzeyinde 

2007 yılı itibari ile kurulumu zorunlu tutulan Sistemi tüm yanları ile odağına alarak; bir 

yandan, ÇDS’nin Birlik Tüzükleri ile ortaya koyulan yasal çerçevesini çizmekte; öte 

yandan, Sistemin Üye Devletler düzeyinde kurulması ve işletilmesine ilişkin süreçler 

dâhilinde Sisteme ve hizmetlere ilişkin farklı yaklaşım ve yöntemleri ortaya koymaktadır.  

 

Bu çerçevede, “Avrupa Birliğinde Tarımsal Yayım ve Danışmanlık” adlı bölümde,  

AB düzeyinde ÇDS’nin felsefesi ve kuralları ortaya koyularak, Üye Devletler düzeyinde 

sistemin farklılaşan yapılanması ve uygulamaları ele alınacaktır.  Bu kapsamda, ilk 

kısımda, öncelikle tarihi çerçevede Avrupa genelinde tarımsal yayım ve danışmanlık 

faaliyetlerinin gelişimi ve hâlihazırdaki nitelikleri üzerinde durulmaktadır. Öte yandan, 

Sistemin felsefesi ve işleyişini daha iyi kavramak açısından, ÇDS enstrümanının 

gelişimine tanıklık eden ve bu unsurusun ortaya çıkmasını sağlayan etkenlere ve özellikle 

2000’li yıllardan itibaren, OTP çerçevesinde söz konusu enstrümanın gelişimini 

hazırlayan sektörel dinamikler ve politikalara kısaca değinilecektir. Ardından, OTP’nin 

bir unsuru olan Sistemin, Birlik düzeyinde öngörülen tarımsal hedefler doğrultusunda rolü 

ortaya çıkarılmakta ve temel Tüzükler beraberinde işleyişine ilişkin getirilen -ulusüstü- 

kurallar; sistemin ve temel unsurları, kapsamı ve kısmen finansmanına ilişkin başlıklar 

altında ele alınmaktadır. Öte yandan, Birlik tarafından Sistemin kurulumu ve işleyişine 

ilişkin getirilen asgari düzeyde gereklilikler ve temel usuller yanında, Birlik; devletlere 
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söz konusu kurallar dışında kalan alanlarda serbestlik tanımaktadır. Bu bağlamda, son 

olarak,  Üye Devletler düzeyinde sistemin kurulumu, organizasyonu ve işleyişi, hizmet 

yöntem ve araçları, sistem ve hizmetlerin devlete ve çiftçilere getirdiği maliyetler ile bu 

maliyetlerin Birlik tarafından eş finansmanına ilişkin uygulamalarda doğan farklılıklara 

değinilecektir. 

 

“Türkiye’de Tarımsal Yayım ve Danışmanlık” adlı bölümde ise, Türkiye’de 

tarımsal yayım hizmetlerinin tarihsel gelişimi ve mevcut durumu ortaya koyulacaktır. 

Türkiye’de tarımsal yayım faaliyetlerinin tarihsel gelişimi eş özellikler gösteren üç dönem 

dâhilinde değerlendirilmekte olup, yayım ve danışmanlık sistemine AB standart ve 

gerekliliklerinde bir işlerlik kazandıracak çalışmaların yürütüldüğü 2006 sonrası dönem 

yasal düzenlemelere ve bu doğrultuda şekillenen uygulamalara değin kapsamlı bir 

biçimde ele alınmaktadır. 

 

Son olarak, “Türkiye’de Çiftlik Danışma Sisteminin Kurulumu” adlı bölümde, 

öncelikle ülkemizdeki yayım ve danışmanlık sisteminin AB genelinde benimsenen sistem 

ve yaklaşımlarına uyumu değerlendirilecek; öte yandan Birlik dâhilinde sisteminiz belirli 

kriterler çerçevesinde benzerlik gösterdiği Üye Devletler tayin edilecektir. Bu çerçevede, 

söz konusu Üye Devletler düzeyinde (ÇDS öncesi) yayım ve danışmanlık sistemlerine 

ilişkin ortak yaklaşımların tespiti; ülkemizde kurulumu öngörülen ÇDS’ye ilişkin belli 

seçeneklerin ön plana çıkarılarak, sürece ilişkin yol haritasının çizilmesi ve çeşitli 

önerilerin getirilmesinde temel varsayım görevi görmektedir. Öte yandan, Sistemin 

ülkemizde kurulumu ile doğrudan ya da dolaylı olarak ilişkili olarak, AB Uyum süreci 

gereklilikleri çerçevesinde kaydedilen gelişmelere ve Bakanlığımızca yürütülmesi devam 

eden çalışmalara kısaca değinilecek olup, nihayetinde ÇDS’nin kurumuna yönelik öneri 

hususlara yer verilecektir.  
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2. AVRUPA BİRLİĞİNDE TARIMSAL YAYIM VE 

DANIŞMANLIK 

 

2.1. Tarihi Çerçevede Avrupa’da Tarımsal Yayım ve Danışmanlık  

 

Avrupa’da tarımsal yayım; şekillendiği ve geliştiği topraklarda köklü bir geçmişe 

sahiptir. 19.yy Avrupası ile Kuzey Amerika’daki tarımsal araştırma ve yayım 

örgütlenmelerin başlangıcı, Avrupa’da 14. yüzyılda başlayan Rönesans hareketine kadar 

dayandırılabilir
1
.  Rönesans dönemine ait bilinen en eski tarımsal metin, 1304 yılında 

Pietro de Crescenzi tarafından Latince yazılmış ve daha sonra İtalyanca ve Fransızca 

dillerine çevrisi yapılmıştır
2
. Özellikle 1450’de taşınabilir baskı makinesinin icadı ile 

basılan ve dağıtılan tarım üzerine eski Latince metinler ya da çiftçilerin tecrübeleri ile 

geliştirilen basılı yayınlar sayesinde, enformasyonun Avrupa'da yayılması çok daha 

kolaylaşmış ve hızlanmıştır. 

Öte yandan,  18. yy ortalarına değin, Avrupa'nın birçok yerinde, büyük toprak 

sahipleri (çoğunlukla aristokratlar), onların temsilcileri ve aynı görüşteki çiftçilerin bazı 

bilim adamları ile birlikte tarım kulüpleri veya derneklerinde bir araya geldikleri 

bilinmektedir
3
. Bu tip toplantılar düzenleyen derneklerin ilki 1548 yılında İtalya – 

Milano’da kurulmuş ve 1800’lere kadar hemen hemen tüm Avrupa'da yaygın hale 

gelmiştir
4
. Önder çiftçi felsefesinin ve uygulamasının temelini oluşturan bu bölgesel-yerel 

toplantılarda, arazi sahipleri ve çiftçiler bir araya gelerek, tarımdaki yenilikler üzerine 

deneyim ve enformasyon paylaşımı yapmışlardır.  Ayrıca, bu derneklerin zengin üyeleri, 

deneyimlenen uygulamalar ve sonuçlarına ilişkin raporlar yayınlayarak ve gazetelerde de 

bastırarak, çalışmalarının kitlesel düzeyde çiftçilere ulaşmasını da sağlamışlardır
5
.   

Ancak, Avrupa’da modern anlamda tarımsal yayımın gelişmesi için gerekli koşullar 

çok önceden mevcut olsa da, ilk modern tarımsal yayım hizmeti, 19.yy’da İrlanda’da bir 

gıda krizinin atlatılması çerçevesinde üst düzeyde bir yöneticinin kişisel girişimleriyle 

                                                           
1
 Demiryürek, K., Cinemre H. A., “Tarımsal Yayım ve Haberleşme”, Tarım Ekonomisi Bölümü Ders Kitabi 

No:17, Samsun, 2005, s.3 (çevrimiçi) 
http://www.researchgate.net/publication/267394599_Tarmsal_Yaym_ve_Haberleme_Kitab  
2
 A.e. 

3
 A.e. 

4
 A.e.  

5
 A.e. 

http://www.researchgate.net/publication/267394599_Tarmsal_Yaym_ve_Haberleme_Kitab
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ortaya çıkmıştır. Krizin nedeni 1845' de Avrupa’da ortaya çıkan patates yanıklığı hastalığı 

olmakla beraber; 1851’e kadar süren patates kıtlığının etkileri, çoğu köylü nüfusun 

beslenmesinin patatese dayanmasından dolayı oldukça ciddi olmuştur. Böylece, bu ciddi 

krizin aşılabilmesi için eğitim amaçlı yayım faaliyetleri başlatılmış ve sefaletin en yoğun 

görüldüğü bölgelerdeki küçük çiftçilere, toprağın nasıl daha iyi işlenebileceği ve patates 

dışındaki besleyici kök bitkilerinin nasıl yetiştirileceği konularında bilgi aktarmak ve 

uygulama yapmak üzere, dernekler tarafından gezgin konferansçılar görevlendirilmiştir
6
. 

Son konusu deneyimler, diğer yandan, 1850’lerin sonlarında Almanya’nın 

Württemberg bölgesinde, gezici çiftlik danışmanlarının istihdamının önemini de gündeme 

getirmiş olup; Büyük Britanya ve Almanya’da gezici öğretmenler üzerine modellenen 

tarımsal yayım sistemleri 20.yy’a değin (Danimarka, Hollanda, İtalya, İsviçre, Avusturya-

Macaristan İmparatorluğu olmak üzere) diğer Avrupa ülkelerine de yayılmıştır
7
. İlk ulusal 

ve tamamen devlet kaynaklı tarımsal yayım hizmeti ise 1879 yılında Fransa’da 

sunulmuştur
8
. Bu çerçevede yürütülen yayım faaliyetleri; bölgedeki gezginci ziraat 

öğretmenleri tarafından çiftçilerle konuşmak, demonstrasyonlar yapmak ve tavsiyelerde 

bulunmak, çiftçi çocuklarını eğitmek gibi metotları kapsamaktaydı. 

İzleyen yıllarda, Avrupa’da tarım biliminin hızla gelişmesi beraberinde, Almanya 

ve İngiltere’de kişisel girişimler sonucu tarımsal demelere başlanmış, tarım dernekleri 

çeşitli aktiviteler organize etmiş ve hedef kitle olarak çiftçilere yönelik yayınlar sayıca 

artmıştır
9
. Ayrıca,  birçok ülkede eş zamanlı olarak ziraat fakülteleri kurulmuş ve çiftçi 

örgütlenme hareketleri de hızlanmıştır.  

20. yy’ın başlarında Avrupa ve Dünya genelinde henüz oluşum aşamasında olan 

yayım çalışmaları; küçük ölçekli olmakla beraber, genellikle merkezi veya yerel 

hükümetler tarafından organize edilmekteydi
10

. Öte yandan, bazı Üye Devletlerde kamu 

tarafından organize edilen hizmetlere alternatif olarak, araştırma istasyonları ile sıkı 

işbirliği içinde olan ziraat fakülteleri ya da sivil örgütlenmeler (tarım dernekleri, 

                                                           
6
 A.e. s.4 

7
 Jones, G. and C. Garforth.;The History, Development, and Future of Agricultural Extension; Swanson, R. 

Bentz and A. Sofranko (ed.), Improving Agricultural Extension: A Reference Manual. FAO. Rome, 1997 
https://www.researchgate.net/publication/237151242_The_history_development_and_future_of_agricult
ural_extension  
8
 A.e. 

9
 A.e.  

10
 Demiryürek, K., Cinemre H. A., a.g.e., s.4 

https://www.researchgate.net/publication/237151242_The_history_development_and_future_of_agricultural_extension
https://www.researchgate.net/publication/237151242_The_history_development_and_future_of_agricultural_extension
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kooperatifler, çiftçi birlikleri, üretici örgütleri veya ziraat odaları) tarafından düzenlenen 

yayım hizmetleri de gelişmekteydi
11

. Ancak, 20. yy’ın ikinci yarısına değin, bu hizmetlerin 

yürütüldüğü teknik faaliyet alanları ve çiftçiler ile kurulan ilişkiler günümüze göre oldukça 

sınırlı kalmıştır.   

Avrupa’da tarihsel çerçevede, günümüze kadar tarımda ortaya çıkan problem 

alanlarına yönelik olarak yayımda yaşanan gelişmeler beraberinde, her ülkenin ulusal 

yayım sistemlerinin; kendi özgün politik, sosyal yapısı ve tarımsal ihtiyaçları 

doğrultusunda şekillendiği söylenebilir. Günümüzde ise, mevcutta 28 ülkenin üye olduğu 

AB dâhilinde tek tip bir tarımsal yayım anlayışından bahsetmek imkânsız olup, ülkeler 

hatta bölgeler düzeyinde farklılaşan yayım sistemlerini görmek mümkündür. Bu kapsamda, 

genel bir değerlendirmeye gidildiğinde, AB-15
12

 Üye Devletleri dâhilindeki ulusal yayım 

ve danışmanlık sistemlerinde kamu-dışı örgütlenmeler ve ticari birimler ağırlıkla yer 

tutarken; Birliğe üyeliği 2000’li yıllarda tamamlanan AB-13
13

 Üye Devletlerinin önemli 

bir kısmında ise sistem dâhilindeki hizmetler, kamu organları (genellikle Tarım Bakanlığı) 

tarafından yürütülmekte ve farklılaşan oranlarda özel kuruluşların sisteme dâhil olması ile 

gelişimini sürdürmektedir. 

Bu kapsamda, bugün AB genelinde yayım ve danışmanlık hizmetleri aşağıda 

sıralanan çeşitli birimler tarafından yürütülmektedir. 
 

a. Bakanlık/Kamu yayım birimleri  

b. Bakanlığa bağlı olmakla birlikte özerk yapıya sahip danışmanlık şirketleri  

c. Ziraat Odaları  

d. Diğer üretici örgütleri  

e. Tarımsal Danışmanlık Şirketleri  

f. Serbest Tarım Danışmanları 

 

Öte yandan, tarihsel çerçevede Avrupa ülkelerinde güçlü bir yapıya sahip olan 

ziraat odaları, çiftçi birlikleri ve üretici örgütleri; Üye Devletler düzeyinde tarımsal yayım 

ve danışmanlık faaliyetlerinin yürütülmesinde halen çok önemli rol ve işlevlere sahiptir.   

                                                           
11

 A.e., s.6 
12

 Kurucu üyeler: Almanya, Belçika, Fransa, Hollanda, İtalya, Lüksemburg; Birinci genişleme: İngiltere, İrlanda 
ve Danimarka (1973); İkinci Genişleme: Yunanistan (1981); Üçüncü Genişleme: İspanya, Portekiz (1986); 
Dördüncü Genişleme: Avusturya, Finlandiya, İsveç (1995) 
13

 
13

 Beşinci Genişleme: Macaristan, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Slovenya, Letonya, Litvanya, 
Estonya, Malta, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (2004); Romanya, Bulgaristan (2007); Hırvatistan (2013) 
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 Hâlihazırda, Üye Devletlerde faaliyet gösteren ziraat odaları, bağımsız ve özerk 

nitelikte kuruluşlar olmakla beraber, genel amaçları:   

i. yerel planlama alanında ve bir dizi siyasi konuda meslek alanının ortak 

görüşlerini dile getirmek; 

ii. çiftçilere ve üyelerine pazar ve girdi bilgilerini temin etmek; ve 

iii. üyelerinin yönetim kapasitelerini arttırmaları konusunda yardımcı olmaktır.  

 

Öte yandan, söz konusu kuruluşlar, bir tarafta seçilmiş delegeleri ile kamu birimi 

olarak değerlendirilebilirken; diğer tarafta, üyelerin ihtiyaçlarına yanıt veren özel bir 

hizmet birimi olarak faaliyet göstererek,  temelde mesleki alanda kamu ve sivil düzlemler 

arasında bir çeşit arabuluculuk görevini üstlenirler. Gelirleri ise, üyelik aidatlarından 

(mecburi), üyelere sunulan hizmetlerden veya belirli hizmetleri/ görevlerini yerine 

getirmek üzere (Tarım) Bakanlıklar ile imzalanan kamu sözleşmeleri çerçevesinde ülkeler 

düzeyinde farklılaşan şekillerde elde edilmektedir. Ziraat odaları, özellikle Avusturya, Çek 

Cumhuriyeti, Almanya, Estonya, Fransa, Macaristan, Litvanya, Letonya, Lüksemburg, 

Polonya, Slovenya ve Slovakya’da yayım ve danışmanlık hizmetlerinin sunumunda etkin 

role sahiptir.  

Çiftçi birlikleri, çiftçilerin kendi kurdukları ve yine kendileri tarafından yönetilen 

örgütlerdir. Kar amacı gütmeyen söz konusu kuruluşlar, temsil ettikleri kesimin problem 

alanlarına yönelik olarak, ağırlıkla teknik ve küçük işletme konularında olmak üzere, 

üyelerine bir takım danışmanlık hizmetleri sağlamaktadırlar. Çiftçi birlikleri, AB genelinde 

özellikle Portekiz ve İspanya’da yayım ve danışmanlık hizmetlerinde itici bir güç 

oluşturmakta; ayrıca Belçika, Estonya ve İtalya’da da oldukça aktif faaliyet 

göstermektedirler.  

Üretici örgütleri ve kooperatifler ise, AB-15 ülkelerinin hemen hemen 

tamamında, ancak AB-12 ülkelerinin sadece belirli bir kısmında gelişmiş bir yapıya sahip 

olup; temel faaliyet ve görevlerinin yanı sıra, çiftçilere danışmanlık ve teknik destek (ya da 

yeri geldiğinde pazarlanan ürüne yönelik sertifikasyon desteği) sağlayabilmektedir. Öte 

yandan, bazı tematik bazlı çiftçi örgütleri (hububat merkezleri, süt merkezleri vb.) 

çiftçilere özelleşmiş uzmanlık alanlarında da danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.  

Sivil toplum örgütleri, AB genelinde, çoğunlukla belirli alanlarda kamu yararını 

gözeten (genellikle çevre üzerine olmak üzere, kuş gözlemi, doğal parklar, doğanın 
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korunması gibi) konularda; (kamu desteği ile kurulan kar amacı gütmeyen kuruluşlar olan) 

dernekler ve vakıflar ise belirli çevre, gıda, hayvan sağlığı ve refahı, zirai kimyasallar 

gibi konularda faaliyet göstermekte olup; temel faaliyetlerinin yanı sıra hem çiftçilere 

danışmanlık sağlamakta, hem de yeri geldiğinde üreticiler ve diğer kırsal gruplar ile 

işbirliği içinde çalışmalar yürütmektedir. Bu tip faaliyet organlarına örnek olarak, 

Almanya’daki danışmanlık çemberleri (advisory circles) gösterilebilir.  

Öte yandan, danışmanlık şirketleri ve serbest tarım danışmanları; ilk olarak 

Belçika, Almanya, Hollanda, Danimarka gibi gelişmiş ülkelerde hızla gelişen tarımsal 

danışmanlık ihtiyaç alanına cevaben doğmuş olup; hem AB-15, hem de AB-12 Üye 

Devletleri düzeyine yürütülen danışmanlık faaliyetlerinde gittikçe artan role sahip 

olmaktadır. Öte yandan, çiftlik düzeyindeki tüm konularda ve teknik alanlarda hizmet 

sunmakta olan küçük ölçekli (tek bir serbest danışman ya da 3-5 danışmanın bir araya 

geldiği) ticari kuruluşlar, İrlanda danışmanlık hizmetlerinin tamamına karşılık gelerek,  

talep odaklı özelleşmiş tarımsal danışmanlık hizmetlerine tipik bir örnek oluşturmaktadır.  

AB genelinde, özellikle son 20 yılda, yayım hizmetlerinde özel kuruluşlarının 

etkinliği artmakta ve kamu yayım örgütlerinin çalışma alanları ve konuları ise 

azalmaktadır. Bu kapsamda, birçok ülkede yayım servislerinin özelleştirilmeleri yönünde 

bir eğilim görülmekte olup; ülkelerde ilk başta çoğunlukla yarı resmi/özerk kuruluşlar ile 

örgütlenen yayım sistemlerinin,  önceden ücretsiz olan hizmetleri için, günümüzde artık 

çiftçilerden ödeme talep edilmektedir
14

. Bu eğilim, Kuzey Avrupa’nın gelişmiş ülkelerinde 

oldukça güçlü ve yaygındır.  Bununla birlikte,  bu kapsamdaki özelleştirmeler, Güney ve 

Doğu Avrupa’nın gelişmekte olan ülkelerinde de gittikçe yaygınlaşmaktadır.  

Öte yandan, AB genelinde yayım ve danışmanlık hizmetlerinin organizasyonunda 

ve yürütücülerinde zaman içinde gözlemlenen söz konusu değişim ve gelişimler 

berberinde,  sunulan hizmetlerin misyonları ve odaklandıkları konu alanları da zaman 

içinde gelişmekte ve dönüşmektedir. (Bkz: Şekil 2.1). Özellikle, 1970’li yıllar itibari ile, 

Kuzey Avrupa ülkelerinde (genellikle gelişmiş ülkelerde) benimsenen ve Birlik genelinde 

dayatılan tarımsal yayım politikalarındaki genel eğilim olan üretim fazlasını engellemeye 

yönelik ekonomik ve siyasi baskılar; yayım faaliyetlerini yönlendiren temel etken halini 

                                                           
14

A.e., 
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almıştır. Diğer yandan, yoğun olarak 2000’li yıllarda gözlemlenen tarım - gıda sektöründe 

paradigma kayması (entansif tarım uygulamaları yerine extansif ve çevreci tarım anlayışı, 

gıda güvenliği hedefinin yerini alan tarımda sürdürülebilirlik odağı, verimlilik artışı yerine 

kırsal peyzajın korunması, ürün bazında desteklemeler yerine kırsal refah programları gibi) 

ve ortaya çıkan yeni politika eğilimleri (kırsal kalkınma ve kırsal sosyal politikalar, 

küreselleşme beraberinde serbestleşen dünya ticareti, çevre politikaları ve sürdürülebilirlik, 

ürün odaklı politikalar yerine gıda kalitesi ve halk sağlığı politikaları gibi) beraberinde 

Avrupa genelinde farklı tarımsal stratejilere hizmet eden yayım yaklaşımlarını beraberinde 

getirmiştir.  
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Şekil 2.1: AB’de dönemsel olarak tarımsal yayım yaklaşımlarında görülen ortak eğilimler  

 

1960 – 1990: Geleneksel Tarıma 
Hizmet Eden 

1960'lar  

Üretimi ve verimliliğini 
arttırmak, 

Tarımda kendi kendine 
yeterli hale gelmek,  

Gıda güvencesini 
sağlamak, 

Çiftçilerin gelir ve yaşam 
düzeyini arttırmak  

1980'ler  

Entansif tarım 

Ürün fazlalıkları (set-
aside ve kotalar) 

Kalite ve standardizasyon 
planları 

Çiftçi örgütleri (ziraat 
odaları, kooperatifler…) 

Paralı yayım – 
danışmanlık şirketleri 

(Maliyet paylaşımı) 

1990 sonrası: Rekabetçi ve 
Sürdürülebilir Tarıma Hizmet 

Eden 

1990'lar 

Düşük girdili (extansif/ 
organik) üretim 

Sürdürülebilir tarım 

Çevre dostu tarım 

Katılımcı yaklaşım 

2013 sonrası 

Avrupa 2020 Stratejisi 

6 Adet Birlik Kırsal 
Kalkınma Önceliği 

(innovasyon,...) 

"Çevreye fayda sağlayan 
kazanır" ilkesi ve 

yenilenen Çapraz Uyum 
Mekanizması 

Daha yenilikçi ve 
çevreci Çiftlik Danışma 
Hizmetleri (2013 OTP) 

2000 sonrası 

Çevre dostu tarım 

İyi Tarım Uygulamaları  

Gıda Kalite Standartları 

Ürün rotasyonu 

Eurogap Bölgesi  - Gıda 
Güvenliği «Ulusal ve 

Bölgesel Teknik Çalışma 
Grupları» 

Çiftçi Kayıt Sistemi 

"Kirleten öder ilkesi" ve 
Çapraz Uyum 

Mekanizması  (2003 OTP) 

Çiftlik Danışma Sistemi 
(2003 OTP) 
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2.2. Avrupa Birliği Çiftlik Danışma Sistemleri  

 

2.2.1. Ortak Tarım Politikası Çerçevesinde Avrupa Birliği Çiftlik 

Danışma Sistemlerini Ortaya Çıkaran Etkenler 

 

AB’de Üye Devletlerin ulusal tarımsal yayım politikalarında gözlemlenen ortak 

eğilimler haricinde, Birlik, 2000 sonrası dönemde, Üye Devletlerdeki tarımsal üretimi 

şekillendirecek ve kontrol altında tutacak yeni politika araçları geliştirmeye ihtiyaç 

duymuştur. Bunlardan en önemlileri, OTP kapsamında “yatay bileşen” olarak tanımlanan 

araçlardan Çapraz Uyum Mekanizması ve ÇDS’dir 

Avrupa genelinde, Üye Devletlerde halen ulusal kurallar ve organizasyon yapıları 

dâhilinde sürdürülmekte olan tarımsal yayım ve danışmanlık faaliyetlerinin uzun bir 

geçmişi vardır. Ancak, AB düzeyinde öngörülen ÇDS’nin kurulumu
15

, 2003 tarihli 

OTP’nin bir unsuru olup, Üye Devletlerde mevcut olan yayım sistemlerinden farklı olarak 

-uluslar üstü- Birlik mevzuat ve kurallarına tabidir. Bu bağlamda, ÇDS enstrümanının 

anlaşılmasında tarihsel süreçlerde OTP’yi ve müdahalelerini şekillendiren etkenlerin ve 

reform süreçlerinin göz önünde bulundurulmasında yarar bulunmaktadır. 

Söz konusu ekonomik ve siyası etkenler özetle şu şekilde sıralanabilir: 
 

1. OTP’nin ilk yıllarında hayata geçirilen gıda arz güvenliği politikası 

neticesinde oluşan tarımsal üretimde arz fazlası: 

 (Çözüm olarak; 70ler ve 80lerde üretimi kısıtlamak, 90’larda desteklemeleri 

üretimden bağımsızlaştırmak ve 2000’lerde kırsal kalkınma ve çevre 

desteklemelerine geçilmesini getirmiştir.) 
 

2. Dünya ticaretindeki serbestleşme eğilimleri çerçevesinde Dünya Ticaret 

Örgütü’nün (DTÖ) şart koştuğu pozisyon: 

 (80’lerin ikinci yarısı itibari ile ürün bazlı tarımsal desteklemelerin kısıtlanması 

ve nihayetinde sonlandırılmasını gerektirmiştir.)  

 

                                                           
15

 AB, ÇDS’nin Üye Devletlerde ulusal düzeyde kurulumu ve işler hale getirilmesi için 2007 yılına kadar 
müddet tanınmıştır.  



13 
 

3. Ürün bazlı desteklemelerin Birlik Bütçesini zorlaması ve Birliğe katılacak 

Güney ve Doğu Avrupa Ülkelerinin Birlik bütçesine getireceği artan yük:  

(2000’lerde Doğu Avrupa Ülkelerinin üyeliği; bütçe krizi sebebi ile Kuzey 

Avrupa Ülkeleri ile Güney Avrupa Ülkeleri arasında gerilime sebep olmuştur.) 
 

4. Çevreci eğilimler, sürdürülebilir kalkınma politikaları: 

(80’lerin ikinci yarısından itibaren Dünyada ve Avrupa’da gelişmiş ülkeler 

tarafından küresel kapital akışını hızlandırmak için öne sürülmüş; 90’lı yıllar 

itibari ile ve özellikle 2000’li yıllarda AB’de 1. 2. ve 3. Maddelerde yer alan 

sorunlara çare olmak üzere yoğun olarak desteklenmiştir.) 
 

5.  “Akılcı, Sürdürülebilir ve Kapsayıcı Büyüme” için Avrupa 2020 Stratejisi 

doğrultusunda yenilikçiliğin teşviki ve AR- GE yatırımlarının arttırılması  

(Avrupa genelinde yaşanan ekonomik ve mali krizden başarı ile çıkış sağlamak 

için, 2013 yılı itibari ile tarım dahil olmak üzere tüm Birlik politika alanlarına 

entegre edilmiştir.) 

 

OTP’nin ilk yıllarında benimsenen gıda güvenliği politikaları ve uygulanan üretim 

teşvikleri neticesinde, 70’li yılların başı itibarı ile tarımsal ürünlerde arz fazlası ile 

karşılaşılmış ve tüketimin arzı karşılamaması sebebiyle stok fazlalıkları ortaya çıkmıştır. 

Bu doğrultuda Birlik, ilk aşamada çözümü üretimi kısıtlayacak ve düzenleyecek bir takım 

müdahalelerde (“Ortak Sorumluluk Vergisi” (1973), belirli ürünler için maksimum üretim 

eşikleri, “Garanti Eşiği Sistemi” (1980) ve “Maksimum Garanti Edilmiş Miktarlar Sistemi” 

(1988)) bulunmakta bulmuş; ancak, 80lerin sonuna kadar devam eden söz konusu 

uygulamalara rağmen üretim miktarı istenilen düzeyde geriletilememiştir.  

Öte yandan, Topluluğunun 70’li yıllardan itibaren tarım ürünlerinde ithalatçı 

konumdan ihracatçı konuma geçmesi beraberinde, OTP’nin korumacı yapısı dâhilinde 

üretimin halen yüksek teşviklerle desteklenmesi, bir yandan AB bütçesinde ilave yük 

oluştururken, diğer yandan dünya tarımsal ürün ticaretinde rekabeti bozucu etki 

göstermekte ve üçüncü ülke piyasalarında adaletsiz sonuçlar doğurmaktaydı.  Bu 

doğrultuda, 90’lı yıllar itibari ile OTP’nin işleyişinden kaynaklanan problemlerin yanı sıra, 

küresel düzlemde etki gösteren dünya ticaretindeki serbestleşme eğilimleri ile çevresel 

kaygılar çerçevesinde gündeme gelen sürdürülebilir kalkınma ilkesi doğrultusunda, AB 

tarım politikalarını yeni gerekliliklere uygun düzenleme ihtiyacı doğmuştur. Bu dönemde, 
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desteklemelerin üretimden bağımsızlaştırılması (de-coupling) uygulaması ilk defa 

benimsenmiş olup; fiyat bazlı piyasa müdahalelerinin ve mevcut teşviklerin büyük oranını 

oluşturan ürün bazlı desteklemelerin yerini -uzun dönemde tamamen- üreticiye yapılacak 

“doğrudan” (alan bazlı) ödemelere bırakması ise ancak 2000’li yıllarda gerçekleşecektir.   

2000’li yıllarda beşinci genişleme süreci kapsamında Doğu Avrupa Ülkelerinin 

üyeliğinin
16

 AB açısından da aday ülkeler açısından da oldukça sancılı geçmesi şüphesiz ki 

reform hareketleri için itici bir güç oluşturmuştur.  Sosyo-ekonomik ve tarımsal yapıları 

Kuzey ya da merkezi AB Üye Devletlerinden oldukça farklı olan ve bu çerçevede kırsal- 

tarımsal yeniden yapılanma sürecinde yüklü desteklemelere ihtiyaç duyacak söz konusu 

ülkelerin üyeliğini Birliğin hazmedebilmesi için AB bütçesinin önemli bir kısmını 

oluşturan tarımsal desteklemelerin yapısında reforma gidilmesi elzem olmuştur. Öte 

yandan, bu süreçte yaşanan en önemli kırılma; çevre politikalarının tarım alanı başta olmak 

üzere, tüm sektöre politikalara dâhil edilmesi süreci olup; söz konusu dönemde, çevresel 

unsurlar tarımsal politikalarını ve neticesinde tarımsal üretimi yönlendiren en önemli etken 

konumuna gelmiştir.  

 

2013 tarihli yeni reform hareketi ise, tarımsal üretimde çevresel unsurların etkinliği 

daha da ön plana çıkararak OTP’nin çevre ve iklim değişikliği konularına daha fazla önem 

veren bir yapıya bürünmesini sağlamış; öte yandan, tarım alanının da dahil olduğu tüm 

sektörel politikaları AB düzeyinde belirlenen “Akılcı, Sürdürülebilir ve Kapsayıcı Büyüme” 

için Avrupa 2020 Stratejisi çerçevesinde tekrar ele alarak güncellemiştir. Bu kapsamda, 

OTP’nin yeni dönem hedefleri üç başlık altında toplanmıştır: ekonomik rekabet gücünün 

geliştirilmesi, çevresel sürdürülebilirlik düzeyinin iyileştirilmesi ile bölgesel verimliliğinin 

ve etkinliğinin arttırılması. 

 

2.2.2. Çiftlik Danışma Sisteminin Ortak Tarım Politikası Çerçevesinde 

Rolü ve Diğer Birlik Müdahaleleri ile Sinerji ve Tamamlayıcılığı 

 

2003 tarihli OTP Reformu ile sütunlar altındaki bir takım tedbirlerin yeniden 

yapılandırılmasına gidilmiş ve birçok yeni “yatay enstrüman” uygulamaya koyulmuştur. 

                                                           
16

 Beşinci Genişleme: (Macaristan, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Slovenya, Letonya, Litvanya, 
Estonya, Malta, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi - 2004) (Romanya, Bulgaristan - 2007) 
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2005 yılında uygulamaya konan “Tek Ödeme Planı” kapsamında ödemelerden 

faydalanacak çiftçilerin “Çapraz Uyum Mekanizması” olarak bilinen Birlik müdahalesi 

gereğince, gıda güvenilirliğinden tarımın çevreye verdiği zararı asgari seviyeye çeken 

tarımsal eylemlere değin bir takım yasal zorunlukları yerine getirmesi şart koşulmuş; hatta 

daha ötede, ekolojik sisteme bir takım faydalar sağlayan “iyi” tarımsal uygulamaların 

ihtiyari bir biçimde teşvik edilmesi öngörülmüştür.  

2003 tarihli OTP Reformunun beraberinde getirdiği önemli yatay bileşenlerden biri 

olan Çapraz Uyum Sistemi; çiftçilerin, AB kaynaklı doğrudan ödemelerin tümünden tam 

olarak -kesinti ile karşılaşmadan- faydalanmaları için bir kurallar setine uymak zorunda 

olmaları anlamına gelmektedir. Bu kavram özünde Amerika Birleşik Devleti (ABD) 

kaynaklı olup
17

, AB’de ilk olarak, tarımsal uygulamaların negatif yan etkilerini bertaraf 

edebilmek üzere, yalnızca sürdürülebilir ve çevre dostu tarım tekniklerini uygulayan 

çiftçilere finansal yardımda bulunulması görüşü doğrultusunda, OTP “Gündem 2000” 

Reformu kapsamında, Üye Devletler düzeyinde uygulanması isteğe bağlı –ihtiyari- bir araç 

olarak gündeme gelmiştir
18

. 2003 Reformu beraberinde ise, tarımsal desteklemelerden 

faydalanmak için çiftçilerin uymakla yükümlü olacağı kuralları beraberinde getiren Çapraz 

Uyum; Üye Devletler tarafından uygulanması zorunlu bir mekanizma halini almıştır.  

Bu kapsamda, Birlik müdahalelerinin Üye Devletlere ve çiftçilere getirdiği artan 

sorumluluklar, çiftçilerin tarımsal üretimde süregelen enformasyon ihtiyaçlarının 

yörüngesini Birlik ortak politika ve gerekliklerine doğru taşımıştır. 2003 tarihli OTP 

Reformunun beraberinde getirdiği Çapraz Uyum Mekanizmasının hayata geçirilmesine, 

çiftçilerin tüm bu AB kural ve standartlarını daha iyi anlamalarına ve benimsemelerine 

yardımcı olmayı amaçlayan ulusal bir ÇDS’nin Üye Devletler tarafından kurulması 

zorunluluğu eşlik etmiştir. Bu kapsamda,  AB'nin ÇDS’den öncelikli beklentisi, Çapraz 

Uyum bileşenine uyumun tüm Birlik coğrafyasında en yüksek düzeyde gerçekleştirilmesini 

garanti etmektir.  

                                                           
17

 Çapraz Uyum konsepti, ilk defa 1936’da ABD’de, “Büyük Buhran” dönemini takiben otlakların daha fazla 
erozyona maruz kalmasını engellemek maksadıyla uygulamaya koyulan “Tarım Koruma Programı” 
çerçevesinde çiftçilerin tarımsal uyum otoritesi kontrolünde devlet destekli finansal yardımlara erişmelerini 
sağlamak üzere oluşturulmuştur. 
18

 European Commission and Directorate-General for Agriculture and Rural Development, Evaluation of the 
application of cross compliance as foreseen under regulation 1782/2003,  Part II: Replies to Evaluation 
Questions-27/7/2007, Alliance Environment, GCA D(07)34768, Brussels, 2007, s.24 (çevrimiçi) 
http://ec.europa.eu/agriculture/eval/reports/cross_compliance/index_en.htm  

http://ec.europa.eu/agriculture/eval/reports/cross_compliance/index_en.htm
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Bu doğrultuda, Birlik tarafından tüm Üye Devletler düzeyinde kurulumu öngörülen 

ÇDS, Topluluk yasal düzenlemelerinde yerini almıştır. Uluslar üstü -ortak- kurallara tabi 

Sistem, Üye Devletlerin kendi bünyesinde var olan yayım ve danışmanlık hizmetlerinden 

farklı ve ilave olarak, Birliğin OTP kapsamında geliştirilen Birlik müdahalelerini 

tamamlayan ve etkinliğinin artıran ekonomik ve politik bir araç görevi görmektedir. 

Bu çerçevede ÇDS; OTP’nin I. ve II. Sütunlarının odaklandığı farklı ancak birbirini 

tamamlayan stratejik hedef ve politikalara ayrı ayrı hizmet eder niteliktedir.  OTP’nin 1. 

Sütunu altında tüm Üye Devletlerde uygulanan destekleme ve piyasa tedbirlerine ilişkin 

zorunlu kurallar yer alırken; II. Sütun, Üye Devletlerin çok yıllık programlar kapsamında 

kendi ulusal ve bölgesel ihtiyaçlarına göre şekillendirdikleri kırsal kalkınma tedbirlerini 

kapsamaktadır. Kuşkusuz, iki sütun kapsamında yer alan tedbirlerin ortak faydasında 

sürdürülebilir tarım uygulamalarının desteklenmesi yer almaktadır (Bkz: Şekil 2.2).  

 

Şekil 2.2: OTP I. ve II.  Sütunun birbirini tamamlayan nitelikte görev alanları 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: Avrupa Komisyonu
19

 

 

OTP’nin çevresel sürdürülebilirlik ve piyasa düzeni stratejik hedeflerine odaklı 

doğrudan ödemler ve çeşitli Birlik müdahalelerini öngören I. Sütunu altında,  (1782/2003 

ve 73/2009 sayılı düzenlemeler kapsamında) ÇDS, “çiftçilerin Çapraz Uyum kural ve 

standartlarına ilişkin sorumluluk ve yükümlülüklerini hiçbir şekilde etkilemeden 

                                                           
19

 European Commission, Importance of Rural Development, Introduction (çevrimiçi) 
https://enrd.ec.europa.eu/en/policy-in-action/rural-development-policy-overview/introduction  

I. Sütun II. Sütun 

Piyasa politikaları 

Gelir desteği 

Kırsal kalkınma politikası 

Rekabetçilik ve sürdürülebilirlik 

Üretim 
Çevresel 

sürdürülebilirlik 
Kırsal kalkınma 

https://enrd.ec.europa.eu/en/policy-in-action/rural-development-policy-overview/introduction
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çevre, gıda güvenilirliği ve hayvan sağlığı ve refahı ile ilgili malzeme akışları ve çiftlik 

içi süreçleri hakkında daha fazla farkındalık kazanmasına yardımcı olmalıdır” 

denilmektedir. Ancak, sistem kapsamında sunulan danışmanlık hizmetleri yalnızca bu 

konular ile sınırlı tutulmak durumunda değildir. Zira, Üye Devletler önceliklerine göre 

danışmanlık sistemlerine başka misyonlar da yükleyebilir. Böylece, Üye Devletlerin takdiri 

ile ÇDS; daha geniş OTP konularını kapsayan yatay bir araç olarak hizmet verebilir
20

. 

Öte yandan, (1698/2005 sayılı Tüzük kapsamında) OTP’nin çevresel 

sürdürülebilirlik, rekabetçilik ve yenilikçilik stratejik hedeflerine odaklı bir takım kırsal 

kalkınma tedbirleri öngören II. Sütunu altında yer alan “Kırsal Kalkınma için Avrupa 

Tarımsal Fonu”/ European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD), ÇDS’nin 

ortaklaşa finanse edilmesinde kullanıldığında, “Yönetim ve danışmanlık hizmetlerinin 

çiftçiler ve orman arazisi sahipleri tarafından kullanımı, bu kişilerin sahip oldukları 

arazilerin sürdürülebilir yönetimini geliştirmesine yardımcı olmalıdır” ve “Çiftçiler 

için Çiftlik Yönetimi, Çiftlik Destek ve Çiftlik Yönetimi Danışma Hizmetlerinin kurulumu, 

tarım sektöründe faaliyet gösteren insan potansiyelinin daha da geliştirilmesi ile 

işletmelerin yönetimini kolaylaştırmak ve iyileşmek, ayrıca işletmelerin genel 

performansını yükseltmek üzere yardımcı olmalıdır” ifadeleri ile 

gerekçelendirilmektedir. 

Bu kapsamda, ÇDS; I. Sütun kapsamında öngörülen Çapraz Uyum Mekanizması ile 

sinerji/görevdeşlik içinde faaliyet gösteren, hem I. Sütunun stratejik müdahaleleri hem de 

II. Sütunün stratejik tedbirlerini destekleyen ve her iki sütunun birden odaklandığı 

çevresel sürdürülebilir konusunda tamamlayıcılık sunan bir OTP yatay enstrümanıdır. 

 

 

 

 

 

                                                           
20

 ADE, ADAS, v.d., Evaluation of the Implementation of the Farm Advisory System, Final Report – 
Descriptive Part, December 2009, Belgium, s.1 (çevrimiçi) 
http://ec.europa.eu/agriculture/eval/reports/fas/report_eval_en.pdf  

http://ec.europa.eu/agriculture/eval/reports/fas/report_eval_en.pdf
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Şekil 2.3: (2013 Reformu öncesi) Üye Devletlerde ÇDS’nin OTP I. ve II. Sütun hedefleri 

ve ulusal mevcut yayım hizmetleri ile etkileşimi ve tamamlayıcılığı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: Evaluation of the Implementation of the Farm Advisory System Final Report
 21

 

 

                                                           
21

 ADE, ADAS, v.d., Evaluation of the Implementation of the Farm Advisory System, Final Report – 
Evaluation Part, December 2009, Belgium, s.3 (çevrimiçi) 
http://ec.europa.eu/agriculture/eval/reports/fas/report_eval_en.pdf  

 

“Çiftçilerin modern, yüksek kalitede tarım standartlarını 

yakalamalarında yardımcı olmak için, Üye Devletlerin ticari 

çiftliklere danışmanlık sunan kapsamlı bir sistem kurmaları 

gereklidir” 

“çiftçilerin bu standartlara ilişkin sorumluluk ve yükümlülüklerini 

hiçbir şekilde etkilemeden çevre, gıda güvenliği ve hayvan sağlığı ve 

refahı ile ilgili malzeme akışları ve çiftlik içi süreçleri hakkında daha 

fazla farkındalık kazanmasına yardımcı olmalıdır” 

“Yönetim ve danışmanlık hizmetlerinin çiftçiler ve orman arazisi 

sahipleri tarafından kullanımı, bu kişilerin sahip oldukları arazilerin 

sürdürülebilir yönetimini geliştirmesine yardımcı olmalıdır” 

“Çiftçiler için Çiftlik Yönetimi, Çiftlik Destek ve Çiftlik Danışma 

Hizmetleri ile orman sahipleri için Ormancılık Danışma Hizmetlerinin 

kurulumu, tarım ve ormancılık sektörlerinde faaliyet gösteren insan 

potansiyelinin daha da geliştirilmesi ile, işletmelerin yönetimini 

kolaylaştırmak ve iyileşmek, ayrıca işletmelerin genel performansını 

yükseltmek üzere yardımcı olmalıdır” 
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“ÇİFTLİK DANIŞMA 

SİSTEMİ” 

 Asgari kapsamı                           

73/2009 sayılı Konsey Tüzüğü  

http://ec.europa.eu/agriculture/eval/reports/fas/report_eval_en.pdf
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Ayrıca belirtilmelidir ki, ÇDS’nin yasal dayanağını oluşturan 1782/2003 sayılı 

Tüzük ile öngörüldüğü üzere, ÇDS’nin genel düzeyde asıl hedefi; “çiftçilerin modern, 

yüksek kalitede tarım standartlarını yakalamalarında yardımcı olmak”tır. Ancak, 

yasal belgelerde bu standartlara ilişkin açık değerlendirme ölçütleri yer almasa da, 2003 

OTP Reformunun genel hedefleri dikkate alındığında; Avrupa tarımı vizyonuna işaret eden 

bu ifadenin, ÇDS girişiminin mantığı doğrultusunda, Çapraz Uyum’un yasal çerçevesinin 

ötesine geçen hedefleri ve eylemleri kapsadığı aşikârdır. Bu doğrultuda, “modern ve 

yüksek kalitede tarım” vizyonu, 2003 tarihli OTP’nin üç temel kavramına dayandırılabilir: 

çevresel sürdürülebilirlik, ekonomik rekabet ve sosyal düzlemde Avrupa vatandaşlarının 

(halk sağlığı, hayvan refahı ve gıda güvenirliği gibi) beklentilerine cevap verebilmek (Bkz: 

Şekil 2.4).  

Avrupa genelinde modern ve yüksek kalitede tarım hedefine ulaşmak üzere, Çapraz 

Uyum yükümlüklerini yerine getiren çiftçilerin; ayrıca, -yasal mecburiyetlerin ötesine 

geçen- ihtiyari eylemlerde bulunmaları beklenmektedir. Bu çerçevede, çevresel 

sürdürülebilirlik politikalarını tarım ve halk sağlığı politikaları ile bünyesinde bütünleştiren 

etkin bir araç olan Çapraz Uyum Sistemi, tarım-çevre tedbirleri için “taban çizgisi” 

(baseline) veya “referans seviyesi” (reference level) görevi üstlenmektedir
22

. Bu 

doğrultuda, Sistem; çevreye zararlı tarımsal faaliyetlerin önüne geçerek çiftçiliğin 

sürdürülebilir bir biçimde gerçekleştirilmesinin garanti altına alınması ve çevresel düzeyde 

yararlı kamu mal ve hizmetlerin ihtiyari destekler ile teşvik edilmesi olmak üzere iki farklı 

strateji izlemektedir
23

. Tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilir bir biçimde 

gerçekleştirilmesinin garanti altına alan “referans seviyesi”ni oluşturan caydırıcı önlemler 

kapsamındaki uyulması zorunlu kural ve standartları yerine getirmeyen çiftçiler, “kirleten 

öder ilkesi” (Polluter-Pays-Principle) doğrultusunda bu seviyenin üstünde kalan 

doğuracakları kamusal zararı karşılamaya yükümlüdür
24

. Diğer yandan, Birliğin “yeşil” 

çevresel hedefleri, çiftçilerin zorunlu mevzuata uyarak karşılayacağı getirilerden çoğu 

zaman çok daha ötede gönüllü eylemleri gerektirmektedir. Bu sebeple, çevreyi geliştirmek 

için, çiftçilerin - çevre ile ilgili “taban çizgisi”ni oluşturan zorunlu gerekliliklerin ötesinde 

                                                           
22

 European Commission, Cross-compliance, Direct Support, Policy Areas, Agriculture and Rural 
Development (çevrimiçi)   
http://ec.europa.eu/agriculture/direct-support/cross-compliance/index_en.htm  
23

 European Commission, Integrating environmental concerns into the CAP, General Principle Agriculture 
and Environment, Agriculture and Rural Development, 2015 (çevrimiçi)   
http://ec.europa.eu/agriculture/envir/cap/index_en.htm#polluter  
24

 A.e., Reference Level – Base Line,  

http://ec.europa.eu/agriculture/direct-support/cross-compliance/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/envir/cap/index_en.htm#polluter
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– genel kamusal fayda sağlayan gönüllü faaliyetlerde bulunduğu durumlarda, “çevreye 

fayda sunan kazanır” (Provider-gets-principle) ilkesi çerçevesinde, çiftçilerin uygun 

teşvikler ile desteklenmesi öngörülmüştür
25

.  

Bu çerçevede, ÇDS’nin OTP kapsamındaki temel yaklaşımı, Çapraz Uyum 

gereklilikleri ile modern ve ileri teknoloji tarım standartları arasında kalan boşluğu 

kapatmak üzere, mevcut aktörleri örgütlemek ve teşvik etmektir
26

. 

 

Şekil 2.4: Modern, Yüksek Kalitede AB Tarımı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: Evaluation of the Implementation of the Farm Advisory System Final Report
 27

 

                                                           
25

 A. e., 
26

 ADE, ADAS, v.d., a.g.e., Final Report – Evaluation Part,, s.28  
27

 A.e. 

MODERN, YÜKSEK KALİTEDE AB TARIMI 

 
Rekabetçilik ve İnnovasyon 

(Kaliteli ürünler, katma değer, 

yeni işlemler...) 

Çevresel Sürdürülebilirlik 

AB Vatandaşlarının 

Beklentilerine Cevap 

Verebilme                       
(Organik tarım, halk sağlığı,,...) 

Çiftçi 3 

Çiftçi 2 

Çiftçi 1 

Referans seviyesi: 

Çapraz Uyum 

Pozitif teşvikler 

Negatif 

yaptırımlar 

Teşvik yok, yaptırım yok 
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Öte yandan, AB tarım politikalarında dinamik bir yapı etkin olup, OTP; küresel 

ve/veya yerel düzeyde ekonomik, teknolojik ve çevresel gelişmeler beraberinde Birlik 

tarafından sürekli revize edilmektedir. Tarım politikalarında yapılan söz konusu reformlar, 

OTP’nin bir unsuru olan ÇDS’nin gündemini de kendiliğinden güncellemektedir. Diğer 

taraftan, OTP’nin gündemi beraberinde ÇDS’nin gelişen rolü ve kapsamı; sistemin 

sürdürülebilirliğine önemli derecede katkıda bulunmaktadır. 

2013 sonrası OTP, Avrupa’da sürdürülebilir gıda arzı ve gıda güvenirliğini sağlama 

hedefini devam ettirirken, arazinin sürdürülebilir kullanımını ve doğal kaynakların 

korunmasını garanti altına alma, iklim değişikliğinin önüne geçme çabasını somut bir 

biçimde arttırmıştır.  Bu kapsamda, hem I. Sütun hem de II. Sütun altında başta ödeme ve 

desteklemeler olmak üzere bir takım güncel düzenleyici ve teşvik edici müdahaleler 

öngörmüştür (Bkz: Şekil 2.5). I. Sütun altında ilk defa doğrudan ödemelerde Zorunlu 

Ödeme Planı kapsamında üreticiye sunulan “Yeşil ödemeler”  ve Gönüllü Ödeme Planı 

dâhilindeki “Doğal Kısıtı Bulunan Alanlar”a ilişkin destekler; OTP’nin gelişmiş çevreci 

hedeflerine katkı sağlamaktadır. Üye Devletlerin ulusal bütçelerinden %30’luk bir pay 

tahsis edeceği söz konusu ödemeler, çiftçilerin kalıcı meraların muhafazası, ekolojik odak 

alanlar ve ürün çeşitlendirmesi hususlarında olmak üzere çapraz uyum kurallarına tabi üç 

zorunlu uygulamayı benimsemeleri halinde sağlanacaktır
28

.   

Öte yandan, II. Sütun altında yer alan kırsal kalkınma tedbirlerine ilişkin Üye 

Devletlerin çok yıllık Kırsal Kalkınma Programları dâhilinde tahsis edecekleri bütçenin en 

az %30’unun çevre ve iklim için faydalı “gönüllü” tedbirlere ayrılması düzenlenmiştir. 

Üye Devletler tarafından ihtiyaçları doğrultusunda belirlenecek söz konusu gönüllü tarım-

çevre tedbirleri (agri-environmental measures); AB ve Üye Devletler tarafından ortak 

finanse edilmekte olup; söz konusu tedbirler ile, çiftçilerin yasal gerekliliklerin ötesindeki 

çevre dostu tarım tekniklerini en az beş yıl süreyle benimsemeyi taahhüt etmeleri halinde,  

söz konusu teknikleri uygulamalarından doğan masrafları ve gelir kayıpları telafi 

edilmektedir. Söz konusu gönüllü tedbirlerin kapsamı ulusal ve bölgesel düzeyde, 

ihtiyaçlar doğrultusunda, yerel otoriteler tarafından tekrar tasarlanabilir olup,  

• Tarımın çevre açısından olumlu bir biçimde yaygınlaştırılması; 

• Düşük yoğunluklu mera sistemlerinin yönetimi; 

                                                           
28

   European Commission, Greening,  Direct Support,  Agriculture and Rural Development, European 
Commission, 2015 (çevrimiçi) http://ec.europa.eu/agriculture/direct-support/greening/index_en.htm  

http://ec.europa.eu/agriculture/direct-support/greening/index_en.htm


22 
 

• Entegre çiftlik yönetimi ve organik tarım; 

• Peyzaj öğelerinin ve tarihi niteliklerin korunması; 

• Yüksek değerli habitatların ve ilişkili biyolojik çeşitliliğin korunması vb.  

tarım-çevre planlarını içermektedir
29

. 

 

Şekil 2.5: (2013 Reformu beraberinde) I. Sütun ve  II. Sütun altındaki çevreci nitelikli 

ödeme ve desteklemelerin yapısı ve işleyişi 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: Overview of CAP Reform 2014- 2020
30

 

 

Bu çerçevede, Çapraz Uyum Sistemi; hedefleri netleştirilerek, kuralların kapsamı 

sadeleştirilerek ve yasal tabanı tekrar gruplandırılarak, (ÇDS’nin kapsamının genişletilmesi 

ve esnetilmesi imkânı beraberinde), yeni dönem OTP’nin odaklandığı hedeflere etkin bir 

biçimde cevap vermek üzere adapte edilmiştir. 

 

                                                           
29

 European Commission, Agri-environment measures,  Agriculture and environment, Agriculture and Rural 
Development, European Commission, 2015 (çevrimiçi)  
http://ec.europa.eu/agriculture/envir/measures/index_en.htm 
30

 European Commission, Overview of CAP Reform 2014- 2020, Agricultural Policy Perspectives Brief, N°5, 
December 2013. (çevrimiçi)  
http://ec.europa.eu/agriculture/policy-perspectives/policy-briefs/05_en.pdf  
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http://ec.europa.eu/agriculture/policy-perspectives/policy-briefs/05_en.pdf
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1306/2013 sayılı Konsey Tüzüğü;  

a) (1307/2013 sayılı Tüzük uyarınca) doğrudan ödemelerin,  

b) (1308/2013 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü Madde 46 ve 47 

uyarınca) şarap sektörü desteklerinin ve 

c) (1305/2013 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü Madde 21. Madde 

(a) ve (b) bentleri, 28-31 arası Maddeler, 33. ve 34. Maddeler uyarınca) tarım-

çevre, organik tarım, Natura 2000, Su Çerçeve Direktifi kapsamındaki yıllık 

ödemelerin sağlandığı faydalanıcılara yönelik
31

 Çapraz Uyum kurallarını 

belirlemiştir.  

 

Bu kapsamda, çiftçiler tarafından uyuma tabi Çapraz Uyum hükümleri; doğrudan 

ödemeleri (Bkz: Şekil 2.5), 

a) AB tarafından zorunlu tutulan halk sağlığı, hayvan sağlığı, çevre ve hayvan 

refahı konularındaki Zorunlu Yönetim Gereklilikleri (SMR) ve 

b) toprak erozyonunu sınırlamak, toprak yapısı ile (karbon) organik madde 

düzeylerini korumak ve sürdürülebilir asgari bakım standartlarını sağlamak 

maksadıyla söz konusu Üye Devlet tarafından belirlenen İyi Tarımsal ve 

Çevresel Koşullar (GAEC) Ulusal Standartları ile ilişkilendirmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
31

 1307/2013 sayılı Tüzük Başlık V’te belirtilen küçük çiftçiler planında (small farmers scheme) yer alan 
çiftçilerin, çapraz uyum yükümlüklerinden, özellikle de kontrol sisteminden ve ceza riskinden, muaf 
tutulmaları öngörülmüştür.   
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Şekil 2.6: (2013 Reformu beraberinde) Çapraz Uyum kapsamında ödemeler ile 

ilişkilendirilen kurallar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: “Tarımsal ve Kırsal Kalkınma Danışmanlık Hizmetlerinin Güçlendirilmesi” adlı 

(Strengthening the Agricultural and Rural Development Advisory Services) TAIEX 

Çalıştayı sunumları, Makedonya, 5 Şubat 2015 

Doğrudan Ödemeler: 

• Temel ödemeler 

• Yeşil ödemeler 

• Az tercihli alanlar 

• Genç Çiftçiler 

• Tüm ürün bazlı doğrudan 

ödemeler 

Kırsal Kalkınma: 

• Tarım-çevre ve organik 

tarım tedbirleri  

• Orman-çevre tedbirleri 

• Az tercihli alanlar 

• Natura 2000 ödemeleri 

• Su Çerçeve Direktifi 

ödemeleri 

• Hayvan refahı ödemeleri 

• Ağaçlandırma ödemeleri 

Şarap: 

• Yeniden yapılanma 

• Yeşil Hasat 

 

ÖDEMELER 

 

Çapraz Uyum 

 

 

Zorunlu Yönetim Gereklilikleri: 

(13 adet SMR) 

• Kuşlar ve Habitat Direktifleri 

• Nitrat Direktifi 

• Hayvan Kimlik ve Kayıt 

• Pestisitlerin Ruhsatlandırılması 

Tüzüğü 

• Yasak hormonlar Direktifi 

• Genel Gıda Yasası 

• Hastalıkların Bildirimi (1 eylem) 

• Hayvan Refahı (3 eylem) 

 

İyi Tarımsal ve Çevresel Koşullar: 

(7 adet GAEC standardı) 

• Asgari toprak örtüsü 

• Asgari arazi yönetimi 

• Toprak organik madde düzeyinin 

korunması 

• Peyzaj elemanlarının muhafazası 

• Su yolları boyunca tampon şeritler 

• Sulama için su kullanımının 

düzenlenmesi 

• Yeraltı suyu korunması 

 

• Su Çerçeve Direktifi 

• Zirai İlaçların Sürdürülebilir Kullanımı 

Direktifi 

• Yeşillendirme ve arazi bakım kriterleri 

• Ü.D Kırsal kalkınma programlarında 

öngörülen ilave tedbirler 

 
+(İhtiyari) kırsal kalkınma «yeşillendirme»  
(greening) tedbirleri 

KURALLAR 

 

Çiftlik Danışma Sistemi 
 

reference level  

baseline  
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Ayrıca, 2013 OTP’nin I. ve II. Sütunu dahilinde getirdiği yeni hedef ve 

düzenlemelere, kırsal alanlarda bilgi transferinin desteklenmesi ve yenilik/innovasyon 

yaratılmasına ilişkin birçok yeni unsur entegre edilmiş olup; Üye Devletlerde 

kurulacak/mevcut ÇDS’nin aşağıda yer alan altı adet kırsal kalkınma önceliğinin en az biri 

ile ilişkilendirilerek faaliyetlerini geliştirilmesi şart koşulmuştur; 

1. Kırsal alanlarda ve tarım ile ormancılık sektörlerinde bilgi transferinin ve 

yenilikçiliğin teşvik edilmesi, 

2. Tüm bölgelerde her tip tarımsal faaliyette çiftlik düzeyinde canlılığın ve 

rekabetçiliğin geliştirilmesi ve ormanların sürdürülebilirliğinin ve yenilikçi çiftlik 

teknolojilerinin teşvik edilmesi, 

3. Tarım ürünlerinin işlenmesi ve pazarlaması, hayvan refahı ve tarımda risk 

yönetimini de içecek şekilde, gıda zinciri organizasyonun teşvik edilmesi, 

4. Tarım ve ormancılık ekosistemlerinin korunması, yenilenmesi ve geliştirilmesi 

5. Kaynak verimliliğinin teşvik edilmesi ve tarım, gıda ve ormancılık sektörlerinde 

düşük karbon salınımlı ve iklim değişimine dayanıklı (climate change resistant) 

ekonomiye geçişin desteklenmesi 

6. Kırsal alanlarda ekonomik gelişmenin teşvik edilmesi ve yoksulluk ve sosyal 

dışlanma ile mücadelenin desteklenmesi’dir.   

 

Bu çerçevede, 2013 sonrası OTP; rekabetçi ve sürdürülebilir bir tarım sektörü 

hedefi doğrultusunda, yatay enstrümanların kapsamı ve işlevine ilişkin beklentilerini 

belirgin biçimde arttırmıştır. Bu kapsamda, tarımsal alanda çevre odaklı politikaların ve 

iklim değişikliği hareketinin çiftçiler düzeyinde uygulamaya geçmesine hizmet edecek; öte 

yandan, araştırma ve geliştirme faaliyetlerine zemin oluşturacak ve ivme kazandıracak 

bilgi, beceri ve deneyim paylaşımını sağlayan ÇDS, OTP’nin yeni dönem hedeflerine 

ulaşmada Birlik düzeyinde kritik önem arz etmektedir.  

Bu doğrultuda, hâlihazırda ÇDS; Çapraz Uyum Mekanizması dâhilinde yer alan 

zorunlu yasal uygulama ve standartların çiftçiler tarafından yerine getirmesini güvence 

altına alma misyonunun/görevinin yanı sıra; söz konusu standart ve gerekliliklerinin 

ötesine geçen tarımsal eylemlerde bilim ile uygulama arasındaki uçurumu kapatan ve 

eğitim ile yeniliği buluşturan; bu sayede OTP’nin son dönem ekonomik, çevresel ve 

bölgesel politika ve müdahalelerini tamamlayan ve destekleyen bir araç rolü 

üstlenmektedir. 
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2.2.3. Çiftlik Danışma Sisteminin Yasal Altyapısı 

 

2.2.3.1. AB Çiftlik Danışma Sistemi ve Çiftlik Danışma Hizmetleri 

Kavramları  

 

AB’de Çiftlik Danışma Sistemi kavramı; Birlik mevzuatları ile kapsamı düzenlenen 

danışmanlık hizmetlerini Üye Devletlerde yürüten kamu kuruluşlarına, özel işletmelere ya 

da her ikisinden birden oluşan karma yapıya; yahut koordinasyon-denetim yapılarını da 

kapsamına alan tüm organizasyona karşılık gelmektedir. Bu doğrultuda, ÇDS, bir ya da 

daha fazla sayıda belirlenmiş kamusal otorite ve/veya özel kuruluş tarafından işletilebilir 

ve dolayısıyla hizmetlerden ziyade bir sistem olarak tanımlanmaktadır
32

.  AB Çiftlik 

Danışma Hizmetleri ise, sistem dâhilinde çiftçilere sunulan çeşitli danışmanlık 

faaliyetlerine karşılık gelmekte olup, usul ve esasları Birlik mevzuatları ile düzenlenmiştir.   

 

Diğer yandan, ÇDS’nin çıktıları olan danışmanlık, bilgi sağlama ve eğitim 

faaliyetleri arasındaki ayırımlar iyi gözetilmelidir. ÇDS dâhilinde çiftçilere sunulan 

danışmanlık, çiftçilerin özel durumları değerlendirilerek, çift taraflı etkileşim süreci 

kapsamında sağlanan bir hizmet türü olup “belirli konularda çiftçinin karar vermesine 

yardımcı olmak üzere teknik uzman görüşünün (çiftlik yerinde veya dışında) sağlanması” 

olarak tanımlanmaktadır
33

. Bilgilendirme hizmetleri, genellikle kamuya açık seminerler, 

fuarlar ya da ÇDS ulusal koordinatörlüğü tarafından ücretsiz olarak sağlanan (kitapçıklar, 

broşürler, el ilanları, internet sitesi, bilgisayar yazılımları gibi) yaygın yayın ve yayım 

araçları vasıtası gerçekleştirilmekte olup, sonrasında herhangi bir bireysel takip eylemi 

gerektirmemektedir
34

. Diğer yandan, söz konusu faaliyetler, çiftçilerin Çapraz Uyum 

gereklilikleri konusunda tek yönlü bilgilendirilmesini de içermektedir. Eğitim faaliyetleri 

ise, çeşitli teknik ve kültürel yetkinliklerin çiftçiler tarafından kazanılmasını sağlamak 

amacıyla, alanlarında uzman eğitmenler tarafından verilen süreli ve tematik çalıştay ya da 

çiftçi günleri gibi eğitsel aktiviteleri kapsamaktadır. Eğitim faaliyetleri, danışmanlıktan 

farklı olarak çiftçilerin özel durumlarına daha az odaklanmakta ancak aynı anda birçok 

kişinin genel düzeyde faydalı olabilecek bilgi ve becerileri edinmesine yardımcı 
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olmaktadır. Bu doğrultuda,  bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerini de gerektiğinde içeren 

danışmanlık hizmetleri, sadece doğrudan ödemelerden yararlanan çiftçilerin değil, tüm 

Birlik çiftçilerinin faydalanacağı şekilde düzenlenmiştir.  

 

2.2.3.2. AB Çiftlik Danışma Sistemi ve Hizmetlerinin Temel 

Esasları 

 

Sistemin, gönüllülük ve gizlilik olmak üzere AB düzeyinde belirlen iki adet temel 

esası bulunmaktadır.   

Gönüllülük esası doğrultusunda,  AB düzeyinde tüm çiftçiler, hatta ödemelerden 

yararlanmayanlar bile, kendi istekleri doğrultusunda Sistemden faydalanabilirler 

(1782/2003 sayılı Konsey Tüzüğü (Madde 40); 1306/2013 Avrupa Par. ve Konsey Tüzüğü 

(Madde 14)).   

Ödemelerden faydalanan çiftçilerin, Çapraz Uyum dâhilinde uyulması gereken 

SMR ve GAEC standartlarını konusunda bilgilendirilmesi sorumluluğu Üye Devletlere ait 

olup, yetkili ulusal otorite danışmanlık hizmetlerinden faydalanmayan çiftçiler de dahil 

olmak üzere bütün üreticileri yasal yükümlükleri hakkında bilgilendirmek durumundadır. 

Bu kapsamda, tüm faydalanıcılara uymak durumunda oldukları gereklilikler ve standartlar 

bir liste halinde sunulur. Ancak, ödemelerden faydalanan bu çiftçiler tercih ederler ise, 

ulusal bir danışmanlık otorite ve kuruluşundan ayrıca  (ücretli veya ücretsiz) hizmet talep 

edebilir. Bu durumda, yetkili danışmanlar, çiftçinin bireysel durumunu da analiz ederek,  

özgün ihtiyaçları doğrultusunda tavsiyelerde bulunur (1306/2013 sayılı Avrupa Par. ve 

Konsey Tüzüğü Madde 14).  

Ancak, çiftçiler aldıkları danışmanlık hizmeti sonucunda söz konusu tavsiyelere 

uygun olarak eyleme geçip geçmemekte özgürdürler.  Bu bağlamda, ulusal Sistemlerde 

danışmanlık ve uygunluk kontrolü ayrı kalmalıdır ve çiftçi, uyumla ilişkili eylemlerine 

yönelik olarak nihai sorumluluğu taşımalıdır (1306/2013 sayılı Avrupa Par. ve Konsey 

Tüzüğü Madde 13). ÇDS, bu açıdan, çiftçilerin Çapraz Uyum kapsamındaki yasal 

yükümlülüklerini yerine getirmedeki sorumluluğunu ve zorunluluklarını hiç bir şekilde 

etkilemez. (Bkz: Tablo 2.1). Buna karşın, AB’deki genel inanış, bu danışmanlık 
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hizmetlerine erişmek isteyen üreticilerin politika zorunluluklarını yerine getirme 

konusunda daha bilinçli ve gayretli olduklarıdır. Bu doğrultuda, hizmet alan çiftçiler, 

Çapraz Uyum kurallarına ilişkin kontrol mekanizması dâhilinde az riskli statüsünde 

değerlendirilmektedirler
35

.  

 

Tablo 2.1: ÇDS sorumluluk paylaşımı tablosu 

 

 

Danışman Çiftçi Kontrolör Üye Devlet 

 

Çiftçinin özel 

durumunu analiz eder 

ve ihtiyaçlarına uygun  

tavsiyeler sunarak, 

çiftçiyi yönlendirir.  

 

Yasal 

zorunluluklarının 

bilincini taşımalıdır 

ve eylemlerinden 

kendisi sorumludur. 

 

Denetimlerinin 

sonucunda 

yaptırımlar 

gerçekleşebilir.  

 

Çiftçiyi, Çapraz Uyum 

kapsamındaki yasal 

yükümlükleri konusunda 

bilgilendirmekle 

yükümlüdür.   

 

Kaynak: Evaluation of the Implementation of the Farm Advisory System Final Report
 36

 
 

Ancak, AB genelinde tüm çiftçilere Sisteme erişim hakkı verilse de, 2003 tarihli ilk 

düzenlemede, Üye Devletler tarafından, 15 000 Euro’dan fazla doğrudan ödemelere erişen 

çiftçilere danışmanlık hizmetlerinde öncelik verilmesi öngörmüştü (1782/2003: Madde 

14). Ancak, OTP’nin 2008 tarihli Gözden Geçirilmesi beraberinde; Üye Devletlere, belirli 

kriterlere uygun olarak Sisteme erişecek öncelikli faydalanıcıları tayin etme hakkı 

tanımaktadır (73/2009: Madde 12).  2013 tarihli Reformlar beraberinde de devam ettirilen 

bu uygulamaya ilişkin, ayrıca Üye Devletlerin, Çapraz Uyum Sistemi cezai yaptırımları 

doğrultusunda ilk defa uyarı alan çiftçilere danışmanlık hizmetlerinde öncelik tanıması 

önerisi getirilmiştir (1306/2013 sayılı Tüzük Madde 99).  

Öte yandan, gizlilik esası doğrultusunda, danışmanlık faaliyetleri sırasında elde 

edilen kişisel ya da bireysel bilgi ve veriler, Birlik yasalarında ya da ulusal yasada 

öngörülen bir zorunluluğun kapsadığı aykırılık ve ihlal durumları haricinde ifşa edilemez 

(1782/2003 sayılı Konsey Tüzüğü (Madde 15), 1306/2013 sayılı Avrupa Par. ve Konsey 
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Tüzüğü (Madde 13)). Söz konusu gereklilik, yetkili danışman ve danışma organlarına 

verilerin korunması açısından katı sorumluluklar yüklemektedir
37

. 

Ayrıca, 2013 tarihli düzenlemeler beraberinde sisteme ilişkin getirilen spesifik 

gereklilikler dahilinde, öncelikle, hizmet verecek danışmanların uygun nitelikte, yeterli 

vasıfta ve düzenli eğitiliyor olması ve Üye Devletlerin bu gerekliliği sağlayacak yasal 

düzenlemeleri benimsemesi beklenmektedir.  

 

2.2.3.3. AB Çiftlik Danışma Sistemi ve Hizmetlerinin Kapsamı 

 

2003 tarihli OTP; Birlik Üye Devletlerine, ulusal bünyelerinde mevcut olan yayım 

sistemlerinden farklı olarak, Birlik düzeyinde belirlenen tarımsal politikalara hizmet 

edecek ve bu sebeple kuralları Birlik düzenlemeleri ile ortaya koyulacak bir AB ÇDS 

kurmaları zorunluluğunu getirmiştir. Bu doğrultuda, OTP I. Sütun altında yer alan 

doğrudan ödemeleri faydalanıcıların uymakla yükümlü olduğu kurallar ile ilişkilendiren 

(diğer bir I. Sütun yatay aracı olan) Çapraz Uyum Sistemi ile (eş zamanlı olarak sunulan) 

ÇDS’nin kapsamları eş tutulmuştur.  

Bu kapsamda, 2013 tarihli OTP Reformu öncesi, Üye Devletlerde arazi ve çiftlik 

yönetimi konularında faaliyet gösterecek ÇDS’nin çekirdek faaliyet alanı; asgari olarak 

(73/2009 sayılı Konsey Tüzüğü Madde 4 ve 5'te bahsi geçen) SMR ve (Madde 6’da bahsi 

geçen) GAEC uygulamaları ile gerekli durumlarda iş güvenliği konularını kapsamak üzere 

belirlenmişti.  

Bu doğrultuda, Üye Devletler 2007 yılına kadar altyapısını kurmakla yükümlü 

oldukları Sisteme ilişkin tüm çabalarını ve kaynaklarını söz konusu asgari yeterliği 

karşılamak üzere kullanmışlardır. Ancak, ÇDS’nin yasal dayanağını oluşturan 1782/2003 

sayılı Tüzük ile Sisteme atfedilen çiftçilerin modern, yüksek kalitede tarım standartlarını 

yakalamalarında yardımcı olmak görevi doğrultusunda, sonraki dönemlerde Birlik 

tarafından Sistemin kapsam sınırlarının genişletilmesi öngörülmekte idi.  

2013 tarihli OTP ile getirilen mevcut düzenlemeler beraberinde, ÇDS’nin 

güncellenen rolüne paralel olarak, Üye Devletlerde faaliyet gösteren ÇDS’nin 2014 yılı 
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itibari ile en azından aşağıda yer alan konularda hizmet sunması gereklidir (1306/2013 

sayılı Tüzük Madde 2); 

a) (1306/2013 sayılı Tüzük Bölüm I Başlık VI’da öngörülen) zorunlu yönetim 

gereklilikleri ve/veya iyi tarımsal çevresel koşullara ilişkin standartlardan doğan çiftlik 

düzeyindeki yükümlülükler; 

b) uygun olduğu hallerde, (1307/2013 sayılı Tüzük Bölüm 3 Başlık III’de belirtildiği 

şekilde) iklim ve çevre için gaydalı tarımsal uygulamalar ve (1307/2013 sayılı Tüzük 

Madde 4(1)’in (c) bendinde belirtildiği üzere) tarımsal arazilerin muhafazası; 

c) çiftlik modernizasyonu, rekabetçiliğin geliştirilmesi, sektörel entegrasyon, innovasyon 

ve pazar yöneliminin yanı sıra girişimcilik teşvikini amaçlayan kırsal kalkınma 

programlarında çiftlik düzeyinde öngörülen tedbirler; 

d) Su Çerçeve Direktifi (2000/60/EC) Madde 11(3)’ün uygulanmasına yönelik Üye 

Devletler tarafından tanımlanan gereklilikler; 

e) Direktif 2009/128/EC Madde 14’de bahsi geçen entegre zararlı yönetimi genel 

ilkelerine özellikle uygun olarak, 1107/2009 sayılı Tüzük Madde 55‘in uygulanmasına 

yönelik Üye Devletler tarafından tanımlanan gereklilikler. 

 

Sistem, ayrıca, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Su Çerçeve Direktifi 2000/60/EC 

özel hükümlerini uygulamak üzere Üye Devletler tarafından faydalanıcılara dayatılan 

gereklilikleri ve 1107/2009 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü Madde 55‘in 

uygulanmasına dair; (Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi 2009/128/EC Madde 14’te 

bahsi geçen) entegre zararlı yönetimi genel ilkelerine özellikle uygun olarak, Üye Devletler 

tarafından tanımlanan gereklilikleri kapsamına alabilir (1306/2013 sayılı Tüzük İfade 11).  

Öte yandan, Üye Devletlerde çiftçilerin, ÇDS hizmetlerinden faydalanmalarına, 

ÇDS’yi de kapsamına alan bir çiftlik destek, yönetim ve danışmanlık sisteminin 

kurulumuna ve  Sistem danışmanlarının düzenli olarak eğitilmesine mali katkı sağlamak 

üzere ÇDS’nin Birlik tarafından eş finansmanına ilişkin öngörülen tedbirlerin harekete 

geçirildiği durumlarda, ayrıca ulusal sistemlerin  

(f) Birlik mevzuatına dayılı iş güvenliği standartları ve çiftlik yönetimi ile ilişkili güvenlik 

standartlarına;  

(g) sistemden ilk defa kez yararlanacak çiftçiler için spesifik tavsiyelere 

yer veren danışmanlık hizmetlerini de kapsama almaları gerekmektedir (1305/2013 sayılı 

Tüzük Madde 15/1). Ayrıca, ulusal ÇDS dâhilinde yürütülen danışmanlık hizmetlerinin, 

2013 tarihli OTP kapsamında belirlen altı adet Birlik Kırsal Kalkınma Önceliğinden en az 
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biri ile ilişkilendirilmesi ve hizmet organizasyon ve yöntemlerinin bu doğrultuda 

uyumlaştırılması beklenmektedir.  

Öte yandan, Üye Devletlerde sunulan Çiftlik Danışma Hizmetleri ihtiyari olarak 

aşağıdaki konuları da kapsayabilir( Tüzük 1306/2013 Madde 3); 

a) çiftliklerin yapısal dönüşümünün ve ekonomik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesinin teşvik 

edilmesi;  

b) risk yönetimi planları ve beraberinde doğal afetler, katastrofik olaylar ve hayvan ve 

bitki hastalıklarını hedef alan önleyici önlemlerin oluşturulması; 

c) 1305/2013 sayılı Tüzük Madde 28(3) ve 29(2)’de bahsi geçtiği üzere, ulusal mevzuatlar 

ile ortaya koyulan asgari gereklilikler;  

d) 1306/2013 sayılı Tüzük ile belirtildiği üzere, iklim değişikliğinin önüne geçilmesi, iklim 

değişikliğine uyumlu tarımsal faaliyetlerin benimsenmesi, bio-çeşitlilik ve su 

kaynaklarının korunması ile ilişkili bilgiler.  

 

Bu doğrultuda, 2013 tarihli düzenlemelerde görülmektedir ki, Birlik; Üye 

Devletlerin ÇDS hizmetlerini salt Çapraz Uyum kurallarını kapsayacak şekilde yürütmeleri 

ile yetinmemektedir. Bu doğrultuda, 2020 Birlik stratejileri ile uyumlu olarak, Üye 

Devletlerin Sistem dahilinde sunmakla yükümlü oldukların hizmetlerin faaliyet alanları; 

çiftlik modernizasyonu, sektörel entegrasyon, girişimcilik ve innovasyon gibi konuları 

kapsamına alacak şekilde genişletilmiş ve çeşitlendirilmiş; öte yandan,  doğal kaynakların 

sürdürülebilir yönetimine ilişkin referans seviyesi üzerinde yer alan Su Çerçeve Direktifi, 

Zirai İlaçların Sürdürülebilir Kullanımı Direktifi gibi yeni ihtiyari hedef noktaları ile bu 

alanda Birlik politika ve müdahalelerinin çıtası yükseltilmiştir. 

 

2.2.3.4. AB Çiftlik Danışma Sistemi ve Hizmetlerinin Birlik 

Tarafından Finansmanı 

 

2003 OTP’nin her iki sütun müdahalelerini tamamlayan bir yatay bileşen olan 

ÇDS’nin, ikinci Sütun kapsamında yer alan EAFRD ile iki türlü finanse edilmesi, 

öngörülmüştür (1698/2005 sayılı Konsey Tüzüğü). 

İlki, çiftçiler ve orman arazisi sahipleri tarafında danışmanlık hizmetlerinin 

kullanılmasını destekleyen Tedbir 114 doğrultusunda; çiftçilerin faydalanacağı 
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danışmanlık hizmetlerinden doğan maliyetlerin, AB ve Üye Devletler tarafından eş 

finansmanıdır. Burada ana amaç, danışmanlık hizmetlerine erişen çiftçilerin hizmet 

ücretlerinden kaynaklanan maliyet artışını kısmen finanse etmek ve sistemin topyekûn 

performansını iyileştirmektir. 

Desteğin miktarı, 1500 Euro üst sınırı konulmak kaydıyla, her danışmanlık hizmeti 

uygun maliyetinin %80’ini aşmamak üzere tanımlanmış olup, Üye Devletler söz konusu 

hizmetlerin bu limiti aşan kısımlarını kendi öz kaynaklarından karşılamak durumundadır 

(1974/2006 sayılı Konsey Tüzüğü, Ek).  

İkincisi ise, çiftçiler için çiftlik yönetim/çiftlik yardım/çiftlik danışma hizmetlerinin 

ve orman arazisi sahipleri için orman danışma hizmetlerinin kurulmasını destekleyen 

Tedbir 115 doğrultusunda, Devletlerde 2007 yılına kadar altyapısının tamamlanması için 

müddet tanınan ulusal sistemin kurulumundan doğan bir takım masrafların, AB ve Üye 

Devletler tarafından eş finansmanıdır. 

Destek, sistemin kurulumunun ilk yılından itibaren beş yıl süre ile, altıncı yıl hiç 

ödeme kalmayacak şekilde, Üye Devletlerde sorumlu bir kamu kuruşuna her yıl azalan 

oranlarda sağlanacaktır. Ödemeler, ulusal kırsal kalkınma program tedbirleri kapsamda 

gerçekleştirilmektedir (1974/2006 sayılı Konsey Tüzüğü Madde 16).  

2013 OTP Reformu beraberinde getirilen değişiklikler doğrultusunda, (1698/2005 

sayılı Tüzüğü ilga eden) 1305/2013 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Tüzüğü 

uyarınca, Çiftlik Yönetimi / Çiftlik Yardımı / Çiftlik Danışma Sistemlerinin 

desteklenmesine ilişkin tedbirler Üye Devletlerde üç amaç dâhilinde harekete 

geçirilebilmektedir. Bunlar (Madde 15/1); 

a) Çiftçilerin/ işbu Tüzük ile tanımlanan genç çiftçilerin, orman arazi sahiplerinin ve diğer 

arazi yöneticileri ile kırsal alanlarda küçük-orta ölçekli işletmelerin; sahip oldukları 

arazilerin/işletmenin/yatırımın ekonomik ve çevresel performansının yanı sıra iklim 

değişikliklerine dayanıklılığını ve iklim dostu niteliklerini geliştirmek üzere, 

danışmanlık hizmetlerinden faydalanmalarına yardımcı olmak, 

b) Çiftlik yönetimi/ çiftlik destek/ çiftlik danışma hizmetleri ile orman sahipleri için 

ormancılık danışma hizmetlerini içeren, 1306/2013 sayılı Tüzük Madde 12-14’de bahsi 

geçen ÇDS’nin kurulumunun desteklenmesi,  

c) Danışmanların rutin eğitiminin desteklenmesidir. 
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Bu kapsamda, (a) ve (c) bentleri dâhilinde sunulan desteklerin faydalanıcıları 

çiftçilere danışmanlık sunan ve danışmanlar için eğitim sağlayan tüzel kuruluşlar olarak 

belirlenmiştir.  (b) bendi kapsamında, Sistemin kurulumuna ilişkin finansal yardımlar ise 

yetkili otorite veya kuruluşlara doğrudan sağlanacaktır (Madde 15/2).  

Hizmetlerin çiftçiler tarafından kullanımına ilişkin (a) bendinde yer alan destek ile, 

her danışmanlık hizmeti uygun maliyetinin en fazla 1500 Euro’luk kısmının karşılanması 

ve  (c) bendi ile danışmanların eğitimi için yıllık bazda Üye Devletlere sabit 200 000 Euro 

kaynak sağlanması öngörülmüştür (Ek II).  

Bu kapsamda, mali yardımlardan yararlanacak faydalanıcılar ihale çağrıları aracılığı 

ile seçilecek ve ihale seçim prosedürü ulusal kamu ihale kanuna tabi olmak üzere kamuya 

açık ve objektif olarak gerçekleştirilecektir (Madde 15/3).  

2013 tarihli düzenlemeler beraberinde, Birlik tarafından söz konusu fonların 

harekete geçirilebilmesi için, Üye Devletlerde danışmanlık hizmeti sağlamak üzere 

akredite olan kuruluşların düzeli olarak eğitilen nitelikli personel ile hizmet edeceği 

konularda yeterli danışmanlık deneyimi ve güvenilirliği kapsamında uygun kapasiteye 

sahip olması beklenmektedir  (Madde 15/3).  Bu doğrultuda, Üye Devletler, bu hususlar 

çerçevesinde yeterli idari ve teknik kapasitede olduklarını Birlik otoritelerine 

belgelendirmelidir. Öte yandan, söz konusu kuruluşlar, sunacakları hizmetlerde gizlilik 

esasına halel getirmemelidir (Madde 15/3). 

Ayrıca, bahsi geçen 1306/2013 tarihli Tüzük kapsamında desteklenmesi öngörülen 

küçük çiftçilere ve genç çiftçilere yönelik danışmanlığın en az bir Birlik Kırsal Kalkınma 

Önceliği ile ilişkilendirilmesi ayrıca şart koşulmuştur (Madde 15/3).  Üye Devletler 

isterlerse, küçük-orta ölçekli işletmelere sunacakları danışmanlığa işletmelerin ekonomik 

ve çevresel genel performansı iyileştirecek tavsiyeleri de dâhil edebilir (Madde 15/6); 

meşru ve uygun olduğu durumlarda, tüm çiftçilere sundukları danışmanlığı, çiftçilerin özel 

durumlarını da göz ardı etmemek kaidesi ile, bir grup görüşmesi biçiminde sunabilir 

(Madde 15/7). 
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2.2.4.  Çiftlik Danışma Sisteminin İdari ve Teknik Altyapısı 

 

ÇDS’nın kurulumu, finansmanı, esasları olmak üzere birçok hususta Birlik 

düzenlemeleri ile getiren kurallar bulunmasına karşın; AB, Üye Devletleri, kendi tarımsal 

yapılarına ve sektörel ihtiyaç ve önceliklerine en uygun olan sistem organizasyonunu ve 

araçlarını benimsemek konusunda serbest bırakmıştır
38

. Her bir Üye Devletin, kendine 

özgü coğrafi, idari, demografik ve ekonomik yapısı ve bunlarla beraber farklı tarımsal 

yayım geçmişi, ihtiyaçları ve motivasyonları bulunduğu göz önüne alındığında, bu durum 

AB gelinde uygulamalarda değişkenliğe sebep olmaktadır.  

 

2.2.4.1. Üye Devletlerde Çiftlik Danışma Sistemlerinin Kurulumu 

 

Değinildiği üzere, ÇDS’nin kurulumu, 2003 OTP’nin beraberinde getirdiği önemli 

unsurlardan biridir. Bu doğrultuda, Üye devletler ilgili asgari koşulları yerine getiren bir 

ulusal ÇDS’nin bünyelerinde kurmaya ve çiftçilere 2007’den itibaren kurulan Sistem 

bünyesinde danışmanlık hizmeti vermeye mecbur tutulmuştur.  

Üye Devletlerde ÇDS, 2005’ten beri kademeli olarak yaygınlaştırılmıştır. Ancak, 

birçok Üye Devlette Sistemin işlerlik kazanması, ancak, 2007 yılı süresince 

gerçekleştirilen 

 ilgili ulusal/bölgesel mevzuatın hazırlanması ve yasalaştırılması,  

 danışmanlık sistemi işletim birimlerinin akreditasyon yöntemi ve koşullarının 

belirlenmesi; gerekirse ihale çağrıları, danışmanlık kuruluşlarının seçimi ve 

atanması gibi hazırlık işlemlerinin tamamlanması, 

 hizmetlerin çiftçiler tarafından kullanımına ilişkin AB Fonu (EAFRD) akreditasyon 

prosedürlerinin tamamlanması,  

aşamalarının ardından 2008 yılı itibari ile gerçekleşmiştir
39

.  

 

                                                           
38

 ADE, ADAS, v.d., a.g.e., Final Report – Evaluation Part, s.15   
39

 Angileri, V., FAS Implementation in the EU, Setting-up, farm advisory bodies and rural development 
support, 2008, s.6 (çevrimiçi) 
http://www.enorasis.eu/uploads/files/Water%20Governance/6.JRC2007_FarmAdvisoryServices_implement
ation_10244.pdf 

http://www.enorasis.eu/uploads/files/Water%20Governance/6.JRC2007_FarmAdvisoryServices_implementation_10244.pdf
http://www.enorasis.eu/uploads/files/Water%20Governance/6.JRC2007_FarmAdvisoryServices_implementation_10244.pdf
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     Şekil 2.7: ÇDS’nin Üye Devletlerde kurulumunda izlenen mantıksal sürecin akış 

şeması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: FAS Implementation in the EU
40

 

 

Şekil 2.6’da görüldüğü üzere, ÇDS’nin Üye Devletlerde mevcut danışmanlık 

sistemleri dışında kurulması; kanuni hazırlık sürecinden hizmet verecek birimlerin 

akreditasyonu, seçimi veya tayin edilmesine değil birbirini izleyen bütün aşamaların 

tamamlanmasını gerekmektedir. Öte yandan, ÇDS’nin devletlerde ulusal danışmanlık 

sistemi dâhilinde hayata geçirildiği ve tüm hizmetlerin ücretsiz sunulduğu durumlarda 

(Avusturya ve Bulgaristan’da olduğu gibi) Üye Devlerin ne yeni bir yasal altyapı 

oluşturmasına ne de yeni birimlerin akreditasyon süreçlerine ihtiyaç olmamaktadır.  

 

2.2.4.2.  Üye Devletlerde Çiftlik Danışma Sistemlerinin 

Organizasyonu ve İşleyişi 

 

Üye Devletler düzeyinde, hem mevcut yayım ve danışmanlık sistemlerinin hem de 

ÇDS’nin yapılanması ve organizasyonu, oldukça çeşitli ve karmaşıktır.  

 

                                                           
40

 A.e., s.7   
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birimlerinin 
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tayin edilmesi 

Mevcut 

hizmetlere dahil 

edilmesi 

evet 

hayır 

evet 

hayır 

hayır 

evet 

evet 

evet 

hayır 

hayır 

kurulmuş 

kurulmuş 

kurulmuş 

Devam ediyor 

Devam ediyor 

Devam ediyor 
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AB Üye Devletlerinde (ÇDS öncesi) mevcut yayım ve danışmanlık hizmetlerinin 

organizasyonu aşağıda sıralanan beş temel yaklaşım çerçevesinde değerlendirilebilir
41

: 

 Gelişen - ancak henüz biçimlendirilmemiş hizmet organizasyonu, 

 Gelişen - kamu sektörüne dayalı hizmet organizasyonu, 

 Ziraat Odalarına dayalı hizmet organizasyonu, 

 Özel sektöre dayalı hizmet organizasyonu ve  

 

 Federal Üye Devletlerde bölgesel karma hizmet organizasyonları.  

 

Bu kapsamda, “gelişen - ancak henüz biçimlendirilmemiş hizmet organizasyonu” üç 

Üye Devlet’te hakim olup (İspanya, İtalya ve Portekiz), bu yaklaşım çerçevesinde 

danışmanlık hizmetlerini yüklenen temel birimler çiftçi/üretici örgütleri, birlikler ve 

kooperatiflerdir. Öte yandan, bu ülkelerin ortak özelliği, tarihsel arka planda 

gelenekselleşen ve yapısı oturmuş bir kamuya dayalı hizmet organizasyonunun gelişmemiş 

olmasıdır
42

. Diğer bir değişle, bu ülkelerde ÇDS öncesi yayım sistemleri dâhilinde,  -

temelde bilgi sunma kapsamında tanımlı- yayım hizmetleri çeşitli kamu kurumları 

bünyelerinde sunulmakta olsa da, gerçek anlamıyla danışma hizmetlerini ziyaret unsuru 

beraberinde sunan örgütlenme kamu dâhilinde gelişmemiş olup, bu yapıda hizmetlerin 

çiftçiye ulaştırılması çiftçi/üretici örgütleri, birlikler ve kooperatiflere bırakılmıştır.  

“Gelişen - kamu sektörüne dayalı hizmet organizasyonu” olarak tanımlanan yapıda 

(Bulgaristan ve Romanya Üye Devletlerinde olduğu gibi), geçmişte ve günümüzde büyük 

oranla, hem yayım ve danışmanlık politikaların belirlenmesi, hizmetlerin yürütülmesi ve 

koordinasyonu hem de yerelde uygulamaların yönetimi kamu (genelde Tarım Bakanlığı ve 

taşra birimleri) tarafından gerçekleştirilmektedir
43

. Bu sistemler zamanla, hizmet 

sağlayıcılarına kamu dışı kar amacı güden ya da gütmeyen kuruluşların dâhil olması ile 

hizmet organizasyonunda özelleştirme ve özerkleşme yolunda evrim geçirmektedir. Ancak, 

kamu idaresinin politika yapımı ve hizmetlerin yürütülmesinde etkisi hala kuvvetlidir.  

 “Ziraat Odalarına dayalı hizmet organizasyonu” yaklaşımında, merkez hükümet 

tarımsal yayıma ilişkin genel politika unsurları üzerindeki egemenliğini ve sorumluluğunu 

korur, ancak ulusal ziraat odalarının birliği/ağı ile çiftçilere hizmet sağmak üzere bazı 

                                                           
41

 ADE, ADAS, v.d., a.g.e., Final Report – Descriptive Part, s.22   
42

 A.e., s.23 
43

 A.e. 
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sözleşmelere yapar. Sözleşmelerde, kuruluşların akreditasyon şartları, merkezi yönetimin 

öngördüğü hibe programları ve kuruluşlarının faaliyetlerine ilişkin usul ve esaslar yer 

alabilir
44

. Bu yaklaşımın etkin olduğu Üye Devletlerde (örneğin: Avusturya, Fransa, 

Lüksemburg, Slovenya) ziraat odalarının görev ve yetkileri, belirli ulusal yasal 

düzenlemelerle belirlenmiş olup; genellikle yayım hizmetlerinin koordinasyonu, çiftçilere 

hizmet ulaştırılmak üzere danışmanların yerinde organizasyonu ile temel tarımsal ve 

mesleki eğitimlerin çiftlilere ve diğer kırsal topluluklara ulaştırılmasını kapsamaktadır.  

Son olarak, bazı Üye Devletlerde etkin (İrlanda, Finlandiya, Hollanda, İsveç’te 

olduğu gibi) “özel sektöre dayalı hizmet organizasyonu” tanımlı yapıda, yayım merkezi 

politika unsurları ile günlük uygulama birimleri arasındaki ayrışma devam ettirilmekte 

olup; hizmet sunumu bütünüyle özel sektör birimlerinin faaliyetlerine dayalı iken, yayım 

politikaların ve stratejilerinin belirlenmesi merkezi yönetimin sorumluluğundadır
45

. Söz 

konusu özel sektör birimleri, hizmet faaliyetlerini hiçbir sözleşmeye bağlanmadan yürütür. 

Ancak, hizmete ilişkin asgari kalite kriterleri ya da uygulama standartları, merkez otorite 

tarafından sağlanabilir ya da daha geniş organizasyonlarda içsel oto-kontrol kanalları 

tarafından denetime tabi tutulabilir.  Ancak, bu yapıda, en önemli denetim mekanizması, 

çiftçilerin hizmetler için yarattığı talebin devamlılığıdır.   

Bu yapı ile karakterize sistemde, prensip olarak, çiftçiler danışmanlık masraflarının 

tümünü üstlenirler. Ancak, merkez otoritenin yayım faaliyetlerine ilişkin belirlediği 

spesifik öncelikler doğrultusunda, danışmanlık hizmetlerin teşvik edilmesi ve 

yaygınlaştırılması için hükümet tarafından hibe sağlanabilir.  

Almanya, Birleşik Krallık, Belçika’da ise, farklı yaklaşımlardan oluşan karma bir 

yapı etkin olup, danışmanlık hizmetlerinin günlük düzeyde yönetimi ve sürdürülmesine 

ilişkin yetki ve sorumluluklar bölgesel otoritelere devredilmiştir
46

. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
44

 A.e., s.25 
45

 A.e.  
46

 A.e., s.26 
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Şekil 2.8: AB’de özelleşen yayım hizmetleri ve uygulama boyutu 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: Evaluation of the Implementation of the Farm Advisory System Final Report
 47

 

 

Anılan yaklaşımlar doğrultusunda, her bir Üye Devlette ÇDS; var olan yayım 

örgütünün devamı olarak geleneksel organizasyon yapısı dâhilinde işletime geçmiştir. 

Sonuç olarak, ÇDS için mevcut yayım sistemine ilave olarak belirli hizmet birimleri ve 

otoriteleri çeşitli akreditasyon süreçleri sonucunda belirlenmiş olup; Üye Devletlerin 

önemli bir kısmı -AB kaynaklarından faydalanacak şekilde sistemlerini güçlendirmek ve 

genişletmek için-  kamu sektörünün etkin olduğu bir hizmet anlayışını tercih etmiştir. 

 

Bu doğrultuda, ÇDS’nin Üye Devletler tarafından benimsenen genel sistem 

organizasyonu, planlanan danışmanlık hizmetlerinin çiftçilere ulaştırılmasını yürütecek 

bir dizi hizmet birimi ile kamuya dayalı bir koordinasyon denetim birimi ve yerel 

düzeydeki koordinasyon/ yönetim birimlerini bir araya getirmektedir (Bkz: Şekil 2.8).   

 

 

 

 

 

 

                                                           
47

 A.e., s.24 
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Şekil 2.9: Üye Devletlerde genel olarak benimsenen ÇDS işletim organizasyonu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: Evaluation of the Implementation of the Farm Advisory System Final Report
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Merkezi düzeydeki koordinasyon ve denetim görevini genellikle Tarım Bakanlıkları 

bünyesindeki ilgili birimler üstlenmektedir. Yerel düzeydeki koordinasyon/ yönetim 

birimleri ise, gerektiğinde çiftçilere kurum içi danışmanlar sağlar ya da hizmet götürecek 

danışmanların tayininde taşeronluk görevi üstlenir. Bu örgütsel çerçevenin sahip olduğu 

işlevler şu şekilde ifade edilmiştir
49

: 

                                                           
48

 A.e., s.27  
49

 A.e. 

Çiftçiler 

Tarım Bakanlığı 

ÇDS merkezi 

koordinasyonu ve 

denetimi  

ÇDS hizmet 

sunucuları  

Ödeme Ajansı                     
(kırsal kalkınma programı 
dahilinde EAFRD ile  ya da 

Bakanlık tarafından) 

ÇDS, EAFRD tarafından ya da ulusal 

kaynaklarla fonlandığı durumlarda: 

Yerel koordinasyon/ 

yönetim birimi 

Çiftçiler 

ÇDS süreçlerinin genel izleme ve 

denetimi 

Hizmet birimi seçim süreci 

Akreditasyonun onayı 

Danışmanlık sözleşme anlaşması 

Bireysel danışmanlık kalite takibi 

Nihai ödeme talebinin onayı 

Mali istemlerin sona erdirilmesi 

Yerel koordinasyon/ 

yönetim birimi 



40 
 

i. Birimlerin seçimi, akreditasyonu ve nihai olarak düzenli yeniden akreditasyon 

sürecinin koordine edilmesi ve denetlenmesi, 

ii. Sözleşmeden doğan danışmanlık anlaşmalarını yapmak ve uygulamak, 

iii. Hizmet ve süreçlerin izlenmesini güvence altına almak.  

 

 

Öte yandan, çiftçilere bu hizmetler için mali yardım sağlayan Üye Devletlerde, 

yerel düzeydeki koordinasyon/ yönetim birimleri tarafından iki ilave işlevin daha yerine 

getirilmesi gereklidir
50

: 

iv. Çiftçilerin mali destek taleplerini almak ve 

v. Hizmetin tamamlanması sırasında çiftçiler tarafından sunulan son mali 

istemlerin sona erdirilmesi 

 

Bir kısım Üye Devletler ise,  söz konusu birimlere bir takım ilave görevler 

vermişlerdir. Bunlar :  

i. ÇDS hakkında gerekli bilgilendirme kampanyaları ve materyallerinin duyurulması ile 

koordinasyonu, 

ii. Hizmet birimlerinin seçim sürecinin koordinasyonu ve yürütülmesi (ihale, ihale 

değerlendirme ve akreditasyon önerileri), 

iii. İlave destek faaliyetlerinin organizasyonu (danışmanlara sağlanan özel eğitimler, tekrar 

akreditasyon sürecinin yürütülmesi gibi), 

iv. Üye Devlete bağlı olarak danışmanlık hizmetlerinin kalite kontrolüdür. 

 

ÇDS'nin kuruluşunu sağlayan AB mevzuatı, her ülkede veya bölgede en az bir 

koordinasyon biriminin kurulmasını öngörmüştür
51

. Dolayısıyla çoğu Üye Devlet, Ocak 

2007 itibariyle ÇDS’nin kurulması ve yerel Tarım Bakanlığı ile koordine edilmesi görevini 

belirlenmiş bir kuruluşa ya da Bakanlık içinden veya dışından bir merkeze vermiştir (Bkz: 

Tablo 2.2)  

 

 

                                                           
50

 A.e.  
51

 A.e. s.iii   
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Tablo 2.2: Üye Devletlerde ÇDS merkezi koordinasyon ve denetim birimlerinin listesi 

 

Üye Devletler 

 

ÇDS Koordinasyon Birimleri  

Avusturya  Tarım Bakanlığı 

Belçika 

 

 

Flanders Bölgesel Tarım Bakanlığı   

Wallonia Bölgesel Tarım Bakanlığı ve Ödeme Ajansı (Agentschap voor 

Landbouw en Visserji Afdeling Atructuur en Investeringen) 

Bulgaristan  NAAS (Bulgaristan Ulusal Tarımsal Danışmanlık Hizmetleri/ The 

National Agricultural Advisory Service) Devlet Kurumu 

GKRY  Çapraz Uyum için atanmış hizmet birimi  

Çek 

Cumhuriyeti 

 Tarım Bakanlığı ile Tarım Ekonomisi ve Bilgi Enstitüsü 

Almanya  Bölgesel Otorite ve atanmış birimler 

  

Danimarka  Danimarka Gıda Sanayii Ajansı 

Estonya  Estonya tarım ve kırsal ekonomi danışmanlık koordinasyon merkezi 

Yunanistan   Tarım Bakanlığı 

İspanya  Tarım Bakanlığı büntesinde the Dirección General de Desarrollo 

Sostenible del Medio Rural, Subdirección General de Programas y 

Coordinación. Ulusal düzeyde bu görev için tasarlanan belirli bir 

otorite yok, ancak bu görev Danışmanlık İzleme Komiteleri tarafından 

yürütüyor. Bölgesel düzeyde ise, koordinasyon tarım ve kırsal 

kalkınma bölge konseyleri tarafından sağlanıyor.  

Finlandiya  Danışmanlar ve Fin Köyişleri Ajansı 

Fransa  Tarım ve Balıkçılık Bakanlığı ile Bakanlığın DRAAF Bölge Ofisleri 

(Direction Générale des Politiques Agricole, Agroalimentaire et des 

territoires‐ Service de la Production Agricole‐Sous‐direction des 

Entreprises Agricoles) 

Macaristan  Ulusal danışmanlık hizmeti 

İrlanda   Tarım Bakanlığı 

İtalya  Bölgesel otoriteler ile Tarımsal Gelişme ve Yenilik Bölge Ajansları 

(IT-TO) 

Lüksemburg   Tarım Bakanlığı 
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Litvanya  Tarım Bakanlığı ve Ziraat Odası 

 

Letonya  Tarım Bakanlığı 

Malta   

Hollanda    Tarım Bakanlığı (ayrıca ödeme ajansı olarak faaliyet gösteriyor.) 

Polonya   Tarım Bakanlığı 

Portekiz Portekiz Tarım Bakanlığı 

 

Azor ve 

Madeira 

Bölgesel Otorite 

Romanya  Tarım Bakanlığı ve ANCA (Tarım Danışmanlığı Ulusal Ajansı 

/National Agency for Anricultural Consulting) 

 

İsveç  İsveç Tarım Kurulu 

Slovakya  Agroinštitút Nitra  (Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanlığına bağlı 

devlet kuruluşu) 

Slovenya  Ziraat Odası 

Birleşik Krallık  İngiltere DEFRA (Çevre, Balıkçılık ve Köyişleri Departmanı/ Department of 

Environment, Fisheries and Rural Affairs) 

İskoçya İskoç Hükümeti 

Galler Galler Meclisi Hükümeti 

Kuzey 

İrlanda 

DARD (Tarım ve Kırsal Kalkınma Departmanı/ Department of 

Agricultural and Rural Development) HFCF (Helping Farmers 

Comply Forum – Çiftçi Yardım Forumu) Merkezi Komitesi 

aracılığıyla 

 

Kaynak: Evaluation of the Implementation of the Farm Advisory System Final Report
 52

  

 

 

                                                           
52

 A.e. s.89 
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Öte yandan, AB-27 dahilinde Üye Devletlerin yarısından fazlasında ÇDS var yayım 

hizmetlerin bir uzantısı olarak kurulmuş; diğer kısımda ise, ÇDS mevcut yapının içine 

entegre edilerek, ulusal yayım ve AB danışma sistemlerini içine alan bütünleşik bir yapı 

oluşturulmuştur. Tablo 2.3’da Üye Devlette ÇDS öncesi mevcut yayım ve danışmanlık 

sistemlerinin genel organizasyonu ile 2007 sonrası kurulan ÇDS’nin organizasyon yapısı 

karşılaştırmalı olarak sunulmaktadır.   
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Tablo 2.3: Üye Devletlerde oluşturulan ÇDS’nin genel organizasyonu ve her bir Üye Devlette önceden mevcut olan yayım sistemleri ile 

ilişkisi 

 

Üye 

Devletler 

(ÇDS öncesi mevcut) ulusal yayım ve 

danışmanlık sistemlerinin genel organizasyon 

yapısı  

          ÇDS’nin genel organizasyon yapısı  

 

AB-15 

Avusturya  Ziraat odaları tarafından ve aracılığı ile örgütlenmiştir 

(ulusal ve eyaletler düzeyinde) 

  Hükümet ve ziraat odaları arasında yayım/danışmanlık hususunda yetki devri 

sözleşmesinin bir parçasıdır.  

Belçika  Flanders – Özel sektör odaklı 

Wallonia – Kamu odaklı, tematik olarak özel sektör 

aktörlerine de açık 

 Flanders – Çapraz Uyum kapsamındaki konularda danışmanlığı karşılamak 

üzere özel bir tesis/hizmetin kurulması yoluyla 

Wallonia– Çapraz Uyum ile ilgili konularda zaten mevcut olan ihtisaslı 

taşeron sözleşmelerini kullanarak yeni tesis/hizmetlerin kurulması yoluyla 

Almanya  Yurt içinde eyaletler arasında karma sistemler  Çapraz Uyum kapsamındaki konularda danışmanlığı karşılamak üzere özel 

yeni bir tesis/hizmetin kurulması yoluyla 

Danimarka  Özel sektör odaklı: çiftçi örgütleri temelli  Çapraz Uyum kapsamındaki konularda danışmanlığı karşılamak üzere özel 

yeni bir tesis/ hizmetin kurulması yoluyla 

Yunanistan  Kamu odaklı, özel sektör aktörleri dâhil olmaya devam 

ediyor 

 ÇDS tamamen yeni bir sistem, önceden mevcut olan yayım sisteminden 

tamamen bağımsız ve farklılaşmış 

İspanya  Gayri resmi: kooperatif ve çiftçi örgütleri temelli, kırsal 

kalkınma programlarının sağladığı destekler sayesinde 

yapılanma süreci devam ediyor 

 17 bölgesel danışmanlık çerçevesinde temelde iki seçenek mevcut:  

1) ÇDS, kırsal kalkınma birimlerinde/ bölümlerinde entegre tedbirler ile 

alakadar ve ilgili hizmet ile sınırlı. 

2) ÇDS, daha geniş kapsamda, çiftliklerin teknik gelişmesi ve 
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modernizasyonu ile alakadar ve genelde araştırma ve teknoloji 

transferi ile ilgili. 

Genel yaklaşım mevcut yayım ve danışmanlık hizmetlerini düzene sokmak 

üzerine.  

Finlandiya  Özel sektör odaklı: çiftçi örgütleri temelli  Çapraz Uyum kapsamındaki konularda danışmanlığı karşılamak üzere özel 

yeni bir tesis/hizmetin kurulması yoluyla 

Fransa  Parçalı bir sistem: ziraat odaları, özel ve yarı özel 

aktörler temelli (coğrafi veya sektör/konu odaklı 

olarak)  

 Önceki mevcut sistem ile doğrudan bağlantılı; yerel organizasyonlardan 

yetkinliklerini, “réseaux de competences"adı verilen ağlarda toplamaları 

isteniyor. 

İrlanda   Kamu odaklı: ancak çokça özel firma içeriyor  Mevcut danışmanlık çerçevesinin ayrılmaz bir parçası 

İtalya  Gayri resmi: yapılanma süreci kırsal kalkınma 

programları ile başladı ve 2007-2013 programı ile 

güçlendirildi 

 Özel sektör odaklı bölgeler: ÇDS, özel sektör aktörlerinin katılımını 

güçlendirmek ve geliştirmek üzere yeni bir tesis/ hizmet olarak hayata 

geçirildi.  

Kamu odaklı bölgeler: ÇDS, tamamen mevcut yayım sistemine ve 

yaklaşımına entegre edildi. 

*Birçok bölgede yukarıdaki iki yaklaşımın karışımı mevcut iki sistem paralel 

çalışıyor.  

Lüksemburg  Ziraat odaları tarafından ve aracılığı ile örgütlenmiştir  Ziraat odaları tarafından sağlanan mevcut danışmanlık hizmetlerinin ayrılmaz 

bir parçası 

Hollanda  Özel sektör odaklı  Çapraz Uyum kapsamındaki konularda danışmanlığı karşılamak üzere özel 

yeni bir tesis/hizmetin kurulması 

Portekiz  Gayri resmi: kırsal kalkınma programları aracılığı ile 

yapılanma süreci devam ediyor 

 Çapraz Uyum kapsamındaki konularda danışmanlığı karşılamak üzere özel 

yeni bir tesis/hizmetin kurulması yoluyla 
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İsveç  Özel sektör odaklı: çiftçi örgütleri temelli  Çapraz Uyum kapsamındaki konularda danışmanlığı karşılamak üzere özel 

yeni bir tesis/hizmetin kurulması yoluyla 

Birleşik 

Krallık 

 

 Ülke içinde ve dört büyük bölgesi dâhilinde karma 

sistemler 

 İngiltere ve Galler: Çapraz Uyum kapsamındaki konularda danışmanlığı 

karşılamak üzere özel yeni bir tesis/hizmetin kurulması 

İskoçya ve K. İrlanda: mevcut danışmanlık hizmetlerinin ayrılmaz bir parçası 

 

AB-12  

Bulgaristan  Tamamen kamu temelli (+ çok az sayıda muhasebeciler 

ve ticari özel danışmanlık şirketleri) 

  Mevcut NAAS (ve RAAS
53

) dâhilinde: danışmanlık, bitki yetiştirmesi ve 

hayvan beslemesi; çiftlik faaliyetlerinin ulusal ve/veya Birlik fonları aracılığı 

ile finanse edilmesine ilişkin imkânlar; doğrudan ödemelere başvurmak üzere 

gereklilikler ve tarihler; çiftlik muhasebesi, GAEC ve SMR standartlarına 

başvurularda hüküm ve koşullar, vb. teknik konularda verilmektedir. 

GKRY  Kamu odaklı: özel sektör aktörlerinin katılımı devam 

ediyor 

  Mevcut yayım sistemi içinde yeni bir tesis/ hizmet kurulması yoluyla 

Çek 

Cumhuriyeti 
 Kamu odaklı: özel sektör aktörlerinin katılımı devam 

ediyor 

  Danışmanlar, tüm GAEC ve SMR kural ve standartları, tarım-çevre tedbirleri, 

ormanlardaki çevresel tedbirler e iş güvenliği konularında akreditedir ve 

esasen SAPARD destekli sistem dâhilinde geliştirilen yeni tesis/hizmet 

aracılıyla harekete geçirilmişlerdir.  

Estonya     Ülke düzeyinde 15 danışmanlık merkezinin kurulması yoluyla 

Macaristan   Kamu odaklı: özel sektör aktörlerinin katılımı devam 

ediyor (atanmış 'köy agronomist'lerinin kullanımı) 

  Özel danışmanlar vasıtasıyla işleyen ve çoğunlukla özel olarak yönetilen TAC 

(teknik danışma merkezlerinin kurulması yoluyla  

Litvanya  Kamu odaklı: ziraat odaları ve özel muhasebe 

hizmetleri katılımı devam ediyor/ sayısı artıyor 

  Mevcut danışmanlık çerçevesinin ayrılmaz bir parçası 

                                                           
53

 Bölgesel Tarımsal Yayım Hizmetleri/ The Regional Agricultural Advisory Service  
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Letonya     Mevcut AAS (Tarımsal Danışmanlık Hizmetleri/ Latvia Agricultural Advisory 

Services) temelinde kuruldu. 

Malta     Tarım Bakanlığı denetiminde iki özel işletim örgütü aracılığıyla 

Polonya  Kamu odaklı: ziraat odaları ve özel muhasebe 

hizmetleri katılımı devam ediyor/ sayısı artıyor 

  Mevcut danışmanlık çerçevesinin ayrılmaz bir parçası 

Romanya  Tamamen kamu temelli (+ çok az sayıda muhasebeciler 

ve ticari özel danışmanlık şirketleri) 

  Mevcut kamu sistemi dâhilinde danışmanlık hizmetleri harekete geçirildi 

(sistem ayrıntılı olarak tanımlanmamış). 

Slovakya     Uygulama iki devlet kuruluşuna delege edilmiştir.  

 

 

 

 

 

Lejand:  

 Gayri resmi yayım /danışmanlık   Belirli hizmetler/tesisler ÇDS için kurulmuş (mevcut yayımdan ayrı veya 

tamamlayıcı olarak)  

 Ziraat odaları  Mevcut yayım sistemi ile tamamen iç içe 

 Kamu odaklı  Kapsamı aynı fakat mevcut hizmetlerin ve aktörlerin bağlantılarına 

odaklanıyor  

  Özel sektör odaklı  Karma 

 Parçalı ve karma  Yeterli bilgi sağlanmamış 

 Karma 

 Yeterli bilgi sağlanmamış 
 

 

Kaynak: Evaluation of the Implementation of the Farm Advisory System Final Report
 54

 

                                                           
54

 ADE, ADAS, v.d., a.g.e., Final Report –Descriptive Part,  s.29,30 
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Öte yandan, ÇDS’nin mevcut yayım sisteminden ayrı veya iç içe yapılandırılması 

çerçevesinde benimsenen organizasyonu, her bir Devlette ÇDS dâhilinde sunulan 

hizmetlerin kapsamı ve odağını farklılaştırmaktadır (Bkz: Tablo 2.4). ÇDS’nin mevcut 

ulusal yayım/danışmanlık sistemi beraberinde yapılandırıldığı durumlarda, AB’nin (Birlik 

mevzuatı ile belirlenen asgari kapsamda) öngördüğü danışmanlık hizmetleri ile ülkenin 

ulusal yayım hizmetleri arasında belirgin bir ayrışma gözetilmektedir. Bu yapılanma, bu 

sebeple, ÇDS asgari kapsamı dışında kalabilen diğer sosyo-ekonomik eğitim ve yayım ile 

işletme finansmanı ve yönetimi konularındaki yayım/danışmanlık hizmetlerinin ÇDS’den 

ayrı ele alınmasını getirmektedir
55

. Söz konusu ayrım, özellikle, işletme yönetimi ve AB 

standartlarının ötesinde iyi tarım uygulamaları konularında danışmanlık hizmetlerinin 

sunulduğu ancak ÇDS’nin bir unsuru olarak kabul edilmediği; Belçika, Danimarka, 

Finlandiya, Hollanda ve İsveç sistemlerinde belirgindir.  

Diğer şekilde, ÇDS ile mevcut yayım hizmetlerinin sıkı sıkıya iç içe geçtikleri 

bütünleşik bir yapıda, AB danışmanlık hizmetleri ülkenin var olan yayım organizasyonu ve 

aktörleri tarafından harekete geçirilebilmekte; ayrıca ÇDS’nin asgari kapsamı dışında 

kalan konulara ilişkin hizmetleri de içermektedir
56

. Bu yapılanma, özellikle ziraat odaları 

birliği/ağı vasıtası ile faaliyet gösteren ülkeler için geçerlilik göstermiştir (Avusturya, 

Lüksemburg ve Slovenya). Öte yandan, birkaç yeni Üye Devlette de (Bulgaristan, 

Litvanya, Letonya, Polonya ve Romanya) aynı yaklaşımla AB danışma sistemleri, AB eş-

finansmanı ile bağlantılı ve halen gelişimini sürdüren mevcut yayım sistemleri dâhilinde 

işler şekilde tasarlanmıştır. Birliğe 2000 sonrası katılım sağlayan bahsi geçen Üye 

Devletlerde, ayrıca, ÇDS’nin sunduğu hizmetler (Health Check Revizyonu düzenlemeleri 

beraberinde) Birlik kırsal kalkınma önceliklerini de kapsayacak biçimde uygulama 

geçmiştir.  İrlanda ise, sadece 1 merkezi kamu kuruluşu ve 160’dan fazla özel hizmet 

biriminden oluşan danışmanlık sistemi çerçevesinde, tamamen farklı bir örnek durum 

sunmakta olup, ÇDS, asgari kapsamının ötesinde geniş bir yelpazede hizmet kapsamına 

sahiptir
57

. 

 

 

 

                                                           
55

 A.e., s.31 
56

 A.e.  
57

 A.e. s.32 
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Tablo 2.4: Üye Devletlerde ÇDS’nin hizmet kapsamı ve Çapraz Uyumun konularından 

öteye geçen hizmetler 

 

Üye Devletler 1782/2003 sayılı Tüzük 

ile uyum 

Çapraz Uyumun konularından öteye geçen hizmetler  

Avusturya ×   

Belçika × (×) Sadece Flanders’ta - çevre 

planlaması ve işletmelere ekonomik 

tavsiyeler gibi bölgesel öncelikler 

doğrultusunda faaliyet 

göstermektedir. 

Bulgaristan × × Ulusal yayım hizmetleri ile 

bütünleşmiş olarak faaliyet 

göstermektedir. 

GKRY × × Ulusal kırsal kalkınma programında 

belirlenen öncelikler doğrultusunda 

faaliyet göstermektedir. 

Çek Cumhuriyeti × × Kırsal kalkınma politikası ile ilişkili 

daha geniş düzeyde hizmetleri 

kapsar.  

Almanya × (×) Bazı eyaletlerde enerji tasarrufu, 

organik tarım ÇDS’ye dâhil ve ÇDS 

danışmanlığı Çapraz Uyum konuları 

ile sınırlı tutulsa bile, tüm kontrol 

listeleri kalite sistemlerini de içeren 

ilgili ulusal yasal düzenlemeleri 

kapsamalı. 

Danimarka ×   

Estonya × × Daha geniş kapsamda hizmet sunan 

bölgesel bilgi merkezleri aracılığıyla 

Çapraz Uyumun ötesinde faaliyet 

göstermektedir. 

Yunanistan  ×   

İspanya × × Çeşitli kırsal kalkınma politikaları ile 

bağlantılı olarak faaliyet 

göstermektedir.  

Finlandiya ×   

Fransa ×   
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Macaristan × × Sistemin uzun dönem önceliği: 

Çiftliklerin genel düzeyde 

performansını ve rekabetçiliğini 

artırmaktır.  

İrlanda  × × ÇDS bütünüyle mevcut ulusal yayım 

sistemine entegre edilmiştir ve Kırsal 

Çevre Koruma Planı (REPPs) gibi 

diğer öncelikleri de kapsar. 

İtalya × (×) 21 bölgenin 17’sinde çeşitli kırsal 

kalkınma politika öncelikleri ile 

ilişkilendirilmiştir.  

Lüksemburg  × × Tarım-çevre, işletme muhasebesi ve 

yönetimi, iş planlarının hazırlanması 

ve proje yönetimi, ‘Leader’ 

yönteminin uygulanması ilişkili 

hizmetleri de içermektedir. 

Litvanya × × Süt kalite yönetimi, et sektöründe 

kalite etiketleri, peyzaj ve doğal 

çevrenin sürdürülmesine ilişkin 

gereklilikler ve iş güvenliği ile ilişkili 

hizmetleri de içermektedir.  

Letonya ×   

Malta ×   

Hollanda   ×   

Polonya  × × Kırsal nüfus ve kamu kurumları 

tarafından ÇDS, tüm kırsal konularda 

çitçilere genel tavsiyeler sunan bir 

sistem olarak kabul görmektedir.    

Portekiz ×   

Romanya ×   

İsveç ×   

Slovakya × × Ulusal yayım hizmetleri ile 

bütünleşmiş olarak faaliyet 

göstermektedir. 

Slovenya × × Kalite konuları, peyzaj ve kırsal 

yerleşim, kirlilik önleme ve doğanın 

korunması, rekabet, ekonomik açıdan 

sürdürülebilir tarım işletmeleri ile 
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ilişkili hizmetleri de içermektedir.  

Birleşik Krallık × (×) Sadece Galler’de – kırsal kalkınma 

politikaları ile ilişkilendirilmiştir.  

 

Toplam 26 12 + (4) 

 

Kaynak: Evaluation of the Implementation of the Farm Advisory System Final Report
 58

  

 

Bu kapsamda, 14 adet Üye Devlette ÇDS, yoğun olarak Çapraz Uyum odaklı 

faaliyet göstermektedir
59

. Diğer Devletlerde ise, danışmanlık hizmetleri tarımsal 

uygulamaların çevreye etkisinin azaltılması, kırsal kalkınma programlarının ve araçlarının 

uygulanması ve işletme yönetimi gibi geniş içerikli konuları da kapsamaktadır. 

Danışmanlık hizmetlerini Çapraz Uyum gerekliklerinin ötesinde sunan Üye Devletlerde 

(12 Üye Devlet ve 4 Bölgede), ilave hizmetler büyük oranda çevre bilincinin arttırılması ve 

Kırsal Kalkınma Programlarına ilişkin önceliklere odaklı sunulmaktadır
60

.  Özellikle 

AB’nin 2007 yılı itibariyle kurulumunu öngördüğü Danışma Sistemlerini kendi mevcut 

yayım hizmetlerinin kapsamına dâhil eden ve Çapraz Uyuma ilişkin hizmetleri diğer 

ekonomik çiftlik yönetimi yahut kırsal kalkınmaya ilişkin öncelikler gibi tarımsal 

faaliyetlerin verimliliğine, rekabetçiliğine ve sürdürülebilirliğine ilişkin hizmetler ile 

beraber yürüten söz konusu Devletlerde ÇDS;  Çapraz Uyum gerekliklerinin ötesinde 

çevre, hayvan sağlığı ve refahı konularına ilişkin çiftlik süreçleri ve girdi akışlarına ilişkin 

çiftçilerin daha fazla farkındalık kazanmasına yardımcı olarak, “Modern Yüksek Kalitede 

AB Tarımı” hedefini karşılar nitelikte faaliyet göstermektedir
61

.  

 

Öte yandan, AB Üye Devletlerinde faaliyete geçen ÇDS’nin organizasyonunda üç 

tane ana bileşen bulunmaktadır. Bunlar sırasıyla; koordinasyon birimi ya da birimleri, 

işletici kuruluşlar ve danışmanlardır. Sistem dâhilinde üreticilere hizmet götüren yapıya 

ve onun organlarına ilişkin ise üç çeşit temel durum ayrımı yapılmıştır
62

: 

o Kamu birimleri 

                                                           
58

 A.e. s.10 
59

 ADE, ADAS, v.d., a.g.e., Final Report – Evaluation Part, s.123  
60

 ADE, ADAS, v.d., a.g.e., Final Report – Descriptive Part, s.35   
61

 A.e.  
62

 ADE, ADAS, v.d., a.g.e., Final Report – Evaluation Part,  s.15    
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o Özel birimler 

 Kar amacı gütmeyen özel kuruluşlar (kooperatifler, dernekler, çiftçi 

örgütleri) 

 Kar amaçlı/ ticari firmalar 

o Ziraat odaları 

 

 Karma yapılar (hem kamu birimlerini hem de özel birimleri kapsayan). 

 

AB genelinde, söz konusu ÇDS işletim organları içerisinde en büyük yapıyı özel 

birimler oluşturmakta olup (%90), bu grubun içinde de üçte iki oranla kar amacı güden 

danışmanlık firmaları yer almaktadır
63

.  İşletici gruptaki diğer yapılar ise; kamu kuruluşları 

ve Ziraat Odaları'dır. Kar amacı gütmeyen özel kuruluşlar (Ziraat odaları, kooperatifler, 

dernekler, çiftçi örgütleri ) ise genel yapıda yaklaşık üçte birlik bir oranda yer almaktadır. 

Ancak, bu oranlar içinde en az etkinlik gösteren yapı kamu kuruluşları (%8) olsa da, birçok 

ülkede kamuda ve kamu-dışı kar amacı gütmeyen kuruluşlarda istihdam edilen danışman 

sayısının ticari firmalardan fazla olduğu göz önünde bulundurulmalıdır.  

Bu doğrultuda, 2003 tarihli kurucu Tüzük, Üye Devletlerin işletim birimlerini ve 

yapılarını tayin etmede herhangi bir kriter belirlememiştir. 14 Üye Devlette, danışmanlık 

kuruluşları, özel işletmeler veya kamu kurumları tarafından düzenlenen kamuya açık 

ihaleler ile belirlenmiştir
64

. Diğer devletlerin sistemleri ise, kamu hizmetleri altında ya da 

dış kaynaklı hizmet sağlayıcıları tayin edilerek oluşturulmuştur.  

Ancak, bir önceki bölümde yer alan esaslar kısmında belirtildiği üzere, devletler 

tarafından sistemin kurulumunda EAFRD harekete geçirilecekse, 1974/2006 sayılı Tüzük 

ile ortaya koyulan şekilde, çiftçilere danışmanlık hizmeti vermek üzere seçilen/tayin edilen 

otorite ve kuruluşların uygun ve yeterli teknik ve idari kapasite, kaynak ve  deneyime sahip 

oldukları belgelendirilmelidir.  

Öte yandan, Birlik düzenlemeleri ile öngörüldüğü üzere hizmet verecek 

danışmanların uygun nitelikte ve yeterli vasıfta olması gereği doğrultusunda, çoğu Üye 

Devlet, hizmet sunacak tüm danışmanlarda ilgili konularda lisans ve/veya yüksek lisans 

eğitimini temel düzeyde aranan nitelikler bakımından eşik olarak belirlemiş olup; ayrıca, 

Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Macaristan, İsveç, Slovakya ve Kuzey 

                                                           
63

 A.e.    
64

 A.e. s.iv 
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İrlanda’da danışmanların Üye Devlet Tarım Bakanlığı tarafından çapraz uyum kuralları ve 

iş güvenliği gereklilikler konularında sağlanan eğitim ve kursları almış olması gereklidir
65

.  

 
 

3.2.4.3.  Üye Devletlerde Çiftlik Danışma Sistemlerinin Hizmet 

Yöntem ve Araçları  

 

Üye Devletlerde benimsenen danışmanlık hizmetlerinin yöntemi, araçları ve 

bunların çiftçiye yüklenen maliyetleri bir takım farklılıklar göstermektedir. Genel düzeyde 

devletler düzeyinde yürütülen hizmet yaklaşımları aşağıda yer alan yöntem ve araçların 

çeşitli bileşenleridir (Bkz: Tablo 2.5): 

 Çiftçilere bilgi ve tavsiye sunmak için hizmet yöntemleri: Birebir (yüz yüze) 

danışmanlık, küçük grup danışmanlığı, arazi ziyaret günleri, eğitimler, internet, 

basılı yayınların dağıtımı (kitapçıklar, bültenler, bildiriler, broşürler gibi) 

 

 Çiftçilere bilgi ve tavsiye sunmak için araçlar: basılı yayınlar, standartlaştırılmış 

Power Point sunumları, planlar/haritalar, kontrol listeleri ile birleştirilen araçlar, 

yazılımlar/web tabanlı bilgi sistemleri, kullanım kılavuzlar şablonlar, telefon 

yardım hatları. 
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 ADE, ADAS, v.d., a.g.e., Final Report –Descriptive Part,  s.53 
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Tablo 2.5: Birebir ve küçük grup danışmanlığı 

 

 

Kaynak: Evaluation of the Implementation of the Farm Advisory System Final Report
 66

 

 

Tablo 2.6’da görüldüğü üzere, Üye Devletler düzeyinde, danışma hizmetlerinin 

yürütülmesinde çoğunlukla iki ana yaklaşım benimsenmektedir. Bunlar çiftçilere sunulan 

birebir danışmanlık (Devletlerin hepsinde mevcut) ve çiftlikte gerçekleştirilen küçük grup 

görüşmeleridir (Devletlerin %59’unda mevcut). Öte yandan, Üye Devletlerin hemen 

hemen hepsi (Danimarka hariç), basılı yayın dağıtımını ve Üye devletlerin önemli bir 

                                                           
66

 A.e., s.63 

  Hizmet yöntemleri   Hizmet yönteminin araçları 

 

Birebir danışmanlık (çiftlikte) 

 

Danışman ile kontrol listesi 

Tematik veya teknik sorunlara odaklı çiftlik 

ziyaretleri  

Çiftlik teşhisi (ekonomik ve çevresel) 

Planlar/ haritalar – kılavuzlar, çiftlik planları 

için şablonlar 

Birebir danışmanlık (çiftlik dışında)  

(bölgedeki her bir danışmanın belirlediği 

toplantı/konsültasyon günlerinde)  

Çapraz uyum el kitabı ve şablonlar 

Bildiriler 

Standart Power Point sunumları 

 

 

Küçük grup danışmanlığı (çiftlikte)  

Danışman ile kontrol listesi 

Çiftlik yürüyüşleri (ikinci aşamada bire bir 

danışmanlık ile davam etmesi muhtemel) 

Tematik veya teknik sorunlara odaklı çiftlik 

ziyaretleri  

 

Küçük grup danışmanlığı (çiftlik dışında) 

 (çalıştaylar, çiftlik günleri)  

Belirli konularda çalıştaylar, arazi günleri 

(ikinci aşmada bire bir danışmanlık ile devam 

etmesi muhtemel) 

Bildiriler 

Standart Power Point sunumları 
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bölümü internet ve bilgi teknolojileri temelli yaygın yayım yöntem/araçlarını 

faaliyetlerinde kullanmaktadırlar
67

.  

 

Tablo 2.6: Üye Devletlerde ÇDS’nin benimsediği hizmet yaklaşımları ve araçları 

 

 Bire bir yöntemler 

 

Grup yöntemleri Kitlesel araçlar 

Tipik ÇDS yaklaşımları Bilgi ve iletişim 

teknolojileri 

Yaygın yayım 

araçları 

Çiftlikte 

bire bir 

Çiftlik 

dışında 

bire bir 

Çiftlikt

e 

küçük 

grup 

Çiftlik 

dışında 

küçük 

grup 

Telefon 

yardım 

hattı 

Internet 

siteleri 

Basılı 

yayınlar 

  

Diğer/ 

yazılıml

ar 

Avusturya ×  × ×   ×  

Belçika ×    ×  ×  

Bulgaristan × × × × × × × × 

GKRY × ×     ×  

Çek 

Cumhuriyeti 

× × × × × × ×  

Almanya ×    × × ×  

Danimarka ×   ×     

Estonya × × × × × × × × 

Yunanistan  × ×     ×  

İspanya × × (6 

bölgede) 

× × × × × × 

Finlandiya ×      ×  

Fransa × × × × × × × × 

Macaristan ×    ×  ×  

İrlanda  × × × × ×  × × 

İtalya × × (6 

bölgede) 

× × × (6 

bölgede) 

× × × 
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Luksemburg  × × × × × × ×  

Litvanya ×    ×  ×  

Letonya ×    ×  ×  

Malta ×  × × ×  ×  

Hollanda   ×  ×  ×  ×  

Polonya  × × × × × × ×  

Portekiz × ×   ×  ×  

Romanya × × × × × × ×  

İsveç ×   × × × ×  

Slovakya × × × × × × ×  

Slovenya × × × × ×  ×  

Birleşik Krallık × 

(İngiltere 

haricinde) 

× × × × × (İskoçya 

haricinde) 

×  

 

TOPLAM 26 16 16 17 22 13 26 6 

Üye 

Devletlerde % 
%100 %59 %59 %63 %81 %48 %96 %22 

 

Kaynak: Evaluation of the Implementation of the Farm Advisory System Final Report
 68

  

 

Birebir danışmanlık, danışmanlık sunulan konuların karmaşıklığı ve çiftçilerin 

spesifik ve uygulanabilir çözümlere ihtiyaç duyduğu göz önüne alındığında, 

bireyselliğinden ve kontrol listelerinin etkin bir şekilde kullanılmasından ötürü en etkili 

hizmet yöntemi olarak değerlendirilmektedir. Bire bir danışmanlık hizmetlerinin temelini 

danışman ve çiftçi arasındaki karşılıklı güven oluşturmakta ve ancak bu güven 

doğrultusunda başarılı bir danışmanlık hizmetinin her iki taraf için de hayata geçebildiği 

bilinmektedir.  Bu yöntem çerçevesinde gerçekleştirilen ziyaretlerin süresi, tek bir defalık 
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mı yoksa birbirini izleyen ziyaretler (genelde tematik veya modüler ziyaretler için) halinde 

mi gerçekleştirildiği danışma hizmetlerin başarısını doğrudan etkiler niteliktedir.  

 

Küçük grup danışmanlığı ise, birçok Üye Devlette bire bir danışmanlık 

hizmetlerine alternatif ya da tamamlayıcı ya da belirli tematik konulara odaklı olarak 

sunulmakta olup
69

, devletler düzeyinde farklılaşan şekilde aşağıdaki faaliyetler 

çerçevesinde yürütülmektedir;
70

 

 SMR yahut GAEC konu başlıklarından biri ile ilgili olacak belirli bir sorun 

alanında detaylı bilgi ve tavsiye edinmek üzere çiftçilerin oluşturacağı aşağı yukarı 

10 kişilik bir grubun talebine karşılık tahsis edilen bir danışman grup buluşmasına 

yerinde katılır (Hollanda’da olduğu gibi); 

 Danışman başkanlığında, ÇDS kapsamına giren konularda grup faaliyetlerinin 

düzenlenmesi, örneğin; belirli SMR kurallarına ilişkin sorunlara odaklanmak, iyi 

tarımsal uygulamaları yerinde incelenmek veya çiftçiler arasında bilgi alışverişini 

sağlamak üzere çiftlik yürüyüşleri, deneysel arazi uygulamaları düzenlenir 

(İngiltere’de olduğu gibi); 

 Danışman, başka grup aktivitelerini fırsat bilerek, o grupların özel bilgi ve tavsiye 

gereksinimleri doğrultusunda toplantı günleri veya forumlar düzenler (Avusturya, 

Çek Cumhuriyeti, İspanya, İrlanda ve İtalya’da mevcut).  

 

Birebir ya da grup olsun yerinde (çiftlikte) gerçekleştirilen danışmanlığın en önemli 

unsuru kontrol listelerinin etkin kullanımıdır. Kontrol listelerinin temel işlevi, çiftçilerin 

AB mevzuatlarından doğan yükümlüklerini daha kolay kavrayabilmelerini ve kendi 

durumlarını tespit edebilmelerini sağlamaktır
71

.  Ancak, Üye Devletler tarafından 

kullanımı benimsenen farklı liste tipolojileri bulunmaktadır. Bu doğrultuda listelere ilişkin 

kapsamlı ‘basit’ kontrol listeleri, bütünleşik kontrol dosyaları ve modüler kontrol listeleri 

olmak üzere sınıflandırma getirilebilir
72

.  Basit kontrol listeleri, çiftçilerin Birlik ve o Üye 

Devlet düzeyinde belirlenen SMR ve GAEC yükümlülüklerinin tümünü sıralamaktadır. 

Entegre kontrol klasörleri ise, SMR ve GAEC kuralarının yanı sıra o ülkede hâkim olan 

ulusal ya da bölgesel yasal düzenlemeler ile ayrıca Çapraz Uyum ile potansiyel bir örtüşme 
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 A.e., s.vi 
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 A.e., s.77 
71

 ADE, ADAS, v.d., a.g.e., Final Report – Evaluation Part, s.37   
72

 ADE, ADAS, v.d., a.g.e., Final Report – Descriptive Part, s.v 
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gösteren diğer üretim sertifikasyon sistemlerine ilişkin kural ve gereklilikleri de 

kapsamaktadır. Son olarak, modüler
73

 olarak anılan kontrol listeleri, belli bir zaman 

periyodu boyunca faydalanıcıya belli bir konu ya da sorun alanına ilişkin sunulacak 

‘tematik’ tavsiyeler geliştirmek üzere kullanılmaktadır.  

Birebir danışmanlık şeklinde gerçekleştirilen hizmetler İngiltere haricinde bütün 

Üye Devletlerde tanımlıdır. Üye Devletlerde 2008 yılı itibari ile kurulumu tamamlanan 

sistemlerin ilk yılı dâhilinde, birebir danışmanlık hizmetlerine doğrudan ödemelerden 

faydalanan çiftçilerin yalnızca %4-5’i erişmiştir
74

.  Grup danışmanlığı 10 Üye Devlette 

etkinleştirilmiş olup, 2008 yılı dâhilinde devletler bünyesinde doğrudan ödemelerden 

faydalanan çiftçilerin erişim oranları %1 ile %20 artasında değişmiştir.  Çiftçilerin ihtiyaç 

ve taleplerine daha odaklı çalışan ‘tematik’ danışmanlık ise sadece 4 Üye Devlette etkindir. 

2009 yılına değin sağlanan ilave veriler ile, erişim oranlarının zamanla önemli bir artış 

göstermediği doğrulamakta olup
75

, daha sonraki yıllar için etkinlik düzeyini ölçen bir 

çalışma bulunamamıştır.  

 

2.2.4.4.  Üye Devletlerde Çiftlik Danışma Hizmetlerinin Maliyeti ve 

Finansmanı 

 

Üye Devletler tarafından, ÇDS’nin kurulumu ve işletimine ait masraflar; 

bilgilendirme ve halkla ilişkiler, danışmanların seçim ve akreditasyon süreci, faaliyetlerin 

koordinasyonu ve işlenmesi ile ÇDS faaliyetlerini yürütecek ve barındıracak gerekli 

imkânların tayin edilmesine ilişkin çeşitli giderleri kapsamaktadır. Ancak, ÇDS kurulum 

sürecinde Üye Devletlerin ne kadar harcama yaptığına ilişkin AB tarafından sunulan 

kapsamlı bir değerlendirme bulunmamaktadır
76

. 

Öte yandan, Sistem kapsamında sunulan hizmetlerin çiftçiye maliyeti de devletler 

düzeyinde farklılık göstermektedir. Bire bir danışmanlık hizmetleri, çoğunlukla ücretli 

olup, Tedbir 114 dâhilinde sağlanan AB finansmanın harekete geçirilip geçirilmemesine ve 

Devletler tarafından sağlanan ulusal katkının oranlarına göre farklılık göstermektedir. 

                                                           
73

 Söz konusu modüller, çevre ve GEAC standartları, bitki ve halk sağlığı, hayvan sağlığı ve refahı, iş güvenliği 
ve iş optimizasyonu konuları ile ilişkilendirilebilir.  
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Bilindiği gibi, Birlik tarafından her bir danışmanlık hizmeti uygun maliyetinin karşılanacak 

azamı miktarı tanımlı olduğundan, Üye Devletler masrafların destekleme dışı kalan 

miktarlarını kendi öz kaynaklarından karşılamaktadır
77

. Bu kapsamda, bazı Üye Devletler 

danışmanlık uygun maliyetlerini %20’den %50’ye varan oranlarda karşılamakta, bir kısmı 

ise hizmetin çiftçiye getireceği maliyetin tamamını üstlenmekte ve tüm çiftçilere hizmetleri 

ücretsiz sağlamaktadırlar (Bulgaristan, GKRY, Letonya, Romanya ve Slovenya)
78

.  

Danimarka ve İrlanda’da, ise tamamen özelleştirilmiş ÇDS dâhilinde, hizmetlere Birlik ya 

da Devlet tarafından sunulan katkı bulunmadığından, çiftçiler danışmanlığın tam fiyatını 

ödemek durumundadır
79

. Grup danışmanlığı ise, İrlanda haricinde, tüm devletlerin ulusal 

yayım bütçelerinden -kısmen ya da tamamen- finanse edilerek, çiftçilere ücretsiz 

sağlanmaktadır.  

Değinildiği üzere, 2003 tarihli düzenlemeler çerçevesinde, Üye Devletlerde çiftçiler 

için çiftlik yönetim, çiftlik yardım ve çiftlik danışma hizmetlerinin ve orman arazisi 

sahipleri için Orman Danışmanlık Hizmetlerinin kurulması ile yönetim ve danışmanlık 

hizmetlerinin çiftçiler ve orman arazisi sahipleri tarafından kullanımına EAFRD ile 

sağlanacak olağan destek, sırası ile 114 ve 115 sayılı kırsal kalkınma tedbirleri altında 

öngörülmüştür. Bu kapsamda yer alan Tedbir 115 yaygın olarak kullanılmamış; yalnızca 

altı Üye Devlette uygulanmıştır. Bunlar arasında Danimarka ve İngiltere’de amacına uygun 

olarak ÇDS’yi kurmak üzere kullanılmamış; bu tedbirin önemli bir kısmını İspanya, İtalya 

ve Portekiz harekete geçirmiştir. Tedbir 115’i ÇDS’nin kurulumuna yönelik kullanan diğer 

devlet ise Malta olmuştur.  

 

Danışmanlık hizmetlerinin çiftçiler düzeyinde kullanımını servis ücretlerinden 

kaynaklanan maliyet artışını kısmen finanse ederek destekleyen Tedbir 114, 15 Üye Devlet 

tarafından ulusal düzeyde ve 4 Üye Devlet tarafından bazı bölgelerde harekete 

geçirilmiştir. Sekiz Üye Devlet ise buna ilişkin hiçbir sözleşme yapmamıştır (Slovenya, 

İsveç, Romanya, İrlanda, Fransa, Finlandiya, Belçika ve Avusturya). Ülkelere göre, 

harekete geçirilen fonların hacmi Üye Devletlerarasında büyük farklılıklar göstermektedir; 
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 EU Commission, Report from the Commission to the European Parliament and the Council: On the 
Aplication of the Farm Advisory System as defined in Article 12 and 13 of Council Regulation (EC) 
No:73/2009, Brussels, 2010, s.4 (çevrimiçi)  http://eur-
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2007-2013 kırsal kalkınma programlama döneminde, Polonya, İtalya ve İspanya birlikte, 

toplam tahsis edilen fonların yaklaşık %70’ini tahsis etmiştir
80

. Ancak, söz konusu toplam 

fonları doğrudan ödemelerden faydalan çiftçi sayısına oranladığımızda, değerler 

göstermektedir ki; Malta, Çek Cumhuriyeti ve Slovakya Tedbir 114 dâhilindeki fonlardan 

en yoğun biçimde yararlanan ülkeler olmuştur (Bkz: Şekil 2.9). 

 

Şekil 2.10: Tedbir 114: 2007-2013 döneminde Üye Devletlerde doğrudan ödemelerden 

faydalanan çiftçi başına düşen EAFRD katkısı 

 

 
 

  Kaynak: Evaluation of the Implementation of the Farm Advisory System Final Report
81 

 

Söz konusu tedbirlerin AB gelinde yaygın olarak harekete geçirilmemesinin en 

önemli sebebi, Tedbir 115 kapsamında AB fonlarından faydalanmak için Üye Devletler 

için idari prosedürlerin oldukça ağır olması ve Tedbir 114 kapsamında sağlanan destekler 

için ise Kırsal Kalkınma programları kapsamında ilave önlemler alınması gerekliliğidir.  

Aşağıda yer alan tablo, tüm AB Üye Devletleri için önceki bölümler beraberinde analiz 

edilen ÇDS uygulamalarındaki hizmet organizasyon yapısı, çiftçilere yönelik maliyet ve 

AB ortak finansmanını sağlayan Tedbir 114 ve 115’in kullanımı olmak üzere 4 unsuru 

beraber ele almaktadır.  
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Tablo 2.7: Üye Devletlerde ÇDS organizasyonu ve finansmanı özet tablo 
 

Üye Devletler Faaliyet gösteren 

kurumun statüsü 

Çiftçilere yönelik 

maliyet 

Tedbir 114 Tedbir 115 

  

Avusturya Karma (özel/kamu) Karma Hayır Hayır 

Belçika Kamu Ücretsiz Hayır Hayır 

Bulgaristan Kamu Ücretsiz Evet Hayır 

GKRY Kamu Ücretsiz Evet Hayır 

Çek 

Cumhuriyeti 

Karma (özel/kamu) Karma Evet  Hayır 

Almanya Bölgeye göre farklılık gösteriyor 

Danimarka Özel kar amaçlı Reel masraflar Evet Hayır 

Estonya Özel Karma (kar amacı 

güden/ gütmeyen) 

Karma Evet Hayır 

Yunanistan  Özel Karma (kar amacı 

güden/ gütmeyen) 

Karma Evet Hayır 

İspanya Bölgeye göre farklılık gösteriyor Evet Evet 

Finlandiya Özel Karma (kar amacı 

güden/ gütmeyen) 

Karma Hayır Hayır 

Fransa Karma (özel/kamu) Karma Hayır Hayır 

Macaristan Karma (özel/kamu) Karma Evet Hayır 

İrlanda  Karma (özel/kamu) Karma Hayır Hayır 

İtalya Bölgeye göre farklılık gösteriyor 

Lüksemburg  Karma (özel/kamu) Karma Evet Hayır 

Litvanya Özel kar amacı gütmeyen Karma Evet Hayır 

Letonya Özel kar amacı gütmeyen Ücretsiz  Evet Hayır 
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Malta Özel Karma (kar amacı 

güden/ gütmeyen) 

Karma Evet Evet 

Hollanda   Özel kar amacı güden Karma Evet Hayır 

Polonya  Kamu Karma Evet Hayır 

Portekiz Özel kar amacı gütmeyen Bilgi yok Evet Evet 

Romanya Kamu Ücretsiz Hayır Hayır 

İsveç Karma (özel/kamu) Karma Hayır Hayır 

Slovakya Karma (özel/kamu) Karma Evet Hayır 

Slovenya Karma (özel/kamu) Ücretsiz Hayır Hayır 

Birleşik 

Krallık  

Bölgeye göre farklılık gösteriyor 

 

 

Kaynak: Evaluation of the Implementation of the Farm Advisory System Final Report
82
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3.  TÜRKİYE’DE TARIMSAL YAYIM ve DANIŞMANLIK 

 

Türkiye’de Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana, çiftçilerin modern tarım teknikleri 

konularında bilgilendirilmeleri yoluyla tarımsal üretim miktarının artırılması en önemli 

hedeflerden biri olmuştur. Ancak, süreç boyunca tarımsal üretimde ve çiftçi davranışları 

üzerinde etkili olan ekonomik, politik ve toplumsal dinamikler Türk tarımında farklı 

politika ve stratejilerin benimsenmesi çerçevesinde tarımsal yayım faaliyetlerine farklı 

misyonlar/görevler yüklemektedir. Bu doğrultuda, tarımsal yayıma ilişkin geçmişte ve 

günümüzde yürütülen uygulamaların, farklı tarımsal yayım politika ve uygulamaları ile 

karakterize olan üç dönem dâhilinde ele alınması uygun görülmüştür; 

1) 1984 öncesi 

2) 1984-2006 Dönemi 

3) 2006 sonrası  

 

3.1.  1984 Öncesi Tarımsal Yayım Faaliyetleri 

Türkiye'de Tarımsal Eğitim konusunda ilk çalışmalar Tanzimat döneminde 

başlamış olup, 1848 yılında Yeşilköy'de ilk Ziraat Okulu açılmıştır. 1893 yılında ise 

Halkalı Ziraat mektebi kurulmuştur
1
.  

Öte yandan, sonraki dönemlerde savaşlar nedeniyle ülkedeki tarımsal faaliyetler 

yanında eğitim de sekteye uğramış, ancak Cumhuriyetin kurulmasından sonra her alanda 

olduğu gibi tarım alanında da eğitim çalışmalarına hız verilmiş ve 1928 yılında Ankara’da 

Yüksek Ziraat Mektebi kurulmuştur. 

Cumhuriyetin kuruluşundan 1938 yılına değin Atatürk döneminde tarımı 

geliştirmek refah düzeyini yükseltmek için vergi politikası araçlarının yanı sıra üreticilerin 

üretim gücü ve hevesini teşvik edecek araçlardan yararlanılmıştır
2
. 1938 yılında, toprak 

mahsulleri ofisinin kurulmasıyla destekleme çalışmaları ürün bazında genişlerken daha 

                                                           
1
 Anonim, “Tarımsal Yayım/Danışmanlık Kavramı ve Felsefesi”, Tarımsal Yayım Dokümanları, GAP TEYAP,  

t.y.,  (çevrimiçi) http://www.gapteyap.org/dokumanlar/tarimsal-yayim  
2
 Anonim,  Tarım ve Ekonomi Tarihi, Ders Notları, t.y., s.7 (çevrimiçi) 

http://bulefe.home.uludag.edu.tr/TARIM%20VE%20EKONOMI%20TARIHI.doc”  
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düzenli bir hal almış, ayrıca iç piyasaya müdahale başlamış, üreticilerin üretim gücünü 

artırmak amacıyla tarımsal yayım ve eğitim çalışmaları hızlandırılmıştır. 

Bu dönemde, ülkede tarımın ekonomik gelişmeye katkısını artırmak hedefi 

doğrultusunda aşağıda sıralan amaçlara yönelik olarak tarımda sektörel müdahale ve eğitim 

çalışmaları gerçekleştirilmiştir
3
:  

1. Tarımsal üretim miktarı ve geliri artırmak 

2. Tarımdaki gelir artışının ekonominin diğer sektörleri için talep yaratması 

3. Ülke nüfusunun gıda ihtiyacının yurt içi üretimden karşılanarak döviz 

tasarrufunun sağlanması  

4. Ekonomik gelişmenin finansmanı için tarımdan diğer sektörlere kaynak 

transferinin gerçekleştirilmesi 

5. Yeni kurulan sanayi kollarına hammadde sağlanması. 

 

Bu kapsamda, 1931 yılında Birinci Ziraat Kongresinin düzenlenmesi önem arz 

etmekte olup, söz konusu kongrede tarımsal yapı incelenmiş, analiz edilmiş, raporlar 

hazırlanmış ve tarım üreticilerine tarım tekniklerini öğretmek ve bunların uygulanması 

özendirmek için önemli kararlar alınmıştır
4
.  Takiben, 1937 yılında kırsal çiftçi eğitim 

faaliyetleri köy öğretmenlerine görev olarak verilmiştir
5
. Öte yandan, 1940-1946 yılları 

arasında faaliyet gösteren Köy Enstitülerinde temel örgün eğitim konularının yanı sıra 

tarımsal üretime dair sunulan uygulamalı eğitimler, erken Cumhuriyet döneminde yerinde 

tarımsal yayım faaliyetlerine ilişkin ilk uygulamalardan birini oluşturmuştur. 

1938 yılında toplanan Birinci Köy ve Ziraat Kalkınma Kongresi’nde ‘agricultural 

extension’ teriminden dilimize çevrilen ‘tarımsal yayım’ kavramı ilk defa kullanılarak, 

Türk tarım literatürüne girmiştir.  

1943 yılında yürürlüğe giren “Ziraat Vekâleti Teşkilâtının Nakil ve Teknik İşletme 

Vasıtalarıyla Teçhizine Dair Kanun”un birinci maddesi ile yayım hizmetinin bir kamu 

hizmeti olarak tanımlandığı ve bu görevin de Tarım/Ziraat Bakanlığına verildiği 
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 A.e. 

4
 Anonim, “Tarımsal Öğretim Eğitim Yayım ve Ar-Ge”, II.Tarım Şurası - IX.Komisyon Raporu, Ankara, 2014, 

s.417 (çevrimiçi)  
http://www.researchgate.net/publication/251814548_II._Tarm_uras_alma_Belgesi_IX_Komisyon_Tarmsal_
retim-Eitim_Yaym_ve_Aratrma-Gelitirme  
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görülmektedir. Bu doğrultuda, ilk kez 1942’de “Teknik Tarım Örgütü” hayata geçirilmiş 

ve 1943 yılında Ankara, Eskişehir ve Manisa illerinde olmak üzere 3 ilde “Teknik Tarım 

Teşkilatı” kurulmuştur. Bu kanun çerçevesinde Bakanlığın tarımsal faaliyetlerde il ve ilçe 

düzeyinde örgütlenme süreci, 1958 yılında bütün illerde teşkilatlanmanın sağlanması ile 

tamamlanmıştır
6
.  

Öte yandan, 1940’lı yıllar itibari ile, II Dünya savaşı nedeniyle Avrupa’dan gelen 

yiyecek taleplerini karşılamak amacıyla tarım sektöründe devlet müdahalesi artmış; 

örneğin, bazı tarımsal ürünlerde devlet tarafından belirlenen fiyatlarla devlete satılması 

zorunluluğu getirilmiş ve bazı gıda maddelerinde taban fiyat uygulanmış. 1948-1951 yılları 

arasında yürürlüğe konan Marshall Planı çerçevesinde Türkiye’ye ekonomik ve askeri 

yardımlar sağlanmıştır. Tüm bu müdahaleler sonucunda, tarımda mekanizasyon düzeyi ve 

verimlilik artmış, öte yandan destekleme politikaları ve 1950 vergi reformu çerçevesinde 

tarımda verginin azaltılması çiftçi gelirlerinin artmasını sağlamıştır
7
.   

1950-1960 döneminde, tarım alanında ABD ile yürütülen Marshall yardımlarını da 

kapsayan ilişkiler çerçevesinde, ABD’li yayım uzmanları sık sık Türkiye’de eğitim 

seminerleri vermiş ve kırsal alanlarda ABD modeli çerçevesinde geliştirilen çeşitli projeler 

uygulamaya koyulmuştur. Böylece, tarımsal yayım kavramının Ülkemizde akademik 

yazına girmesi beraberinde, Ziraat Fakültesi Zirai Ekonomi Bölümü bünyesinde “Tarımsal 

yayın ve Haberleşme” dersi konulmuş; ancak, dersi verecek okutman bulunamadığından, 

Tarım Bakanlığında görevli memur Cemalettin Şenocak 1964 yılı itibari ile söz konusu 

dersi vermeye başlamıştır. Kendisinin yazdığı “Yayım ve Haberleşme”  (1967) adlı kitap 

bu alanda halen önemli bir kaynak görevi görmektedir.  

1963 yılı itibari ile tarım sektöründe planlı döneme girilmiş olup, 80li yıllara kadar 

dönemde genel olarak tarım sektöründe verimi artırmak için sulama, gübreleme ve 

tohumluk gibi modern tarım üretim araçlarının kullanımına yoğunlaşılmış ve sonucunda 

üretim artışında buna ek olarak üretimin pazarlanmasında planlarda istenilen düzeye 

ulaşılmasa da önemli gelişmeler kaydedilmiştir
8
.  

                                                           
6
 Anonim, 2014, a.g.e., s.418  

7
 Anonim, Tarım ve Ekonomi Tarihi, s.7 

8
 A.e. 
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Tüm bu dönemde,  yayım faaliyetleri, tarımla ilgili birimler olan Tarım Bakanlığı
9
,  

Orman Bakanlığı,  Devlet Bakanlığı,  Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bünyelerine dağılmış 

çeşitli genel bütçeli kuruluşlar ve kamu teşebbüsleri tarafından sürdürülmeye devam 

edilmiştir
10

. Tarım Bakanlığı bünyesinde 1984 öncesi merkez düzeyde Ziraat İşleri Genel 

Müdürlüğü tarafından yürütülen tarımsal yayım faaliyetleri, tarımsal alet ve makinelerin 

Türk Çiftçisine tanıtılması ve kullanımının yaygınlaştırılmasından, bedelsiz girdi destekli 

eğitim çalışmaları, kırsal alanda tarımsal faaliyetlerde gübre, kaliteli tohum, ilaç vs. gibi 

yoğun girdi kullanımının çiftçilerce benimsenmesine değin önemli görevler üstlenmiştir.  

Ancak, özellikle 1970’lerin sonlarında kamu tekelinde yürütülen yayım 

faaliyetlerinde bir takım yetersizlikler ve sorunlar baş göstermiş; ayrıca sektörde 

gözlemlenen değişim ve güncel beklentiler çerçevesinde, mevcut kamu yayımının etkinliği 

sorgulanır olmuştur
11

 
12

. 1980’li yıllar, yayımda çeşitli yöntemsel projelerin geliştirilmesi 

ihtiyacı çerçevesinde, yayım hizmetlerinde kamu kuruluşları yanında kamu dışı faaliyet 

birimlerinin de etkinleştirilmesine yönelik girişimleri kapsamaktadır.   

 

3.2.  1984-2006 Dönemi Tarımsal Yayım Faaliyetleri 

 

Planlı dönemde IV. Ulusal Kalkınma Planı’nın ikinci yılı olan 1980’den itibaren 

ülke genelinde ve tarım sektörü politikalarında, liberal ekonomi politikasının benimsediği 

bir döneme girmiştir. Bu dönemde, tarımda kimyasal gübre ve ilaç gibi tarıma girdi 

sağlayan sanayiler ile gıda sanayinin geliştirilmesine özel bir önem verilmiştir
13

. Ayrıca, 

tarım sektörünün dünyaya açılması politikası çerçevesinde,  pazarlamanın 

kolaylaştırılması, arazi özelliklerine ve talebe yönelik üretim yapılması konularına önem 

verilmiştir. 

1980’li yıllar, bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de de kamu tarafından yürütülen 

yayım hizmetleri açısından bir dönüm noktası oluşturmaktadır. Gelişmiş pek çok ülkede 

                                                           
9
 Tarım Bakanlığı 1924 yılında kurulmuş olup, sonraki dönemlerde Bakanlığın adının Gıda-Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı ve tekrar Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olarak 5 kez değiştirildiği görülmektedir.  
10

 Anonim, 2014,  a.g.e., s.418 
11

 Özçatalbaş, O.; Gürgen, Y., Tarımsal Yayım ve Haberleşme. Baki Kitabevi. ISBN: 975-72024-02-3, Adana, 
1998  
12

 Anonim, 2014,  a.y. 
13

 Anonim, Tarım ve Ekonomi Tarihi, s.8 
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planlı bir çalışmanın sonucu olarak gerçekleşen tarımsal yayım  alanında  kamunun  

etkinliğinin  azaltılması  süreci, Türkiye'de kendiliğinden başlamış ve 2006 yılına kadar 

gerekli yasal düzenlemeler olmadan devam etmiştir
14

.  

Bu dönemde ilk olarak, Dünya genelinde tarımsal yayım faaliyetlerine yeni bir 

bakış açısı sunan projecilik yaklaşımı doğrultusunda, finansmanı Türkiye Cumhuriyeti ve 

Dünya Bankası tarafından sağlanan “Tarımsal Yayım ve Uygulamalı Araştırma 

Projesi” (TYUAP) kaliteli insan gücü, ulaşım aracı, ekipman desteği sağlamak, araştırma / 

yayım / çiftçi bağlantısını güçlendirmek üzere Daniel BENOR’un “Eğitim ve Ziyaret 

Sistemi”ni yerleştirmek üzere 1984 yılında pilot bazda uygulamaya koyulmuştur. Söz 

konusu yaklaşım ile yayım faaliyetlerinin örgütlenmesi kapsamında taşradaki yayım 

birimlerinin üreticilere en yakın olacak şekilde konumlanması ve bu doğrultuda “Köy 

Grubu Tarım Merkezleri”nin kurulması öngörülmüştür
15

.  Şehir ve ilçe merkezlerinde 

görevlendirilen yayım elemanlarının ise kendi görev alanlarındaki üreticileri ve taşra 

teşkilatındaki yayımcıları yapacakları belirli aralıklı ziyaretler ile rutin olarak eğitmeleri 

esas alınmıştır
16

.  

Öte yandan, Türkiye Cumhuriyeti ve Almanya Federal Cumhuriyeti arasında 

imzalanan 1970 tarihli Teknik İşbirliği Antlaşması çerçevesinde, 27 Aralık 1986 tarihli 

Resmi Gazetede yayımlanan bir milletlerarası antlaşmaya dayanarak uygulamaya geçen 

“Önder Çiftçi Projesi”; Türkiye Ziraat Odaları Birliği tarafından başlatılan kamu-dışı 

yayım faaliyetlerine ilişkin ilk girişim olmuştur.  İleriki yıllarda ülkemizde daha da 

gelişecek tarımsal danışmanlık faaliyetlerinin temelini oluşturan Proje dahilinde, 

“üreticilerde görülen yetersiz bilgi ve eğitimden kaynaklanan düşük verimlilik, düşük 

dinamizm ve motivasyon ve genel olarak tarımsal danışmanlık alanındaki yetersizlikleri 

gidermek üzere”, pilot bölge olarak belirlenen Tekirdağ’da, 1987 yılında iki Alman 

uzmanın görev yaptığı proje bürosunun açılması ile gönüllü çiftçiler beraberinde 

çalışmalara başlanmıştır
17

.   

                                                           
14

 A.e., s.423  
15

 Aktaş, Y.; Öcal Kara, F.; Demirdöğen, A.,”Tarımsal Yayım’a Yeni Bir Yaklaşım: İnsancıl Tarımsal Yayım”, 
Tarım Ekonomisi Dergisi 16 (2): 45-57, 2010, s.47 
16

 Özçatalbaş, O.; Gürgen, Y., 1998, a.y.  
17

 Anonim, “Önder Çiftçi Danışmanlık Dernekleri”, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Dokümanlar, s.1 (çevrimiçi) 
http://www.tzob.org.tr/Portals/0/Dokumanlar/FaaliyetRaporlari/docs/OCP.pdf  

http://www.tzob.org.tr/Portals/0/Dokumanlar/FaaliyetRaporlari/docs/OCP.pdf
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Eylül 1996 yılında projenin sona ermesi ile, Anlaşmalarla belirlendi gibi, Alman 

Tarım Birliği’nin projeye olan katkıları sona ermiştir
18

. Ancak, 2003 itibari ile, Türkiye 

Ziraat Odaları Birliği ile tüm dernekler arasında İşbirliği Protokolleri imzalanmaya 

başlamış olup, günümüzde, halen Tekirdağ, Muratlı, Malkara, Silivri, Polatlı, Konya, 

AgroGAP ve Lüleburgaz Önder Çiftçi Danışmanlık Dernekleri bu çerçevedeki 

faaliyetlerini devam ettirmektedir
19

.  

1985 ve 1991 yıllarında gerçekleşen Bakanlığın yeniden yapılandırılması 

beraberinde,  kooperatiflerin kuruluşu, desteklenmesi ve denetlenmesinden sorumlu olan 

merkez düzeyde Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulmuş 

olan Yayım Dairesi ve Kırsal Kalkınma’da Kadın Dairesi başkanlıkları ve illerde İl 

Müdürlükleri dâhilindeki Çiftçi Eğitimi ve Yayım Şube Müdürlükleri, ilçelerde İlçe 

Müdürlükleri ve bazı köylerde de Köy Grubu Tarım Merkezleri çiftçi eğitimi ve tarımsal 

yayım hizmetlerinin yürütülmesinden sorumlu kamu birimleri idi
20

. Öte yandan, bu 

dönemde, kamu dışı yayımın yasal altyapısı henüz kurulmamış olmakla beraber,  

 Ziraat odaları,  

 Üretici örgütleri (kooperatifler, yetiştirici birlikleri gibi),  

 Tarımsal danışmanlık dernekleri, 

 Danışmanlık firmaları veya serbest tarım danışmanları, 

 Gönüllü kuruluşlar, 

 Tarımsal ve tarıma dayalı sanayi kuruluşları,  

 Üniversiteler,  

 Medya kuruluşları 

tarafından da bir takım yayım hizmetleri “kamunun yönlendirme ve desteklemesinden 

yoksun bir şekilde kendiliğinden” gerçekleştirilmekteydi
21

. Ancak, bu kuruluşların 

hizmetleri genellikle sadece belirli bölgeler veya konularla sınırlı olduğundan ülke geneli 

düşünüldüğünde oldukça yetersiz ve küçük ölçekte kalmıştır
22

.  

 

                                                           
18

 A.e. 
19

 Anonim, Önder Çiftçi Projesi Tarihçesi, 2015  (çevrimiçi)  
http://www.onderciftci.com/tarihcemiz 
20

 Anonim, 2014,  a.y.  
21

 A.e., s.423  
22

 A.e. 

http://www.onderciftci.com/tarihcemiz
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Bu dönemde, Bakanlık görev alanına giren tarımsal yayım faaliyetlerinin 

kapsamını, 

 tarımsal yayım ve eğitim sistemi ve programları ile projelerini hazırlamak, 

uygulamak; 

 örnek çiftçi yetiştirmek ve örnek çiftçi yetiştirmek üzere eğitim program ve 

projeleri uygulamak;  

 çiftçi kadınları ve kızlarına ev ekonomisi, çocukları ve gençlerine teknik ve 

pratik çiftçilik öğretmek üzere tedbirler almak, uygulamalar yapmak; 

 tarım yayımı ve eğitimi için her türlü okul ve eğitim merkezi gibi tesisleri 

kurmak, kurslar açmak 

oluşturmaktadır. Öte yandan, Bakanlık haricinde, Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı 

tarımsal eğitim ve yayım faaliyetlerinden doğrudan sorumlu diğer kamu kuruluşu olup; 

Bakanlıkların gerektiğinde ilgili yayım faaliyetinde bulunan diğer kuruluşlar ile 

işbirliğinde bulunması da öngörülmüştür.   

2000’li yıllara değin, ülkenin bir kısmında “Eğitim ve Ziyaret Yaklaşımı 

kapsamında TYUAP faaliyetleri etkin olurken, bir kısım bölgelerde hala 1940’lardan beri 

süregelen şekilde kamu kuruluşları tarafından sunulan yayım faaliyetleri 

sürdürülmekteydi
23

. Ancak, TYUAP sisteminde sistemin en önemli unsuru olan Köy 

Grubu Tarım Merkezlerinin son dönemlerinde etkinliğini kaybetmesi beraberinde, birçok 

köyde görev yapan personel il/ilçe merkezlerine çekilmiş, binalar amaç dışı kullanılmaya 

başlanmıştır
24

. Bu doğrultuda gelişen ihtiyaca yönelik olarak, 2004 yılına gelindiğinde, 

“Köy Merkezli Tarımsal Üretime Destek Projesi” (KÖYMER) başlatılmış, böylece 

kamu kuruşları yanında kamu dışı kuruluşların da hizmet sunumunda görev aldığı 

“Çoğulcu Yayım Yaklaşımı” doğrultusunda ilk adım atılmıştır. Ancak, 2006 yılından 

itibaren, KÖYMER çalışanlarının Bakanlıkta istihdam edilen sözleşmeli personel niteliği 

kazanması ile, Proje kamu dışı bir hizmet girişimi olma özelliğini kaybetmiştir.  

Özetle, 2006 senesine kadar “Geleneksel Yayım Yaklaşımı” doğrultusunda 

ülkemizde yürütülen tarımsal yayım faaliyetleri; çiftçilerin, yayımdan sorumlu çeşitli kamu 

kurumları bünyesinde, tarımsal teknikler üzerine bilgilendirilmelerini kapsamaktaydı. 

Yayım faaliyetlerini, yerel kamu birimlerinde resmi hizmetlerin bir türü olarak ele alan ve 

                                                           
23

 Anonim, 2014,  a.g.e., s.418 
24

 A.e. 
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devletten/yayımcıdan çiftçiye doğru tek yönlü gerçekleştirilen bir teknoloji transferine 

indirgeyen bu yaklaşım; hizmet kuruluşları ve araçları yeterince çeşitlendirilmediği, 

yerelde katılımcılığın dikkate alınmadığı, ithal yayım politika ve yöntemlerinin 

benimsendiği ve bu doğrultuda, hizmetlerin çiftçilerin gerçek ihtiyaçlarına cevap verir 

nitelikte olmadığı gibi temel nedenlerden ötürü istenilen ve beklenilen sonuçları 

doğurmamıştır.  

Öte yandan, bu çerçevede sunulan hizmetlerin küçük üreticilerden ziyade, orta - 

büyük ölçekli ve yenilikçi üreticileri hedef kitle olarak kabul ettiği söylenebilir. Söz 

konusu yayım yaklaşımı doğrultusunda, yayım hizmetlerinden faydalanan yenilikçi 

üreticilerin kırsal topluluklardaki diğer bireyleri etkilemesi yolu ile tarımsal üretimde 

gelişme sağlanmak istenmiş ve kırsal topluluklarda bu yolla zenginleşme ve gelişme 

beklenmiştir. En önemlisi, kırsal alanlarda yoksulluğa maruz kalan dezavantajlı sosyal 

gruplar ve genellikle aktif işgücü içinde dikkate alınmayan kadınlara yönelik eğitsel 

faaliyetler yeterince çeşitlendirilmemiştir. Bu sebeple, hizmetler sonucunda belli 

üreticilerde bir miktar üretim artışı ve zenginleşme yakalansa de, bu sonuçlar kırsal 

topumun tümüne yayılan ve refah seviyesine etki eden nitelikte sağlanamamıştır.   

 

3.3. 2006 Sonrası Tarımsal Yayım Faaliyetleri 

 

2000’li yıllarda, ülkede tarım politikaları bakımından da uluslararası konjonktüre 

uyum sağlama gereği doğmuştur. Öte yandan, ulusal kalkınma planlarında AB’ye uyum ve 

DTÖ anlaşmalarının etkileri ön plana çıkmış ve Uluslararası Para Fonu (IMF) ile yapılan 

anlaşma ve Dünya Bankası ile yapılan Ekonomik Reform Kredisi anlaşması beraberinde 

“Tarım Reformu Uygulama Projesi” uygulamaya konmuştur. Bu kapsamda, dünya 

ticaretini bozan unsurların tasfiye edilmesi hedefi doğrultusunda, piyasaya müdahale aracı 

olan destekleme mekanizmasında değişime gidilmiş, ayrıca ürünlerinin işlenmesi ve 

pazarlanmasında devlet müdahalesinin azaltılması çerçevesinde özelleştirmeler konu 

olmuştur. Ekim 2005 tarihinde Lüksemburg’da yapılan Hükümetlerarası Konferans sonucu 

Türkiye ile AB arasında müzakerelerin resmen başlatılması ile sektörel politikaların yönü 

AB’ye çevrilmiş olup, 2007 yılı itibari ile de Türk tarımının modernizasyonunu sağlamak 

amacıyla AB Katılım Öncesi Mali Yardımlarından (IPA) faydalanılması için gerekli 

program ve planlar uygulamaya koyulmuştur.  
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Bu dönemde, dünya genelinde de, tarım ürünlerinde serbestleşen ticaret, küresel 

düzeyde rekabetçilik, yeni üretim tekniklerinin geliştirilmesi, ürün kalite ve güvenilirliği, 

hayvan refahı ve doğal kaynakların sürdürülmesi için üstlenilen küresel sorumluluk tarım 

politikalarının stratejik önemini arttırarak daha kapsamlı ve yenilikçi bir çerçeve içinde 

tekrar ele alınmasını gerektirmiştir. Bu doğrultuda, belirlenen stratejik hedeflere ulaşmak 

üzere reforme edilen tarım sektörü politikalarının (temelde gıda güvenilirliğinin 

sağlanması, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı ve rekabet gücü yüksek bir tarımsal 

yapının oluşturulması olmak üzere) üreticilere ulaştırılması ve benimsetilmesi için etkili bir 

insan kaynağı yönetimi aracı olarak tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetleri artan önemle 

sahip olmaktadır. Ülkemizde de bu bağlamda, tarım sektörünü ele alan hemen hemen 

bütün strateji belgelerinde (Ulusal Kalkınma Planları; Orta Vadeli ve Yıllık Programlar, 

Ulusal Tarım Sektörü Stratejik Planları, Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejileri, Katılım 

Öncesi Mali Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Bileşeni (IPARD) Programı ve Kırsal 

Kalkınma Planları) yayım faaliyetlerinin, sektörel önceliklere hizmet etmek üzere 

geliştirilen stratejik politika ve tedbirlerde gündemin üst sıralarında yer tutmakta olduğu 

görülmektedir.  

Ayrıca, son on yıl içinde anlaşıldığı üzere, innovasyon üretimi ve yenilikçilik tüm 

sektörlerde katma değer sağlamakta ve rekabetçi dünya piyasalarında ülkeleri ekonomik 

olduğu kadar politik düzlemde de bir adım öteye taşımaktadır. Bu doğrultuda, ülkemizde 

bir ilk olan Ulusal Gıda AR-GE ve Yenilik Stratejisi kapsamında tarım ve gıda sektörü, 

yenilikçiliğin kritik olduğu diğer sektörler kadar önemle ele alınmış ve tarımda öngörülen 

yapısal dönüşümün ancak bilişim teknolojilerinin etkin kılınacağı bilgi sistemleri ve yayım 

hizmetleri ile mümkün olabileceği vurgulanmıştır.  

Ulusal düzeyde tarımsal yayım kavramına atfedilen bu stratejik önem, yeniden 

yapılandırılan tarım sektörünün politikalara ve 2006 yılında yürürlüğe koyulan Tarım 

Kanunu’nun esas teşkil ettiği tüm düzenlemelere yansımıştır. Aynı sene içinde tarımsal 

yayım ve danışmanlık faaliyetlerine ilişkin ardı ardına yayımlanan düzenlemeler, kavramın 

ilişkilendirildiği stratejik hedeflerin hakkını vermek üzere yayım ve danışmanlık sisteminin 

kapsamının genişletilmesi-derinleştirilmesi ve paydaşlar arasında işlerliğinin 

güçlendirilmesini sağlamak üzeredir.  
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3.3.1. Tarımsal Yayımın Yasal Dayanakları ve Uygulama Esasları  

 

3.3.1.1. Tarım Kanunu 

 

2006 sonrası yürütülen yayım ve danışmanlık faaliyetlerinin yasal dayanağını 

18.04.2006 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5488 sayılı “Tarım 

Kanunu”
25

 oluşturmaktadır. Kanun dâhilinde, tarım politikalarının amaçları  

 tarımsal üretimin iç ve dış talebe uygun bir şekilde geliştirilmesi,  

 doğal ve biyolojik kaynakların korunması ve geliştirilmesi, verimliliğin artırılması, 

 gıda güvencesi ve güvenliğinin güçlendirilmesi,  

 üretici örgütlerinin geliştirilmesi,  

 tarımsal piyasaların güçlendirilmesi,  

 kırsal kalkınmanın sağlanması suretiyle tarım sektöründeki refah düzeyini 

yükseltilmesi 

olarak ortaya koyulmuştur. Bu doğrultuda, sektöre ilişkin belirlenen önceliklerden biri de 

“tarımsal üretimde verimlilik, ürün çeşitliliği, kalite ve rekabet gücünün yükseltilmesi, 

tarımsal faaliyetlerde bilgi ve uygun teknolojilerin kullanımının yaygınlaştırılması, üretici 

örgütlenmesinin geliştirilmesi ve tarım bilgi sistemlerinin kurulması ve kullanılması”dır.  

Söz konusu öncelik ile doğrudan ve dolaylı olarak ilişkilendirilebilecek tarımsal 

yayım hizmetlerine ilişkin, Kanun kapsamında, Bakanlık;  

 tarım, çiftçi eğitimi ve yayım faaliyetlerinde, sivil toplum örgütleri, özel sektör 

kuruluşları ve serbest danışmanların görev almasını sağlamak için gerekli 

düzenlemeler yapar, bu kuruluş ve kişileri teşvik eder, çalışma esaslarını belirler ve 

denetler;  

 çiftçi eğitimi, özel yayım ve danışmanlık hizmetleri çalışma esas ve usulleri ile ilgili 

diğer şartlar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir 

çerçeve ifadelerine yer verilerek (Madde 9), Bakanlığın tarımsal yayım ve danışmanlık 

hizmetlerinde düzenleyici, yönetici ve denetleyici merkezi birim görevini üstlenmeyi 

devam ettirdiği belirtilmektedir.   

 

                                                           
25

 Bahse konu Kanuna  http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/04/20060425-1.htm adresinden 
ulaşılabilmektedir. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/04/20060425-1.htm
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3.3.1.2. Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin 

Düzenlenmesi 

Tanım Kanunu’nun 9. Maddesine dayanılarak, “tarımsal işletme sahiplerinin bilgi, 

teknik ve yöntemler konusundaki ihtiyaçlarının zamanında ve yeterli düzeyde karşılanması 

ile ilgili usul ve esasları belirlemek amacı ile” hazırlanan, “Tarımsal Yayım ve 

Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik”
26

, 08.09.2006 tarihli ve 

26283 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.  

Yönetmelik kapsamında tanımlanan tarımsal yayım ve danışmanlık sistemi, 

“tarımsal işletme sahiplerinin; tarımsal bilgi, teknik ve yöntemler konusundaki 

ihtiyaçlarının zamanında ve yeterli düzeyde karşılanması amacıyla faaliyet gösteren” ve bu 

“Yönetmelikte belirtilen kişi ve kuruluşlardan oluşan çoğulcu sistem”e karşılık gelmekte 

olup; buna göre, Ülkemizde kurulumu öngörülen sistemin, 

 tarımsal işletme sahiplerinin, tarımsal üretim, işleme ve pazarlama sürecinin bütün 

aşamalarında karşılaştıkları problemler ve bunların birbirleriyle ilişkileri hakkında bilgi 

sahibi olmalarını ve geliştirilen teknolojileri kullanmak sureti ile, bu problemleri 

çözebilecek bilgi ve beceri kazandırılmak, 

 kırsal alanda yaşam standardının yükseltilmek 

üzere eğitim, yayım, danışmanlık ve bilgilendirme faaliyetlerin tümünü kapsaması 

öngörülmüştür (Madde 4).   

Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, bahsi geçen faaliyetler kapsamında, tarımsal 

yayım ve danışmanlık hizmetlerini sunacak kişi ve kuruluşlar (Madde 21);  

i. Bünyelerinde danışman istihdam eden üretici örgütleri ve ziraat odaları,  

ii. Tarımsal danışmanlık dernekleri/vakıfları,  

iii. Tarımsal danışmanlık şirketleri,  

iv. Serbest tarım danışmanlarıdır.  
 

Yönetmelik kapsamında, tarımsal danışmanlık hizmetleri, “sivil toplum örgütleri, 

ziraat odaları, şirketler ve serbest tarım danışmanlarınca, tarımsal işletmelerin tarımsal 

bilgi, teknik ve yöntemler konusundaki ihtiyaçlarının zamanında ve yeterli düzeyde 

                                                           
26

 Bahse konu Yönetmeliğe  http://www.tarim.gov.tr/EYYDB/Belgeler/TDYH/yonetmelik.pdf adresinden 
ulaşılabilmektedir. 

http://www.tarim.gov.tr/EYYDB/Belgeler/TDYH/yonetmelik.pdf
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karşılanmasına yönelik olarak ücret karşılığında yürütülen hizmetler” olarak 

tanımlanmıştır.  

Yönetmelik kapsamında, tarım yayımcısı, Bakanlık merkez teşkilatı, bağlı 

kuruluşlar ve taşra teşkilatlarında yayım hizmeti görevini yürüten ve bu Yönetmelikte 

belirtilen hükümlere göre sertifikalandırılmış kişileri tanımlamakta iken; tarım danışmanı, 

sivil toplum örgütlerinde, ziraat odalarında ve tarımsal danışmanlık şirketlerinde istihdam 

edilen veya tarımsal danışmanlık hizmeti yürütmek üzere kendi nam ve hesabına çalışan ve 

bu Yönetmelikte belirtilen hükümlere göre sertifikalandırılmış kişileri belirtmektedir 

(Madde 4). 

Bu çerçevede, tarım yayımcısının/danışmanının görevleri şu kapsamda 

tanımlanmıştır (Madde 19);  

a) Üretimin her aşamasında göreviyle ilgili konularda tarımsal işletme sahiplerine veya 

hizmet verdiği diğer birimlere gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak, gerektiğinde 

ilgili mevzuata uygun tarımsal uygulamalar yapmak,  

b) Bitkisel ve hayvansal üretime yönelik sürdürülebilir üretim teknikleri konusunda her 

türlü bilgi ve yeni teknolojinin hedef kitleye ulaştırılmasını sağlamak,  

c) Çevrenin, doğal kaynakların ve biyolojik çeşitliliğin korunması için tarımsal işletme 

sahiplerini ve hedef kitleyi bilgilendirmek,  

d) ç) Tarımsal işletmelerin daha rekabetçi bir yapıya kavuşturulması ve etkin bir şekilde 

ürün ve hizmet pazarına yönelmelerine katkıda bulunmak,  

e) İşletme ekonomisi yayımı/danışmanlığı yapmak, gerekli tavsiyelerde bulunmak,  

f) İşletmelerin ekonomik analizleri, gelişim planlamaları, iş ve sermaye verimliliğinin 

iyileştirilmesi ve aile işletmelerine özgü sorunlar, ev ekonomisi, mekanizasyon ve 

bitkisel çoğaltım materyalleri ve tohumluk üretimi konularında yayım/danışmanlık 

yapmak,  

g) Tarımda çalışanların mesleklerini daha iyi yapmaları için, gerekli kişisel gelişim ve 

girişimcilik eğitimlerini yapmak, 

h) Görevli olduğu konularla ilgili olarak düzenlenecek eğitimlere katılmak,  

i) ğ) Yayım/danışmanlık faaliyetlerinde basılı, sesli ve görüntülü kitle yayım 

vasıtalarından yararlanmak ve bunları hazırlamak ve hazırlanmasına katkıda 

bulunmak,  

j) Tarımsal yayım ve danışmanlık faaliyetleriyle ilgili veri toplamak, kayıt tutmak,  

k) ı) Tarımsal üretimi kayıt ve kontrol altına alacak belgelerin düzenlenmesini 

sağlamak,  
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l) Üretici örgütlenmesi konusunda çalışmalar yapmak, 

m) Güvenilir gıda arzına yönelik bilgilendirme faaliyetinde bulunmak,  

n) Bakanlık tarafından tarımsal danışmanlık hizmetinin yürütülmesi ile ilgili verilen 

görevleri yerine getirmek. 

 

Öte yandan, Yönetmelik ile,  tarımsal yayım/danışmanlık faaliyetlerinin 

programlanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi görevi merkezi düzeyde Gıda Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığı’na verilmiş olup, bu doğrultuda, “yayım ve danışmanlık 

hizmetlerinin planlanmasında, kaynakların etkin ve verimli biçimde kullanılmasını 

sağlamak amacıyla”,  

a) Meslek kuruluşları ve tarımsal yayım/danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşların 

katkılarıyla ulusal yayım politika ve stratejisi belirlenmesi, 

b) Ulusal düzeyde yayım politika ve stratejilerine uygun olarak yayım/danışmanlık sistemi 

içerisinde yer alan kişi ve kuruluşların öncelikli çalışma alanlarını belirleyecek ülkesel 

yayım programının hazırlanması, 

c) Bakanlık, meslek kuruluşları ve tarımsal yayım/danışmanlık hizmeti sunan kuruluşların 

katkılarıyla, Ülkesel yayım programı doğrultusunda belirlenmiş hedeflere ulaşmak 

üzere yayımdan sorumlu ildeki birimin koordinatörlüğü tarafından yıllık olarak 

hazırlanan ve ilde bulunan yayım/danışmanlık kişi ve kuruluşların programlarını 

kapsayan il yayım/danışmanlık programının Bakanlık tarafından onaylanarak 

yürürlüğe konulması ve 

d) Bakanlığın kuracağı sistemle, kamu ve kamu dışı yayım ve danışmanlık hizmeti sunan 

kişi ve kuruluşların hizmetlerinin kalitesini ve verimliliğini artırmak amacıyla, izleme 

ve değerlendirme yapılması/yaptırılması 

Bakanlığın görev ve yetkileri kapsamında düzenlenmiştir (Madde 5). 

 

Ayrıca, araştırma-yayım-çiftçi bağlantısının güçlendirilmesi amacıyla, tarımsal 

araştırma, yayım ve eğitim fonksiyonlarını yerine getiren kuruluşlar arasında işbirliğini 

sağlamaya yönelik tedbirleri almak, gerekli koordinasyonu sağlamak ve tarımsal işletme 

sahiplerinin sorunlarının araştırmacılara iletilmesini, bulunan çözümler ile yeni 

teknolojilerin tarımsal işletme sahiplerine aktarılmasını sağlamak ve bilgi alışverişinde 

bulunmak üzere; ulusal, bölgesel ve il düzeyinde çalışmalar yapmak Bakanlığın söz 

konusu faaliyetlere ilişkin görev ve sorumluluklarının diğerleridir (Madde 6). 

 



76 
 

Öte yandan, Yönetmeliğe göre, bir ilde ve ilçede, hangi sertifikaya sahip, kaç tarım 

yayımcısı çalıştırılacağı, ilin tarımsal, sosyal ve ekonomik koşulları dikkate alınarak 

Bakanlık tarafından belirlenecektir (Madde 20). 

Bakanlık, anılan görev ve sorumluklar çerçevesindeki politika yapma yetkilerini 

merkezi ve yerel düzeyde kurulumu öngörülen tarımsal yayım ve danışmanlık komiteleri 

ile paylaşır. Bu doğrultuda, bir adet merkez teknik komitesinin ve yerel düzeyde illerde il 

teknik komitelerinin oluşturulması öngörülmüş olup, söz konusu komitelere ilişkin 

temsilcilerin seçimi, komitelerin çalışma usul ve esasları ile görevleri Yönetmelik 

tarafından ayrıntılı olarak ortaya koyulmuştur (Madde 5 – 12).  Tarımsal Yayım ve 

Danışmanlık Merkez Teknik Komitesi, Bakanlığın yayımdan sorumlu birimin Müsteşar 

Yardımcısı başkanlığında toplanır ve Bakanlığın çeşitli Genel Müdürlük ve Başkanlık 

düzeyindeki birimlerinden temsilciler ile Türkiye Ziraat Odaları Birliği temsilcisi, tarımsal 

amaçlı kooperatif merkez birliklerinin, yetiştirici birlikleri merkez birliklerinin, üretici 

birlikleri merkez birliklerinin her birinden üye sayısı en fazla olanlardan birer temsilci, 

Ankara’da bulunan ziraat ve veteriner fakültelerinden birer temsilci, üye sayısı en fazla 

olan iki meslek odasından birer temsilci, üye sayısı en fazla olan meslek derneği temsilcisi 

olmak üzere toplam yirmi bir kişiden oluşur.  

 

Merkez Teknik Komitesinin görevleri şu şekilde belirtilmiştir (Madde 9); 

a) Ulusal düzeyde tarımsal yayım/danışmanlık politika ve stratejilerini belirlemek, 

tarımsal yayım/danışmanlık sisteminde yer alan kuruluşların öncelikli çalışma 

alanlarına ilişkin tavsiyelerde bulunmak, alınacak kararlara ve çalışmalara ilgili 

tarafların etkin katılımını sağlamak,  

b) Tarımsal yayım/danışmanlık sisteminde yer alan kuruluşlar arasında koordinasyonu 

sağlamak, 

c) Bu Yönetmeliğin uygulanmasını takip etmek, gerekli hallerde değiştirilmesi için 

Bakanlığa önerilerde bulunmak,  

d) Tarımsal danışmanlık hizmeti verecek kişi ve kuruluşların hizmet sözleşmesi 

imzalayabilecekleri asgari ve azami tarımsal işletme sayılarını ve tarımsal üretim 

alanlarını belirlemek,  

e) İl teknik komitelerince bildirilen konularda görüş oluşturmak,  

f) Yazarların veya yayın evlerinin başvuruları halinde yayımcıların/danışmanların 

mesleki faaliyetlerinde kullanılacak kitaplara ilişkin tavsiye kararı almak,  
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g) Çiftçi eğitim merkezlerinin kuruluşları hakkında Bakanlığa görüş bildirmek,  

h) İhtiyaç duyulması halinde tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerinin geliştirilmesi 

amacıyla görev yapmak üzere çalışma grupları oluşturmak.  

 

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık İl Teknik Komiteleri ise; Yönetmeliğe göre, İl 

Müdürünün başkanlığında; şube müdürleri, il müdürlüğünde görevli iki tarımsal yayım 

uzmanı, varsa ilde bulunan ziraat, veteriner fakültelerinden birer temsilci, ilden sorumlu 

tarımsal amaçlı araştırma enstitülerinden birer temsilci, İl Ziraat Odası Başkanı, ilde 

bulunan tarımsal amaçlı kooperatif birliklerinin, yetiştirici birliklerinin, üretici birliklerinin 

her birinden üye sayısı en fazla olanlardan birer temsilci, üye sayısı en fazla olan iki 

meslek odasından birer temsilci ve üye sayısı en fazla olan meslek derneği temsilcisinden 

oluşmakta olup, Merkez Teknik Komitesi ile benzer çerçevede tanımlanan görev 

sorumluklarını yerelde yürütür (Madde 10 -12).  

İl Teknik Komitesi’nin görevleri şu şekilde belirtilmiştir: 

a) Faaliyet gösteren kamu dışı yayım, tarımsal danışmanlık hizmeti veren kişi ve kuruluşlar 

tarafından sunulan tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerinin kalitesinin ve etkinliğinin 

artırılması için çalışmalar yapmak, haksız rekabeti ve üreticinin zarar görmesini önleyici 

tedbirlerin alınmasını sağlamak,  

b) Tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşlar arasında koordinasyonu 

sağlamak, 

c) Bu Yönetmeliğin uygulanmasını takip etmek, gerekli gördüğü hallerde değiştirilmesi için 

Bakanlığa önerilerde bulunmak, 

ç) Kamu, kamu dışı yayım, tarımsal danışmanlık hizmeti veren kişi ve kuruluşların öncelikli 

çalışma alanlarına ilişkin tavsiyelerde bulunmak, alınacak kararlara ve çalışmalara ilgili 

tarafların etkin katılımını sağlamak, 

d) Faaliyet gösteren kamu dışı yayım, tarımsal danışmanlık hizmeti veren kişi ve kuruluş- 

ların bu Yönetmelik hükümlerine aykırı faaliyetlerinin tespiti halinde Yönetmelik 

kapsamında yer alan cezaları vermek, 

e) Faaliyet gösteren kamu, kamu dışı yayım, tarımsal danışmanlık hizmeti veren kişi ve 

kuruluşların çalışma alanlarına ilişkin tavsiyelerinde, Bakanlık tarafından belirlenmiş 

konuya ilişkin teknik talimatları dikkate almalarını sağlamak,  
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f) Faaliyet gösteren kamu dışı yayım, tarımsal danışmanlık hizmeti veren kişi ve kuruluşları 

tarafından yayım ve danışmanlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla 

sunulacak projelerin hazırlanması ve uygulanmasına destek olmak 

g) Bakanlıkça tarımsal yayım ve danışmanlık konularında verilen görevleri yerine 

getirmek. 

 

Öte yandan, Yönetmelik ile belirlenen tarımsal danışmanlık hizmetlerini sunacak 

kişi ve kuruluşların çalışmalarına ve sorumluluklarına ilişkin bir takım düzenlemeler ve 

kurallar getirilmiştir.  

Tüm kişi ve kuruluşlar tarafından sunulan hizmetlerde gizlilik esas olup; tarım 

yayımcıları, tarımsal işletme sahipleri ile ilgili her türlü bilgiyi gizlilik içinde saklamakla 

yükümlüdür (Madde 22/g). Ancak yasal olarak bildirilmesinin zorunlu olduğu durumlar ile 

tarımsal işletme sahipleri tarafından açıklanmasında bir sakınca olmadığı yazılı olarak 

beyan edilen bilgiler için bu bilgileri gizli tutmak zorunluluğu yoktur.  

Öte yandan, hizmet vermeye yetkili bahsi geçen kuruluş ve kişiler, çiftçilere 

tavsiyelerini yazılı olarak belgelendirmek durumundadır. Hatalı tavsiye, uygulama ve 

görevi ihmal etmeleri durumunda, çiftçilerin uğrayacağı zararlardan tavsiyeyi yapan veya 

tarım danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşlar sorumlu tutulur (Madde 22/l). 

Ayrıca, Yönetmelik ile yayım/danışmanlık hizmeti verecek kuruluş ve kişilerin 

eğitim, beceri ve tecrübeleri doğrultusunda sertifikalandırılmaları ve yetkilendirilmeleri 

düzenlenmiş olup, ilgili hükümler doğrultusunda, yayım/danışmanlık hizmeti verecek 

kuruluş ve kişilerin yetki sahibi olması ile bu kuruluşlarda istihdam edilen tarım 

yayımcılarının/danışmanlarının sertifika sahibi olması zorunludur. Buna göre, Yönetmelik 

kapsamında, tarımsal yayım ve tarımsal danışmanlık sertifikası, tarımsal yayım ve 

danışmanlık hizmetini yerine getirecek olan kişilere yapılacak sınavda başarılı olmalarını 

müteakip Bakanlık tarafından verilecek belgeye; tarımsal danışmanlık yetki belgesi ise, 

kişi ve kuruluşların tarımsal danışmanlık hizmeti verebileceklerini belirten belgeye karşılık 

gelmektedir.   

Bu çerçevede, 2006 tarihli Yönetmelik ile, kamu, kamu dışı yayım/tarımsal 

danışmanlık şirketleri ve üniversiteler tarafından Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Eğitim 

Merkezlerinin kurulumu öngörülerek, söz konusu eğitim merkezlerinde kamu ve kamu dışı 
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tarımsal yayım/danışmanlık kuruluş ve şirketlerinde görev yapacak 

yayımcılara/danışmanlara gerekli mesleki yeterliliği kazandırmak amacıyla sertifika 

eğitimlerinin düzenleneceği belirtilmekte idi. Ancak, 31.03.2010 tarihli ve 27538 sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlanan “Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin 

Düzenlenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile 

sertifika eğitimleri zorunlu olmaktan çıkarılmış olup, getirilen değişiklikler kapsamında, 

hali hazırda, Bakanlık tarafından düzenlenecek olan merkezi sınavdan 70 puan ve üstü alan 

tarımsal alanda lise ve ön lisans veya fakülte ve dört yıllık meslek yüksekokul mezunları 

danışmanlık sertifikası sahibi olabilmekte olup, merkezi sınav ile ilgili usul ve esaslar 

Bakanlık makamının 11.10.2013 tarih ve 312 sayılı Olur’u ile yürürlüğe “Tarımsal Yayım 

ve Danışmanlık Sınavı Uygulama Esasları”
27

 ile belirlenmektedir. Esaslar gereğince, 

eğitim seviyelerine göre lise ve ön lisans düzeyinde eğitim almış olanlara 

teknisyen/tekniker tarım yayımcısı, tarımla ilgili fakülte ve dört yıllık meslek yüksekokul 

mezunlarına tarım yayımcısı sertifikası ve yayımcısı sertifikası sahibi olup, en az üç yıl 

süreyle yayım hizmetlerinde görev yapanlara uzman tarım yayımcısı sertifikası 

verilmektedir. Öte yandan, hak kazanılan sertifikalar her üç yılda bir vize ettirilmek 

zorunda olup, başvuru yapan kişinin bu süre içerisinde tarımsal konularda en az iki eğitime 

katıldığını belgelemesi gerekir.  

Bakanlık tarafından belirlenecek usul ve esaslar dâhilinde, tarım danışmanı 

istihdam eden üretici örgütleri, ziraat odaları, tarımsal danışmanlık dernekleri/vakıfları, 

tarımsal danışmanlık şirketleri ve serbest tarım danışmanlarının hizmet sunabilmeleri için 

yetki belgesi sahibi olmaları şarttır. 

 

3.3.1.3. Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetleri Uygulama 

Esasları 

 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı’nın onayı ile yürürlüğe giren
28

 ve hükümleri 

Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen “Tarımsal Yayım ve 

                                                           
27

 Bahse konu Uygulama Esaslarına  
http://www.tarim.gov.tr/EYYDB/Belgeler/TDYH/sinav_uygulama_esaslari.pdf adresinden ulaşılabilmektedir. 
28

 Bakanlık Makamının 11.10.2013 tarih ve 312 sayılı Olur’ları ile yürürlüğe girmiştir. Değişiklik Bakanlık 
Makamının 25.07.2014 tarih ve 568 sayılı Olur’ları ile yapılmıştır.  

http://www.tarim.gov.tr/EYYDB/Belgeler/TDYH/sinav_uygulama_esaslari.pdf
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Danışmanlık Hizmetleri Uygulama Esasları”
29

, “Tarımsal Yayım ve Danışmanlık 

Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik” hükümleri esas alınarak hazırlanmış 

olup;  tarımsal danışmanlık hizmeti verecek kişi ve kuruluşların yetkilendirilmesi ile söz 

konusu kuruluşlar tarafından yürütülen danışmanlık faaliyetlerine ilişkin usul ve esasları 

belirlemektedir.    

Bu doğrultuda, Yönetmelik tarafından belirlendiği üzere üretici örgütleri, ziraat 

odaları, danışmanlık şirketleri ve serbest tarım danışmanlarından oluşan tarımsal 

danışmanlık yetki belgesi verilecek kişi ve kuruluşların ilgili hizmetleri yürütmelerine 

ilişkin usul ve esaslara kısaca değinilecektir (Madde 8, Madde 10, Madde 13, Madde 15). 

Üretici örgütlerine, ziraat odalarına, derneklere ve vakıflara üye olan her çiftçinin, 

tanımlı tarımsal danışmanlık hizmetlerinden yararlanma hakkı vardır. Bu hizmetlerden 

yararlanmak isteyen üyeler yazılı müracaatları ile sisteme dâhil olurlar. Sisteme yeni dâhil 

olan çiftçilerin isimleri altı ayda bir İl/İlçe Müdürlüğüne bildirilir.  

Tüzel kişiliğe haiz tarımsal danışmanlık şirketleri ile serbest tarım danışmanı olarak 

nitelendirilen kendi nam ve hesabına çalışmak suretiyle tarımsal danışmanlık hizmeti 

sunan yetki sahibi kişiler, Yönetmelik hükümleri çerçevesinde tarımsal işletmelere, sivil 

toplum örgütlerine, ziraat odalarına ve tarımdan girdi alan kuruluşlara ve çiftçilere tarımsal 

danışmanlık hizmeti sunmak üzere yetkilendirilebilir.  

Üretici örgütleri, ziraat odaları, dernekler, vakıflar ve tüzel kişiliğe haiz tarımsal 

danışmanlık şirketlerinde tarımsal danışmanlık hizmetlerinde görevlendirilen yönetici ve 

danışmanlar ile serbest tarım danışmanı olarak nitelendirilen ve aktif faaliyet gösteren 

kişiler tarım danışmanlığı dışında başka bir faaliyette bulunamazlar. Serbest tarım 

danışmanları, mesleki faaliyetlerini il ve ilçe merkezlerinde açtıkları bürolarında 

sürdürürler ve bürolarda mesleki faaliyetlerinin dışında herhangi bir faaliyet yürütmeleri 

yasaktır. 

Danışmanlık sunan yetkili kişi ve kuruluşlardan hizmet alınması için taraflar 

arasında Başkanlıkça hazırlanan hizmet sözleşmesi esas alınarak bir sözleşme imzalanır.   

Sözleşme imzalanan hizmet alıcılarının (çiftçi/üretici örgütlerinin/ziraat odaları) listesi altı 

ayda bir bulunduğu ilin İl/İlçe Müdürlüğüne gönderilir.  

                                                           
29

 Bahse konu Uygulama Esaslarına https://www.tarim.gov.tr/EYYDB/Belgeler/TDYH/uygulama_esaslari.pdf 
adresinden ulaşılabilmektedir. 

https://www.tarim.gov.tr/EYYDB/Belgeler/TDYH/uygulama_esaslari.pdf
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Ayrıca, üretici örgütleri, ziraat odaları, dernekler, vakıflarda sistem dahil olan veya 

danışmanlık şirketleri yahut serbest danışmanlar ile sözleşme imzalayan her çiftçi için bir 

dosya hazırlanır. Bu dosyada; çiftçinin sözleşme tarihinde işletmesine ait mevcut 

durumunu gösterir bilgiler, aldığı ücretli hizmetler, sözleşme ücretlerinin ödenme durumu, 

gerçekleştirilen bireysel görüşmeler, işletmenin mevcut durumundaki yıllık değişimlerini 

gösterir bilgiler ve ihtiyaç duyulacak diğer hususlar yer alır. Bu kapsamda edilen tarım 

danışmanları/ serbest danışmanlar,  sorumlu oldukları veya sözleşme imzaladıkları 

çiftçileri ikamet yerleri ve üretim konularına göre alt çalışma gruplarına ayırır, çalışma 

programlarını ve danışmanlık hizmetlerini bu gruplara yönelik olarak hazırlar ve 

uygularlar.  

Bu doğrultuda, tarımsal danışmanlık hizmeti verecek kişi ve kuruluşlar, çiftçilerle 

imzaladıkları sözleşme kapsamında yapacakları tarımsal danışmanlık çalışmalarına ilişkin 

yıllık program hazırlar. Program hazırlamada öncelikle çiftçilerin/tarımsal işletmelerinin 

mevcut durumlarını ortaya koyan bir çalışma yapılır ve böylece çiftçi/çiftçi grubunun 

tarımsal üretimde karşılaşmış oldukları problemler ve bu problemleri ortaya çıkaran 

nedenler belirlenir. Yapılan bu çalışmaya uygun olarak, tarımsal üretime ilişkin tespit 

edilen sorunlar bir öncelik sıralamasına tabii tutularak, belirlenen problemlerden 

hangilerinin öncelikli olarak çözüleceğine karar verilerek sözleşme kapsamında yapılacak 

faaliyetlerin konu ve içerikleri belirlenir. Ayrıca, bu çalışmalar sırasında tarımsal 

danışmanlık hizmeti verecek kişi ve kuruluşlar, ilin ve çiftçilerin tarımsal sorunları 

hakkında İl/İlçe Müdürlüğü ile işbirliği yaparlar. 

Ayrıca, tarımsal danışmanlık hizmeti verecek bütün kişi ve kuruluşların faaliyetleri 

en az yılda bir defa olmak üzere bulundukları ilin İl/İlçe Müdürlüğü uzmanları tarafından 

değerlendirilir ve bu kapsamda, üretici örgütleri, ziraat odaları, dernekler, vakıflar ve 

serbest tarım danışmanları, belirtilen esaslara uygun olarak; yıllık programların 

hazırlanmasından ve istenen zamanda bulunduğu ilin İl/İlçe Müdürlüğüne teslim 

edilmesinden sorumludur.  

Bakanlık, tarımsal danışmanlık yetki belgesi sahibi kişi ve kuruluşları Yönetmelik 

ve bu Uygulama Esaslarına uygun olarak danışmanlık hizmetlerini sunmalarını sağlamak 

üzere Yönetmelik’te belirtilen esaslara uygun olarak denetler. Denetleme; Başkanlık, İl 

Müdürlüğü ve İlçe Müdürlüğü tarafından, her altı ayda bir olmak üzere yılda en az iki kez 

yapılır. 
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3.3.1.4. Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Desteği  

 

Tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerinin desteklenmesine ilişkin faaliyetlere, 

“Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Karar”
30

ın 

yürürlüğe konulması ile 2009 yılında başlanmıştır. Karar ile,  “ülkenin tarımsal yayım ve 

danışmanlık sisteminin çoğulcu, etkin ve verimli bir yapıya kavuşmasını sağlamak 

amacıyla”, tarımsal danışmanlık hizmeti satın alan tarımsal 

işletmelere  destekleme  ödemesi yapılması öngörülmüştür.  

Ancak, “Tarımsal Yayım Ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi 

Yapılması Hakkında Tebliğ”
31

ile, 2012 yılından itibaren, danışmanlık alan işletmeler 

yerine, tarımsal işletmelere tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşların 

desteklenmesi uygulaması başlatılmıştır. 

Bu kapsamda, yıllık ödeme dönemleri içinde gerçekleştirecek Tarımsal 

Desteklemelere İlişkin Karar esas alınarak hazırlanan ve tarımsal işletmelere tarımsal 

danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşların desteklenmesine ilişkin kural ve esasaları 

belirleyen Tebliğler yıl bazında yenilenmektedir.   “2015 Yılında Yapılacak Tarımsal 

Desteklemelere İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı”
32

 ile tarımsal danışmanlık hizmeti alan 

her tarımsal işletme için hizmet aldığı kişi veya kuruluşlara 600 lira tarımsal yayım ve 

danışmanlık desteği ödenmesi karara bağlanmış olup; bu esas doğrultusunda yeni ödeme 

dönemi için hazırlanan “Tarımsal Yayım Ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme 

Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ”
33

 30.05.2015 ve 29371 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.  

Tebliğ ile destekleme kapsamına alınan tarımsal danışmanlık hizmeti verecek kişi 

ve kuruluşlar ile sorumlulukları ve beraberinde, tarımsal danışmanlık hizmeti alacak 

                                                           
30

 Bahse Konu Karara http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2009/03/20090315-6.htm adresinden 
ulaşılabilmektedir. 
31

 Bahse konu Tebliğe http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/06/20120612-16.htm adresinden 
ulaşılabilmektedir. 
32

 Bahse konu Karara http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/04/20150408-13.htm adresinden 
ulaşılabilmektedir. 
33

 Bahse konu Tebliğe http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/05/20150530-15.htm adresinden 
ulaşılabilmektedir. 
 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2009/03/20090315-6.htm
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/06/20120612-16.htm
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/04/20150408-13.htm
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/05/20150530-15.htm
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tarımsal işletmeler ve sorumlulukları belirlenmektedir.  Ayrıca, destekleme ödemlerinden 

faydalanmak isteyen tarımsal danışmanlık hizmeti verecek kişi ve kuruluşların başvuru 

sürecine ilişkin esaslar ile desteklerin kullanımına ilişkin denetleme mekanizmanın işleyişi 

ortaya koyulmuştur. Tebliğ gereğince, desteklemelerin denetimine ilişkin görev ve yetkiler 

ise Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na ait olup, uygulamaya ilişkin inceleme ve 

denetimler Bakanlığın yerel birimleri tarafından yapılır. 

Öte yandan, Tebliğ (8.9.2006 tarihli ve 26283 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik ile 

kurulumu düzenlenen) İl Teknik Komitelerine yeni sorumluluklar yüklemektedir.  Bu 

doğrultuda, İl Teknik Komiteleri’nin aşağıdaki görevleri yürütmesi uygun görülmüştür; 

 İl düzeyinde tarımsal yayım ve danışmanlık hizmet sunumunun kalite ve verimliliğini 

artırmak, hizmet sunumundaki aksaklıkları ortadan kaldırmak için ilgili mevzuata 

uygun her türlü tedbir ve kararı almak, 

 Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşların tarımsal yayım ve danışmanlık 

desteğine başvurularını sağlamak üzere her türlü tedbiri almak, 

 İl düzeyinde tarımsal danışmanlık hizmet sunumu ve tarımsal yayım ve danışmanlık 

desteği  ile ilgili her türlü işlemi denetlemek üzere gerek görürse, il müdürlüklerinden 

Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü başkanlığında oluşturulan denetleme 

komisyonunu görevlendirmek, 

 Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında gerekli idari ve hukuki işlemleri 

yapmaya yetkilidir, bu doğrultuda alınan kararların uygulanması yönünde komite 

başkanı aracılığı ile ilgili mercilere girişimde bulunmak, 

 Haksız yere tarımsal yayım ve danışmanlık desteğinden yararlandığı tespit edilen 

kişi/kuruluşların beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından 

yararlandırılmamasını değerlendirmek ve karara bağlamak, 

 Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunulduğunu tespit eden il/ilçe müdürlüğü de, ilgili 

Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmak. 

İl Teknik Komiteleri, bu Tebliğin uygulanması sırasında ortaya çıkabilecek ihtilaflı 

konuları çözmeye ve karar almaya yetkilidir. İl Teknik Komitesinin kararlarına yapılan 

itirazlar Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Merkez Teknik Komitesi tarafından 

değerlendirilir ve kesin olarak karara bağlanır. 

 



84 
 

 3.3.2. Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Uygulanmaları 

 

27.08.2011 tarihli ve 651 sayılı Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat 

ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca yeniden yapılandırılan 

Eğitim, Yayım ve Yayınlar Daire Başkanlığı, mevcut durumda merkez bazda çiftçi 

eğitimi, tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerinin (Tarımsal Yayım Ve Danışmanlık 

Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik ile belirlenen görevler kapsamında) 

yürütülmesinden sorumlu -yayım politika ve hizmetlerine ulusal düzeyde yön veren- ana 

koordinasyon birimdir.  

Bakanlık tarafından belirlenen politikalar çerçevesinde, ülkemizde yürütülen 

tarımsal yayım ve danışmanlık faaliyetlerin üç temel amacı bulunmaktadır
34

: 

 Tarımda yaşanan hızlı gelişme ve değişmelere paralel olarak çiftçilerimizin 

bilgi ihtiyacını karşılamak, 

 Tarladan sofraya güvenilir gıda arzını sağlamak ve  

 Kırsal alanda refah düzeyinin artırılması. 

 

Belirtildiği üzere, Türkiye’de yayım ve danışmanlık sistemi işletici kuruluşları, 

bünyelerinde danışman istihdam eden üretici örgütleri ve ziraat odaları, tarımsal 

danışmanlık dernekleri/vakıfları, tarımsal danışmanlık şirketleri ve serbest tarım 

danışmanlarından oluşmaktadır. Bu kapsamda, hizmet sunmakla yetkili kişi ve kuruluşlar 

aşağıdaki yöntem ve araçlar ile çiftçilere ulaşmaktadır:  

i. Birebir danışmanlık (Demonstrasyonlar, çiftliklerde yapılan denemeler)                                  

ii. Grup Danışmanlığı (Çiftçi toplantıları, arazi ziyaretleri, çiftlik/tarla günleri)   

iii. Çiftçi eğitim kursları                                                                                                                   

iv. Basılı yayınlar    

v. Radyo ve TV programları/ film setleri                                                                                                                                                     

vi. Telefon bilgi hatları                                                                                                               

vii. Web tabanlı bilgi sistemleri 

 

Ülkemizde 2006 yılı itibari ile sertifikalı tarım danışmanlığı uygulamasına 

geçilmesi beraberinde, nitelikleri uygun personelin seçimi için merkezi olarak 2010 yılında 

                                                           
34

 Bilgiler Eğitim Yayım ve Yayınlar Daire Başkanlığı’ndan edinilmiştir. 
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itibaren yedi sınav yapılmış ve 7.186 kişiye tarım danışmanı, 941 kişiye de tarım yayımcısı 

sertifikası verilmiştir. Toplamda 12010 kişiye tarım danışmanı, 3263 kişiye tarım 

yayımcısı sertifikası verilmiştir. Sertifikalandırılan tarım danışmanlarının 169’u lise 

mezunu, 2.531’i ön lisans mezunu, 9.310’u lisans mezunudur. Tarımla ilgili söz konusu 

lisans mezunlarının 8.248’i mühendis iken 1.062’si veterinerdir
35

.   

Öte yandan, bilindiği üzere, Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetleri Uygulama 

Esasları ile tarımsal danışmanlık yetkisi verilen serbest tarım danışmanı, ziraat odası, 

üretici birlikleri, şirketler ve tarımsal dernek/vakıfların yetkilendirme şartları ile çalışma 

hususları düzenlenmiştir. Yetkilendirmenin başladığı 2007 yılından itibaren 399 üretici 

örgütüne, 239 ziraat odasına, 17 derneğe, 260 şirkete, 546 serbest tarım danışmanına olmak 

üzere toplamda 1461kişi/kuruluşa tarımsal danışmanlık yetkisi verilmiştir
36

 (Bkz: Tablo 

3.1). 

 

Tablo 3.1: Yetki Belgesi Verilen Kişi/Kuruluş ve Şube Sayısı (2007-2015) 

 

 

 

Kaynak: Eğitim Yayım ve Yayınlar Daire Başkanlığı 

 

İlk kez 2009 yılında hayata geçirilen tarımsal yayım ve danışmanlık desteği 

uygulaması beraberinde ise, desteklemenin uygulandığı ilk yıl hizmet alan tarımsal işletme 

                                                           
35

 Bilgiler Eğitim Yayım ve Yayınlar Daire Başkanlığı’ndan edinilmiştir. 
36

 Bilgiler Eğitim Yayım ve Yayınlar Daire Başkanlığı’ndan edinilmiştir. 

Tipi Yıllar   

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Toplam Yüzde 

oralar 

Üretici 

Örgütü 

71 27 59 42 42 37 57 37 26 399 %28 

Ziraat Odası 5 6 13 33 41 27 41 29 43 239 %16 

Dernek 5 0 1 2 2 0 2 2 3 17 %1 

Şirket 2 0 10 26 18 26 74 62 33 260 %18 

Serbest T.D. 2 6 51 83 49 63 128 118 46 546 %37 

Toplam 85 39 134 185 152 153 302 248 151 1461 %100 
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sayısı 3145 iken 2014 yılında yüz kırk bini geçmiştir
37

 Ancak, sistemin etkinliği hala 

istenilen düzeyde değildir. Destek alan işletmelerin toplam işletme sayısına 

oranlandığında, yalnızca çiftçilerin %3-4’lük bir kısmının hizmetlerden faydalandığı ortaya 

çıkmaktadır. Ancak, desteklemekler beraberinde kamu dışı hizmet birimlerinin sayısı 2009 

yılından beri hızla artmaktadır (Bkz: Tablo 3.2). Öte yandan, hedef gruplara yönelik 

(küçük çiftçiler gibi) hizmet alma oranlarını ve sıklıklarını ortaya koyan bir çalışma 

yapılmamıştır
38

.  

 

Tablo 3.2: Tarımsal Danışmanlık Destekleme Ödemeleri 

 

YILLAR Tarımsal 

İşletme 

Sayısı 

(adet) 

İşletme 

Başına 

Ödeme 

Miktarı (TL) 

Toplam 

Destekleme 

Ödemesi (TL) 

Danışman 

Sayısı 

Tarımsal 

İşletme artış 

oranı (%) 

2009 3.145 225 707.625,00 100 - 

2010 21.772 500 10.886.000,00 471 592,27 

2011 33.379 500 16.689.500,00 751 53,78 

2012*  63.266 600 37.796.600,00  1270 88,96 

2013 * 111.958 600 65.720.700,00 2101 76,87  

2014** 141.059 600 81.307.600,00   2.379 - 

(*Birinci dilim ödeme esas alınmıştır, **İkinci dilim ödeme devam etmektedir.) 

 

Kaynak: Eğitim Yayım ve Yayınlar Daire Başkanlığı 

 

Yerel düzeyde yayım faaliyetlerine ilişkin güncel sorunların ve ihtiyaçların 

tespitine yönelik; tarımsal yeniliklerin, çiftçi sorunlarının ve çözüm önerilerinin düzenli 

aralıklar ile tartışıldığı İl Grup Toplantıları gerçekleştirilmektedir
39

. Bu toplantıların 

gerçekleşecek bölge grup toplantısından önce ve bölge grup toplantısı gerçekleştikten 

sonra olmak üzere iki defa yapılması öngörülmektedir. İl grup toplantıları düzeyinde 

                                                           
37

 Bilgiler Eğitim Yayım ve Yayınlar Daire Başkanlığı’ndan edinilmiştir.  
38

 Bilgiler Eğitim Yayım ve Yayınlar Daire Başkanlığı’ndan edinilmiştir. 
39

 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, İl Grup Toplantıları, Eğitim ve Yayım, Çiftçi Eğitim Çalışmaları 
(çevrimiçi) http://www.tarim.gov.tr/Sayfalar/Icerikler.aspx?EtiketId=d8522818-3470-49c5-b6ec-
65447c5f8a3b&IcerikId=7bda6c75-e048-4091-ae22-b35c22e1c7e6  

http://www.tarim.gov.tr/Sayfalar/Icerikler.aspx?EtiketId=d8522818-3470-49c5-b6ec-65447c5f8a3b&IcerikId=7bda6c75-e048-4091-ae22-b35c22e1c7e6
http://www.tarim.gov.tr/Sayfalar/Icerikler.aspx?EtiketId=d8522818-3470-49c5-b6ec-65447c5f8a3b&IcerikId=7bda6c75-e048-4091-ae22-b35c22e1c7e6
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yerelde belirlenen sorun başlıkları ve tespit edilen ihtiyaçlar Bakanlığın taşra teşkilatında İl 

Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veri Daire Başkanlıkları tarafından düzenlenerek 

merkez düzeyde Eğitim, Yayım ve Yayınlar Daire Başkanlığı’na iletilmekte ve söz konusu 

Başkanlık tarafından iletilen ihtiyaçlar gözden geçirilerek yıllık düzeyde bölgelerde 

gerçekleştirilecek eğitim, yayım eylemlerini ve kapasite ihtiyaçlarını ortaya koyan Ulusal 

Yayım Programı hazırlanmaktadır
40

. Söz konusu Program, Bakan onayı ile yürürlüğe 

girmektedir.  

 

Bölge grup toplantıları,  Bitkisel Üretim (tarla- bahçe bitkileri) ile Hayvansal 

Üretim (hayvancılık ve su ürünleri) ana grup başlıkları altında, her biri için farklı tarihlerde 

bir defa olmak üzere, yıl içinde toplam iki defa gerçekleştirilmektedir
41

. İhtiyaç duyulması 

halinde, söz konusu grup başlıklarının dışında kalan konulardaki yeniliklerin ve çalışma 

sonuçlarının, gerçekleştirilmiş olan bölge grup toplantılarında katılımcılara iletilmesi 

mümkündür.   

Yayım araçları arasında yer alan basılı materyaller vasıtasıyla ihtiyaç sahiplerinin 

doğru bilgilenmesi ve doğru teknolojileri benimsemesi amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda, 

belirlen yayım hedefleri ve ihtiyaçları çerçevesinde, merkez düzeyde Eğitim Yayım ve 

Yayınlar Daire Başkanlığı tarafından, yeni teknolojileri ve bilgiyi çiftçiler arasında yaymak 

ve insan kaynaklarını geliştirmek adına Çiftçi Eğitim Seti, Türk Tarım Dergisi, Tarım 

Bülteni ile diğer dergi, kitap, broşür gibi yayınlar hazırlanmaktadır. Tarımsal yayınlar, 

tarımsal üretim yapan ve kırsal alanda yaşayan tüm çiftçilere ücretsiz olarak sağlanmakta 

olup; söz konusu hizmetler, il ve ilçelerde Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı İl 

Müdürlükleri ve aynı zamanda El Sanatları Eğitim Merkezleri tarafından çiftçilere yerinde 

ulaştırılmaktadır. Ayrıca, Bakanlığımız tarafından, 2010 yılında Web Tarım TV projesi 

hayata geçirilmiştir. Bu kapsamda, 20 ülkeden takip edilebilen Tarım TV ile, hazırlanan 

eğitim filmeleri aracılıyla üreticilerin ve sektörün tüm paydaşlarınin ihiyaç duygukları ve 

almak istedikleri bilgiler kitlesel olarak sunulmaktadır.  

Ayrıca, Bakanlığın taşra teşkilatında İl Müdürlükleri altında yer alan Kırsal 

Kalkınma ve Düzenleme Daire Başkanlıkları ile Koordinasyon ve Tarımsal Veri Daire 

                                                           
40

 Bilgiler, Eğitim Yayım ve Yayınlar Daire Başkanlığı aracılığı ile edinilmiştir. 
41

 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Bölge Grup Toplantıları, Eğitim ve Yayım, Çiftçi Eğitim Çalışmaları 
(çevrimiçi) http://www.tarim.gov.tr/Sayfalar/Icerikler.aspx?EtiketId=d8522818-3470-49c5-b6ec-
65447c5f8a3b&IcerikId=7bda6c75-e048-4091-ae22-b35c22e1c7e6  

http://www.tarim.gov.tr/Sayfalar/Icerikler.aspx?EtiketId=d8522818-3470-49c5-b6ec-65447c5f8a3b&IcerikId=7bda6c75-e048-4091-ae22-b35c22e1c7e6
http://www.tarim.gov.tr/Sayfalar/Icerikler.aspx?EtiketId=d8522818-3470-49c5-b6ec-65447c5f8a3b&IcerikId=7bda6c75-e048-4091-ae22-b35c22e1c7e6
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Başkanlıkları tarafından çiftçiler, kadınlar ve gençler için eğitim programları; seminerler 

ve köylerde çiftçi günlerini de içeren eğitsel etkinlikler düzenlenmektedir. Yerelde ilgili 

Bakanlık birimleri tarafından düzenlenen çiftçi eğitim ve kursları, tarımsal üretim 

tekniklerini ve tarım iş makineleri kullanım becerilerini ve sulama tekniklerini 

kapsamaktadır.  

Aynı zamanda, İl Müdürlükleri bünyesindeki yetkili birimler, çiftçileri, ulusal ve 

AB destek programlarının başvuru kuralları ve süreçleri/prosedürleri, iş planlarının 

hazırlanması, gerekli olan belgeler konusunda bilgilendirmekte ve dağıtılan el kitapçıkları 

ile broşürlerinin daha iyi anlaşılmasına ilişkin yardımcı olarak ücretsiz destek 

sağlamaktadırlar.   

Öte yandan, kamu dışı (yayım yan işi olan ve esas içi yayım olan) kişi ve kuruluşlar 

da yayım ve danışmanlık hizmetlerinin çiftçilere ulaştırılmasında etkin rol üstlenmektedir. 

Kar amacı taşımayan danışmanlık özrgütlerinden, hemen hemen her ilçede teşkilatlanması 

bulunan ziraat odaları, Bakanlık ardından tarımsal yayım hizmerlerinde en etkin rol alan 

çiftçi örgütü olarak karşımıza çıkmaktadır.  Ülkemizdeki dernekler ve vakıflara ise 2908 

sayılı Dernekler Kanunu ile yasal statü kazandırılmış olup; bu kuruluşlar, üyelerine bir 

takım girdi sağlama yanında güncel tarımsal bilgi ve teknikleri konusunda da bilgilendirici 

ve destekleyici olmaktadır. Bu kapsamda, söz konusu örgütlenmeler bünyesinde, çiftçilere 

çiftçi eğitim kursları düzenlenmekte ve danışmanlık hizmetleri kapsamında,  daha çok 

grupsal faaliyetler olmak üzere, üreticiler arasında bilgi alışverişi toplanlantıları, tarla 

günleri, teknik geziler, demonstrasyonlar, seminer ve sempozyumlar düzenlenmekte ve 

uygulanmaktadır.  

Ayrıca, yayım yan işi olan kuruluşlardan, bir takım tarıma girdi satan firmalar ve 

üreticilerden tarımsal ürün alan şirketler (sözleşmleri tarım) de, yayım ve danışmanlık 

faaliyetler sunan organlar arasında sayılabilir. Bu kapsamda, tarıma girdi satan firmaların 

verdiği hizmetler satış sonrası destek hizmerlerini içermekte olup; özellikle tohum, ilaç ve 

makine satan girmaların istihdam ettikleri satış temsilcileri tarafından yerne 

getirilmektedir. Sözleşmeleri tarım olarak da anılan, tarımsal ürün alan şirketler tarafından 

sağlan danışmanlık hizmetleri ise, çiftçilerden satın aldıkları ham ürünlerin işlenebilir, 

kaliteli va sağlıklı olması için verdikleri danışmanlığı içermektedir.  
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Danışmanlık firmaları ile serbest danışmanlar ise çiftçilere birebir hizmet 

ulaştırmada en etkin role sahip olup, tarımsal danışmanlık faaliyetlerine giderek daha fazla 

role ve etkinliğe sahip olmaktadırlar. Ülkemizde genellikle pamuk, narenciye ve sera 

üretiminde özel/ ticari danışmanlık firma ve kişilerinden faydanılmaktadır. Söz konusu 

hizmet organlarının ileriki yıllarda, ülkemizde tarımsal üretimin yoğun ve değerli olduğu 

batı, güney ve güneydoğu bölgelerinde özellikle gelişmesi beklenmektedir.  

Öte yandan, 2007 yılında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı – Strateji 

Geliştirme Başkanlığı bünyesinde kurulan Tarımsal Yatırımcı Danışma Ofisi 

(TARYAT), tarım sektörü yatırımcılarına rehberlik etmeyi amaçlayarak yüz yüze 

görüşmelerle ya da telefon ve internet aracılığıyla bilgi aktarmaktadır. Böylece, 

yatırımcılar,  yatırım kararı verirken veri tabanından, mevzuat bilgilerinden 

yararlanabilmektedir. Ayrıca, Ofis tarafından, Türk tarımı ve Türkiye'deki tarımsal yatırım 

fırsatlarıyla ilgili yabancı yatırımcılar için iller için ayrı ayrı rehberlerin yer alacağı 

İngilizce kitap ve broşür gibi bilgilendirme dokümanlar hazırlamakta ve bölge ve il 

düzeyinde tarımsal yatırımcılara yönelik bilgilendirme toplantıları düzenlemektedir. Öte 

yandan, 2006 yılında kurulan Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı, 

yine tarım ve gıdanın da dahil olduğu tüm sektörlerde yerli ve yabancılar için yatırım 

danışmanlığı hizmetlerini yönetmektedir.  

Öte yandan, ulusal strateji belgeleri kapsamında vurgulanan tarımsal yayımın kırsal 

alanlarda kadınlara ve genç nüfusa hitap edecek ve ulaşacak etkinleştirilmesi gereği 

Bakanlık koordinasyonunda ve işbirliğinde yürütülen yayım politika ve faaliyetlerine 

yansıtılmıştır. Bu doğrultuda, “Kırsal Yayım” yaklaşımı olarak da değerlendirilen şekilde; 

yayım çalışmalarında kırsalı bir bütün olarak ele alarak ekonomik faaliyetleri 

çeşitlendirecek ve refah düzeyinin yükseltilmesine katkıda bulunacak tarım ve tarım dışı 

faaliyetlere (tarım teknikleri, hayvan bakımı ve yetiştiriciliği, el sanatları, ev ekonomisi ve 

girişimcilik) dair eğitimler düzenlenmektedir.  

Söz konusu yaklaşım kapsamında, kırsal alanda kadınların sosyal ve ekonomik 

yönden güçlendirilmesine yönelik olarak  (Kadın Çiftçilere yönelik Tarımsal Eğitim 

Projesi, Dere Tepe Eğitim Kadın Destek Programı, Kadın Çiftçiler Tarımsal Yayım 

Projesi, Ev Ekonomisi Eğitimi ve Yayım Çalışmaları gibi tamamlanan ve devam eden) 
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birçok proje; Bakanlığın da taraf olduğu “Kadın Çiftçi Eğitimi İşbirliği Protokolü”
42

 

çerçevesinde diğer kamu kurumları, belirli ulusları kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları 

işbirliğinde yürütülmektedir. Bu amaç doğrultusunda, Bakanlık tarafından bir adet ulusal 

ve dokuz adet bölgesel düzeyde yapılmış Kırsal Alanda Kadın Çalıştayları sonuçlarından 

yola çıkarak kamu kurum ve kuruluşu, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları katkıları ile 

“Kırsal Alanda Kadının Güçlendirilmesi Ulusal Eylem Planı (2012-2016)”
43

 

hazırlanmıştır. Plan kapsamında, kısal alanda kadınların tarımsal yayım ve danışmanlık 

hizmetlerinden yeterince yararlanamadığından hareketle, yalnızca kadın çiftçilere yönelik 

eğitim faaliyetlerinin Bakanlığın yıllık eğitim ve yayım programları içine dâhil edilmesi 

öngörülmüş; ayrıca kadının kırsal alanlarda sosyal güvenliğini, iş gücüne katılımını ve 

üretimim her aşamasında etkinliğini arttıracak ek tedbirler geliştirilmiştir. Bu doğrultuda, 

ulusal ve bölgesel çalıştaylar sonucunda elde edilen bilgiler ve öne çıkan görüşler ışığında, 

kurum ve kuruluşların da fikirleri alınarak "Kadın Çiftçiler El Kitabı" için gerekli 

çalışmalar, Eğitim, Yayım ve Yayınlar Daire Başkanlığı tarafından sürdürülmektedir
44

.  

Öte yandan, kırsal alanların sosyal ekonomik yeniden yapılanması sürecinde, insan 

kapitalini yerinde değerlendirerek kırsal alanların gelişimi desteklemek amacı ile, genç 

nüfusun işgücüne etkin katılımı sağlamaya ilişkin, Bakanlığımız ile birçok kurum ve 

kuruluş işbirliğinde, hem genç nüfusu gelişmiş üretim teknikleri hakkında eğitmek hem de 

edindikleri bilgi ve becerileri yaşadıkları yerlerde diğer çiftçilere aktarmalarını sağlamak 

üzere başta “Tarımsal Nüfus Gençleşiyor Projesi” olmak üzere birçok proje 

yürütülmektedir.   

 

 

 

 

 

                                                           
42

 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Kırsal Alanda Kadın, Eğitim ve Yayım (çevrimiçi) 
http://www.tarim.gov.tr/Konular/Egitim-Ve-Yayim/Kirsal-Alanda-Kadin  
43

 Bkz: http://www.tarim.gov.tr/EYYDB/Belgeler/Egitim/ulusal_eylem_kirsal.pdf  
44

 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Kadın Çiftçiler El Kitabı, Kırsal Alanda Kadın, Eğitim ve Yayım, Çiftçi 
Eğitim Çalışmaları (çevrimiçi)  http://www.tarim.gov.tr/Konular/Egitim-Ve-Yayim/Kirsal-Alanda-Kadin  

http://www.tarim.gov.tr/Konular/Egitim-Ve-Yayim/Kirsal-Alanda-Kadin
http://www.tarim.gov.tr/EYYDB/Belgeler/Egitim/ulusal_eylem_kirsal.pdf
http://www.tarim.gov.tr/Konular/Egitim-Ve-Yayim/Kirsal-Alanda-Kadin
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Şekil 3.1: Türkiye’de Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sisteminin İşleyişi 

 

Kaynak: AB ve Türkiye’de Danışmanlık Sistemleri ve Süt Sığırı İşletmelerinin Yönetimi 
45

                                                           
45

 Selman Eren, “Türkiye’de Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sistemi”, AB ve Türkiye’de Danışmanlık Sistemleri ve Süt Sığırı İşletmelerinin Yönetimi, Cilt 1, TR0703.01-
02/FA, Ed. Prof. Dr. Salahattin Kumlu, 2012, Aydın, s.62 http://www.amasyadsyb.org/docs/aydin_kongre_kitap_tr.pdf  

TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK SİSTEMİ 
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http://www.amasyadsyb.org/docs/aydin_kongre_kitap_tr.pdf
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4. TÜRKİYE’DE AB ÇİFTLİK DANIŞMA SİSTEMİNİN 

KURULUMU 

 

4.1.  Mevcut Yayım ve Danışmanlık Sistemimizin Uyumu 

 

Türkiye'de, tarımsal yayım faaliyetleri, 1940'lardan beri (güncel adı ile) Gıda 

Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı sorumluluğunda uygulanmaktadır. Bugün de, Türkiye'de 

tarımsal yayım hizmetlerinin düzenlenmesi, koordinasyonu ve denetimi Bakanlığın 

sorumluluğundadır ve 80’li yıllar itibari ile sisteme kamu dışı faaliyet birimleri dâhil olsa 

da, Bakanlığın tarım sektörüne yönelik yayım hizmetlerindeki önemli rolü devam 

etmektedir. Öte yandan, 2006 yılında yayımlanan “Tarımsal Yayım ve Danışmanlık 

Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik”, ülkemizde hâlihazırdaki yayım ve 

danışmanlık sisteminin çoğulcu bir nitelik kazanmasında dönüm noktası olmuştur. 

Yönetmelik beraberinde, son yirmi yıldır gelişmesi için koşullar hazır olan ancak yasal 

altyapısı bulunmayan kamu dışı ve özel yayım hizmetlerinin etkinleşmesinin önü 

açılmıştır. Ayrıca, 2009 yılı itibari ile ülkenin tarımsal yayım ve danışmanlık sisteminin 

çoğulcu, etkin ve verimli bir yapıya kavuşmasını sağlamak amacıyla, “Tarımsal Yayım ve 

Danışmanlık Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Karar” yürürlüğe konulmuş ve 2012 

yılı itibari ile tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşların desteklenmesine 

ilişkin faaliyetlere başlanmıştır. Böylece, hizmet alımı ve sunumunda, piyasa koşul ve 

ihtiyaçlarına daha iyi cevap verebilen,  çoğulcu ve talep odaklı bir hizmet anlayışına ve 

AB standartlarında tarımsal yayım faaliyetlerine zemin oluşturulmuştur.  

Bu kapsamda, her yıl artan oranlarda özel danışmanlık kuruluşları ve serbest tarım 

danışmanları ilgili Yönetmeliğe uygun olarak yetkilendirilerek sisteme dâhil olmaktadır. 

Ancak, özel yayım yahut -kamu dışı- üretici kuruluşlarına, ziraat odalarına dayalı yayım 

sistemi henüz ülke düzeyinde bakanlığa dayalı olan mevcut yayım sistemine alternatif 

değildir. Öte yandan, özellikle Akdeniz, Ege, Güneydoğu ve Marmara gibi önemli tarım 

bölgelerinde özel sektöre dayalı danışmanlık sisteminin ileriki yıllarda daha da gelişme 

potansiyeli bulunmaktadır.  

Öte yandan, Yönetmelik kapsamında, tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerine 

ilişkin karar verme, planlama, izleme ve denetleme aşamalarında Bakanlık otoritesi ile 
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ortaklık yetki sağlanan Merkez Teknik Komitesi ve İl Teknik Komitelerinin kurulumu ile 

rutin toplantılar düzeyinde, yerelde üreticinin toplumla ve devlet ile bağını kuran farklı 

paydaşların süreçte etkin kılınması hedeflenmiştir.  Katılımcı tarımsal yayım yaklaşımı 

doğrultusunda atılan bu adım; kırsal alandaki toplulukları karar verme aşamasına dâhil 

ederek, yayım hizmetlerinin üreticilerin ihtiyaçlarına daha odaklı ve etkin hale getirmesini 

kolaylaştıracaktır. Ancak, atılan bu adıma rağmen, yayım politikalarının ve 

örgütlenmesinin halen merkeziyetçi unsur taşıdığı belirtilmelidir. Kırsal toplulukların 

ortak planlama, karar verme, uygulama ve izleme olmak üzere tüm aşmalarda katılım 

sağladığı ve etkin olduğu bir sistem ancak gerçek düzeyde katılımcı olarak 

nitelendirilebilir. Öte yandan, Bakanlığın yerelde yürüttüğü izleme, denetleme ve 

koordinasyon faaliyetlerinde İl Teknik Komitelerine yetki devri sağlanması, hizmetlerde 

özerk örgütlenmeyi güçlendirmiştir.  

Sistem dâhilinde yürütülmekte olunan hizmetler ve projeler göstermektedir ki, 

ülkemizde kamu tekelinde sunulan salt tarımsal tekniklerde teknoloji transferi odaklı 

gerçekleştirilen geleneksel tarımsal yayım yaklaşımından çoktan uzaklaşılmıştır.  2006 

sonrası düzenlemeler beraberinde çoğulcu, katılımcı, ve entegre tarımsal - kırsal kalkınma 

olmak üzere farklı yayım yaklaşımlarının kombine edildiği bir sistem benimsenmiştir.   

Aynı dönem strateji belgelerinde yer aldığı üzere, 2006 sonrası düzenlemeler 

doğrultusunda uygulamaya geçirilen yayım faaliyetleri ile; çiftçilerin “bilgi, teknik ve 

yöntemler konusundaki ihtiyaçlarının zamanında ve yeterli düzeyde karşılanmasına 

yönelik” olarak, kırsal alanda eğitim-yayım, örgütlenme ve uygun destekleme yöntemleri 

beraberinde,  

 yerel kaynakların harekete geçirilmesi, 

 tarım ve gıda sektörlerinin modern ve rekabetçi bir yapıya kavuşturulması,  

 kırsal nüfusun iş ve yaşam koşulları iyileştirilerek, refah seviyesinin 

yükseltilmesi 

amaçlanmaktadır. Yayım hizmetlerinin görev ve kapsamı ortaya koyan söz konusu ifade 

kapsamında; yenilikçi ve rekabetçi üretim tekniklerinin çiftçiye benimsetilmesi 

çerçevesinde “teknoloji transferi”, refah seviyesinin yükseltilmesine yönelik “insan 

kapitalinin geliştirilmesi”, örgütlenme beraberinde “sosyal kapitalin inşası” olmak üzere 

gelişmiş ve yetkin olarak nitelendirilebilecek tarımsal yayım faaliyet ve rollerinin 

ülkemizdeki sisteme atfedildiği söylenebilir. Ancak, doğal kaynakların sürdürülebilir 
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yönetimi için çiftçilerin bilinçlendirilmesi görevi, henüz ulusal yayım sistemimizin 

odağında yer almamaktadır.  

Öte yandan, tarihsel çerçevede, tarihsel çerçevede, AB üyesi ülkelerde ziraat 

odaları, çiftçi birlikleri, üretici örgütleri, kooperatifler ve özel tarımsal danışmanlık 

birimleri tarımsal yayım ve danışmanlık faaliyetlerinin yürütülmesinde çok önemli rol ve 

işlevlere sahiptir. Ülkemizde ise, kooperatifler, ziraat odaları, birlikler, vakıflar, dernekler 

gibi tarım alanında faaliyette bulunan pek çok örgüt bulunmasına rağmen; bu örgütler, 

üreticilerin yenilikleri izleyebilecekleri, dayanışma içinde olabilecekleri ve haklarını 

koruyabilecekleri güçlü bir yapıya sahip değildir. 

 

Ülkemizde hâlihazırdaki yayım ve danışmanlık sistemi, AB Üye Devletlerinde 

benimsenen yayım sistemleri ile yapısal benzerlikler taşımaktadır (özelikle beşinci 

genişleme kapsamındaki Doğu Avrupa Ülkeleri’nden Bulgaristan, Romanya, Macaristan 

ve Polonya ile kamu sektörünün hizmetlerde devam eden etkinliği ve mali desteği, sınırlı 

özelleşme bakımından). Ancak, AB’de 2007 yılı itibari ile Üye Devletlerde kurulumu 

mecburi nitelik kazanan, Birlik düzeyinde belirli OTP destekleme planları ilişkili ortaya 

koyulan kural ve standartların Üye Devletlerdeki çiftçiler tarafından yerine getirilmesi 

gerekliliğine yönelik olarak yayım hizmetleri sunan bir sistem (ÇDS) henüz mevcut 

değildir. AB Tüzükleri ile bir takım usul ve esasları belirlenen uygun bir ÇDS’nin 

ülkemizde işler hale gelmesi için yasal ve idari altyapısı büyük oranda mevcut olmakla 

beraber (Bkz: Tablo 4.1), Sistemin etkinleştirilmesi için öncelikle başta -alan bazlı- AB 

destekleme sisteminin uygulanması olmak üzere bazı ön koşulların yerine getirilmiş 

olması gerekmektedir. Bu hususta çalışmalar sürdürülmektedir.  
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Tablo 4.1: Mevcut yayım ve danışmanlık sistemimizin AB gerekliklerine uygun bir ÇDS 

ile uyumu 

 

 

 

 

 

 

 

mevcut 

Yasal Altyapı İdari Altyapı Teknik Altyapı 

 “Tarımsal Yayım ve 

Danışmanlık Hizmetlerinin 

Düzenlenmesine Dair 

Yönetmelik” 

 

 “Tarımsal Yayım ve 

Danışmanlık Hizmetleri 

Uygulama Esasları”  

 

 “Tarımsal Yayım ve 

Danışmanlık Hizmetlerinin 

Desteklenmesi Hakkında 

Karar” 

 

 

 Hizmet sunacak, kişi, 

kurum ve kuruluşlar 

mevcut.  

 

 İleriki yıllarda kamu dışı 

hizmet birimlerinin sayıca 

artması bekleniyor.  

 Danışmanlar, eğitim 

durumlarına, teknik 

becerilerine ve 

tecrübelerine göre 

sertifikalandırılıyor. 

 

 Sertifikalı danışmanlar 

belirli konularda rutin 

eğitime tabi tutuluyor.  

 

 

 

 

 

eksik 

 Eğer, ÇDS mevcut yayım 

sistemi dâhilinde harekete 

geçirilecekte ayrı bir 

düzenleme gerekmiyor.  

 

 Eğer, ÇDS için mevcut 

hizmet birimleri dışında 

organlar 

kurulacaksa/atanacaksa 

yeni yasal düzenlemelere 

ihtiyaç var.  

 Ulusal düzeyde bir 

koordinasyon/denetim 

organı bulunmuyor.  

 

 Eğer, Sistemin kurulumu ve 

hizmetlerin sunumu için 

AB fonlarından 

faydalanılacaksa, bir ödeme 

ajansı kurulması/atanması 

gerekiyor.  

 AB Çapraz Uyum 

Sistemi kapsamına giren 

konularda eğitmenlerin 

ve danışmanların bilgi 

ve becerisi yok/ sınırlı. 

 

 

4.2.  Yürütülen Hazırlık Çalışmaları 

 

Bakanlığımızca, ÇDS’nin ülkemizde kurulumuna dolaylı ya da doğrudan hizmet 

eden bir takım çalışmalar yürütülmektedir.  

 

Ülkemizde, AB gerekliliklerine uygun bir ÇDS’nin işler hale gelmesi için en 

temel öncelik; ülkemizde ağırlıkla ürün bazlı sunulan tarımsal desteklerin alan bazlı 

faaliyet gösteren AB destek sistemi (“Tek Ödeme Planı”) ile uyumlaştırılmasıdır. Zira 

2000 yılında pilot bölge bazında uygulamaya giren çiftçilere yönelik doğrudan gelir 

desteği 2002 yılına kadar kademeli olarak yaygınlaştırılmış ancak ilerleyen yıllarda 
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bütçedeki payı %78’e ulaşan doğrudan gelir destekleri, doğurduğu (adaletsiz ödeme 

dağılımı, özellikle küçük çiftçi gelir kayıpları ve ürün fiyatlarında düşüşler gibi) bir takım 

olumsuz sonuçlar neticesinde 2008 yılında %45’e indirilmiştir. 2009 yılı itibari ile ise 

üretimden bağımsız destekleme uygulaması sona erdirilerek, tekrar üretimle bağlantılı 

prim destekleri verilmeye başlanmıştır. Söz konusu uygulamanın başarısızlığının bir 

sebebi de gerekli idari kontrol ve denetim mekanizmaları kurulmamış olmasıdır.  

 

Bu doğrultuda, AB’deki destek sisteminin Türkiye’de uygulanmasına yönelik bir 

takım hazırlık çalışmaları yürütülmektedir. Bu kapsamda, desteklerin idaresi ve 

kontrolüne ilişkin olarak Entegre İdare ve Kontrol Sistemi’ne (IACS), Arazi Parsel 

Tanımlama Sistemi (LPIS), Hayvan Kimlik ve Kayıt Sistemlerinin kurulmasına 

Türkiye’de başlanmıştır. Öte yandan, söz konusu sistemlerin kurulumu aday ülkelerde 

topluluk yardımlarının kullanılabilmesi için gerekli olduğundan ötürü de önem 

taşımaktadır. Bu kapsamda, Bakanlık, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü (TRGM) 

tarafından “Türkiye’de Entegre İdare ve Kontrol Sistemi’nin Oluşturulması” ve bu 

sistemin en önemli bileşeni niteliğinde olan “Arazi Parsel Tanımlama Sistemi’nin 

Kurulması” için çalışmalar AB projeleri çerçevesinde yürütülmekte olup, Türkiye’de 

IACS sistemi kurulmasına ilişkin proje tamamlanmış ve ardından sistemin bileşenlerinden 

olan LPIS projesi hayata geçirilmiştir.  

 

Öte yandan, ÇDS’nin asgari kapsamını oluşturan Çapraz Uyum Mekanizmasının 

hayata geçirilmesi için bu kapsamda yer alan Birlik düzenlemelerinin ulusal 

mevzuatımıza geçirilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda, AB Çapraz Uyum Sistemi 

kurallarını oluşturan tarımsal alanda birçok Birlik Tüzüğü ulusal mevzuatımıza 

yansıtılmıştır
1
 (Bkz: Tablo 4.2).  

 

Ayrıca, AB uyum süreci ile ilişkili reformların planlı bir şekilde yürütülmesi 

amacı ile hazırlanan Ulusal Eylem Planı’nın Haziran 2015-Haziran 2019 tarihlerini 

kapsayan ikinci aşamasında, “Tarımsal Desteklere Yönelik Çapraz Uyum Kurallarının 

Esaslarına İlişkin Yönetmelik”in yayımlanması öngörülmektedir. Ayrıca, Çapraz Uyum 

kurallarına ilişkin yasal altyapının oluşturulmasına yönelik olarak TRGM tarafından bir 

eşleştirme projesi hazırlanmış olup, proje seçim aşaması tamamlanmış ve kontrat 

                                                           
1
 Bilgiler, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Entegre İdare Ve Kontrol Sistemi Çalışma Grubu Sorumlusu (AB 

Uzmanı) Murat Aslan ile gerçekleştirilen görüşmeler vasıtası ile edinilmiştir. 
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hazırlama süreci başlamış olup, 2016 Ocak ayı itibari ile başlayacak çalışmaların 2016 

yılı II. yarısında tamamlanması hedeflenmektedir. Bu sayede, ÇDS’ye işlerlik 

kazandıracak bir Çapraz Uyum Mekanizmasının yasal altyapısı ülkemizde önemli 

derecede tamamlanacaktır. 

 

Öte yandan, 2013 tarihli OTP kapsamında tarım sektörünün sürdürülebilirliğinin 

sağlanması amacıyla çiftçilere I. Sütun altında Yeşil Ödeme olarak adlandırılan doğrudan 

ödemeler ve II. Sütun altında Yeşil Tedbirler olarak adlandırılan ihtiyari destekler ile  

benzerlik gösteren biçimde, ülkemizde 2011 yılı itibari ile “Çevre Amaçlı Tarım 

Arazilerini Koruma Programını Tercih Eden Üreticilerin Desteklenmesine Dair Kararın 

Uygulanmasına İlişkin Tebliğ”
2
 çerçevesinde “Çevre Amaçlı Tarım Arazilerini Koruma 

Programı” (ÇATAK) uygulamaya koyulmuştur. Tebliğe göre, tek yıllık bitkilerin 

üretildiği alanlarda yapılan minimum toprak işlemeli tarım uygulamaları, toprak ve su 

yapısının korunması ve erozyonun engellenmesi ile su kullanımını asgariye indirecek 

uygun basınçlı sulama sistemi kullanmak, çevreye duyarlı şekilde ilaç ve gübre 

kullanmak ve organik tarım ve iyi tarım uygulamaları gibi çevre dostu tarım teknikleri ve 

kültürel uygulamalar olmak üzere üç ayrı kategoride dekar başına belirlenen miktarlarda 

destekleme sağlanmaktadır. Program, hâlihazırda 51 ilde sürdürülmekte olup, ileriki 

yıllarda kapsamının geliştirilmesi beklenmektedir.  

 

                                                           
2
 Bahse konu Tebliğ’e http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/04/20110427-8.htm adresinden 

ulaşılabilmektedir.  

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/04/20110427-8.htm
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Tablo 4.2: AB Çapraz Uyum Sistemi kapsamında yer alan kurallara ilişkin Tüzükler ve ulusal mevzuatımızdaki karşılıkları 

Konu Kural Tüzük Açıklama 

 

Ulusal karşılığı 

  

  

Su 

SMR1 

Tarımsal kaynaklı nitrat kirliliğine Karşı 

suların korunmasına ilişkin 12 Aralık 1991 

tarihli Konsey Direktifi 91/676/EEC (OJ L 

375, 31.12.1991, p. 1) 

Madde 4 ve 5 
“Tarımsal Kaynaklı 

Nitrat Kirliliğine Karşı 

Suların Korunması 

Yönetmeliği” 

    

GAEC 1 
Suyolları boyunca tampon şeritlerin 

oluşturulması 

  Su kirliliği kontrolü 

yönetmeliği 
    

GAEC 2 
Sulama için su kullanımı izne tabi olduğu 

hallerde, izin prosedürlerinin izlenmesi 

  

Yok     

GAEC 3 

Direktif 80/68/EEC Ekinde listelenen 

yeraltı suyunun kirliliğe karşı korunması; 

yeraltı sularına doğrudan deşarj yasağı; 

yüzeye deşarj ve tehlikeli maddelerin 

toprakta süzülmesi yoluyla yeraltı sularının 

dolaylı kirliliğinin önlenmesi (geçerlilik 

tarihi içinde yürürlükte olan halinde) 

  

Su kirliliği kontrolü 

yönetmeliği 
    

Toprak ve karbon 

stoku 

GAEC 4 Asgari toprak Örtüsü 

  

Toprak Koruma ve 

Arazi Kullanımı Kanunu 

Toprak Kirliliğinin 

Kontrolü Ve 

Noktasal Kaynaklı 

Kirlenmiş Sahalara 

Dair Yönetmelik 

İçerik Eksik 

GAEC 5 
Erozyonu sınırlandırmak üzere, alana özgü 

koşulları yansıtan asgari arazi yönetimi 

  

Toprak Koruma ve 

Arazi Kullanımı Kanunu 

Sayılı Milli 

Ağaçlandırma Ve 

Erozyon Kontrolü 

Seferberlik Kanunu 
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GAEC 6 

Bitki sağlığı kaynaklı nedenler hariç, tarıma 

elverişli alanda anız yakma yasağı dâhil 

olmak üzere, uygun uygulamalar yoluyla 

toprak organik madde seviyesinin 

muhafazası 

  

Toprak Koruma ve 

Arazi Kullanımı Kanunu 
Çevre Kanunu   

Bio-çeşitlilik 

SMR2 

Yabani kuşların korunmasına ilişkin 30 

Kasım 2009 tarihli Avrupa Parlamentosu ve 

Konsey Direktifi 2009/147/EC (OJ L 20, 

26.1.2010, p. 7) 

Madde 3(1), 

Madde 

3(2)(b), 

Madde 4(1), 

(2) ve (4) 

Av ve Yaban 

Hayvanlarının ve Yaşam 

Alanlarının Korunması, 

Zararlılarıyla Mücadele 

Usul ve Esasları 

Hakkında 

Yönetmelik 

Hayvanları Koruma 

Kanunu 

Yaban Hayatı Koruma 

Ve Yaban Hayatı 

Geliştirme Sahaları İle 

İlgili Yönetmelik 

SMR3 

Doğal yaşam alanının ve yabani flora ve 

faunanın korunmasına ilişkin 21 Mayıs 

1992 tarihli Konsey Direktifi 92/43/EEC 

(OJ L 206, 22.7.1992, p. 7) 

Madde 6(1) 

ve (2) Doğa koruma kanunu 

tasarısı geri çekildi 
    

Peyzaj, asgari 

muhafaza seviyesi 
GAEC 7 

Arazi peyzaj özelliklerinin muhafazası, 

(bulunduğu hallerde çitler, göletler, 

hendekler; hat, grup veya tek halde ağaçlar; 

arazi kenar boşlukları ve teraslar dahil 

olmak üzere; kuşların üreme ve büyüme 

sezonları boyunca ağaçların ve çitlerin 

budanması yasağını kapsayan) ve tercihi 

olarak, istilacı bitki türleriyle mücadele 

tedbirleri 

  

Yok     

Gıda güvenilirliği SMR 4 

Gıda yasasının genel ilklerini ve gereklerini 

belirleyen, Avrupa Gıda Güvenirliği 

Otoritesini kuran ve gıda güvenilirliği 

hususunda prosedürleri belirleyen 28 Ocak 

2002 tarihli ve 178/2002 sayılı Avrupa 

Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü (OJ L 31, 

1.2.2002, p. 1) 

Madde 14 ve 

15, Madde 

17(1) ve 

Madde 18, 19 

ve 20 

Gıda Güvenliği Ve 

Kalitesinin Denetimi Ve 

Kontrolüne Dair 

Yönetmelik 

    

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2010:020:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2010:020:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:1992:206:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2002:031:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2002:031:TOC
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SMR 5 

Beta-agonistler, ve hormonel veya  

tiriostatik etkiye sahip bazı maddelerin 

hayvan besiciliğinde kullanımına ilişkin 29 

Nisan 1996 tarihli Konsey Direktifi 

96/22/EC (OJ L 125, 23.5.1996, p. 3) 

Madde 3(a), 

(b), (d) ve (e) 

ve Madde 4, 

5 ve 7 

Gıda Güvenliği Ve 

Kalitesinin Denetimi Ve 

Kontrolüne Dair 

Yönetmelik 

    

 

 

 

 

 

Hayvanların 

kimliklendirilmesi 

ve kaydı 

   SMR 6 

Domuzların kimliklendirilmesi ve kaydına 

ilişkin 15 Temmuz 2008 tarihli Konsey 

Direktifi 2008/71/EC (OJ L 213, 8.8.2005, 

p. 31) 

Madde 3, 4 

ve 5 
Yok     

SMR 7 

Büyükbaş hayvanların kimliklendirilmesi 

ve kaydı için bir sistem kuran, ve sığır ve 

sığır ürünlerinin etiketlenmesi ile ilgili 17 

Temmuz 200 tarihli ve 1760/200 sayılı 

Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü 

(OJ L 204, 11.8.2000, p. 1) 

Madde 4 ve 7 

Sığır Cinsi Hayvanların 

Tanımlanması, Tescili 

Ve 

İzlenmesi Yönetmeliği     

SMR 8 

Koyun ve keçi cinsi hayvanların 

kimliklendirilmesi ve kaydı için bir sistem 

kuran 17 Aralık 2003 tarihli ve 21/2004 

sayılı Konsey Tüzüğü (OJ L 5, 9.1.2004, p. 

8) 

Madde 3, 4 

ve 5 
Koyun Ve Keçi Türü 

Hayvanların 

Tanımlanması, 

Tescili Ve İzlenmesi 

Yönetmeliği     

Hayvan 

Hastalıkları 
SMR9 

Bazı bulaşıcı süngerimsi beyin 

hastalıklarının önlenmesi, kontrolü ve 

eradikasyonu için kuralları belirleyen 22 

Mayıs 2001 tarihli ve 999/2001 sayılı 

Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü 

(OJ L 147, 31.5.2001, p. 1) 

Madde 7, 11, 

12, 13 ve 15 
Bulaşıcı Hayvan 

Hastalıkları İle 

Mücadelede 

Uygulanacak 

Genel Hükümlere İlişkin 

Yönetmelik     

Bitki koruma 

ürünleri 
SMR 10 

Bitki koruma ürünlerinin piyasaya 

sunulmasına ilişkin 21 Ekim 2009 tarihli ve 

1107/2009 sayılı Avrupa Parlamentosu ve 

Konsey Tüzüğü (OJ L 309, 24.11.2009, p. 

1) 

Madde 55, ilk 

ve ikinci 

cümle 
Bitki Koruma 

Ürünlerinin Toptan Ve 

Perakende Satılması İle 

Depolanması Hakkında 

Yönetmelik 

Bitki Koruma 

Ürünlerinin Reçeteli 

Satış Usul Ve 

Esasları Hakkında 

Yönetmelik   

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:1996:125:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2005:213:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2005:213:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2000:204:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2004:005:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2004:005:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2001:147:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2009:309:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2009:309:TOC


101 
 

Hayvan  refahı 

SMR 11 

Buzağıların korunması için asgari 

standartları belirleyen 18 Aralık 2008 tarihli 

Konsey Direktifi 2008/119/EC (OJ L 10, 

15.1.2009, p. 7) 

Madde 3 ve 4 

Hayvan Refahı Yasası 

Hayvanların 

Nakilleri Sırasında 

Refahı 

Ve Korunması 

Yönetmeliği 

Çiftlik Hayvanlarının 

Refahına İlişkin Genel 

Hükümler Hakkında 

Yönetmelik 

SMR 12 

Domuzların korunması için asgari 

standartları belirleyen 18 Aralık 2008 tarihli 

Konsey Direktifi 2008/120/EC (OJ L 47, 

18.2.2009, p. 5) 

Madde 3 ve 

Madde 4 

Hayvan Refahı Yasası 

Hayvanların 

Nakilleri Sırasında 

Refahı 

Ve Korunması 

Yönetmeliği 

Çiftlik Hayvanlarının 

Refahına İlişkin Genel 

Hükümler Hakkında 

Yönetmelik 

SMR 13 

Çiftçilik amaçlı tutulan hayvanların 

korunmasına ilişkin 20 Temmuz 1998 

tarihli Konsey Direktifi 98/58/EC (OJ L 

221, 8.8.1998, p. 23) 

Madde 4 

Hayvan refahı yasası 

Hayvanların 

Nakilleri Sırasında 

Refahı 

Ve Korunması 

Yönetmeliği 

Çiftlik Hayvanlarının 

Refahına İlişkin Genel 

Hükümler Hakkında 

Yönetmelik 

 

Kaynak: TRGM
3

                                                           
3
 Bilgiler, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Entegre İdare Ve Kontrol Sistemi Çalışma Grubu Sorumlusu (AB Uzmanı) Murat Aslan ile gerçekleştirilen görüşmeler vasıtası 

ile edinilmiştir. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2009:010:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2009:010:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2009:047:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2009:047:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:1998:221:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:1998:221:TOC
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Öte yandan, AB müktesebatına uyum hazırlıklarını finanse etme amacı taşıyan 

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA)’nın tarım ve kırsal kalkınma 

bileşeni kapsamında tahsis edilen fonların kullanımını düzenleyen IPARD 2014-2020 

Programında  “Danışmanlık Hizmetleri” destekleme tedbirine ilk defa yer verilmiş 

olup; ancak tedbir henüz akredite edilmediğinden, programda bu tedbire ilişkin herhangi 

bir destekleme planı öngörülmemiştir. Tedbirin akredite edilebilmesi için, tedbire ilişkin 

teknik ve yasal  çalışmaların tamamlanması beklenmektedir.  

 

Söz konusu Tedbirin akredite edilmesi için en kritik koşul danışmanlık sağlanan 

alanlarda deneyimli, güvenilir ve düzenli eğitilen kalifiye insan kaynağının 

belgelendirilmesidir
4
. Bu kapsamda, ilk planda tarımsal danışmanlık hizmeti verecek 

kumu tüzel kişiliğine sahip kuruluşlar ortaya koyularak, bu kuruluşlarda (bir tarım 

danışmanının hizmet vereceği azami işletme sayıları ve bu işletmeleri kontrol sıklıkları 

belirlenerek) hangi bölgelerde çalışmak üzere hangi uzmanlaşmalarda ne sayıda 

danışmanın görevlendirileceğine/yetkilendirileceğine ve bu öngören kapasitenin 

geliştirilmesine yönelik planlanan eğitimlerin yeri, tarihi, konusuna dair ayrıntılı kapasite 

raporlarının sunulması beklenmektedir. Bu hususları kapsayan tedbir teknik şartnamesinin 

hazırlanması Bakanlık,, TRGM -  Avrupa Birliği Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire 

Başkanlığı’nın yetki ve sorumluluğunda olup, hazırlık çalışmaları hali hazırda devam 

etmektedir.  

IPA finansmanı kapsamında yer alan kurumların kapasitelerinin geliştirilmesine 

ilişkin olarak sunulan Bileşen 1: Teknik Destek ve Kurumsal Yapılanma altında “IPARD 

Programına Yönelik Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Kurumsal Analizi için 

Kapasite Geliştirme” faaliyetleri SEI Projesi (2008) kapsamında 250 000 Euro tutarına 

kadar desteklenmektedir. 

Aynı zamanda, yayım ve danışmanlık hizmetleri sunmaya yetkili kurum ve 

kişilerin yeterliliklerini denetlemek ve değerlendirebilmek, aynı zamanda faaliyetlerini 

gözlemleyebilmek amacıyla bir izleme sisteminin oluşturulması gerekmektedir. 

                                                           
4
 Bilgiler, GTHB Avrupa Birliği Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başkanlığı’nda Mehmet AYDINBELGE 

ile gerçekleştirilen görüşmeler vasıtası ile edinilmiştir. 
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Tedbirin akredite edilebilmesine yönelik devamla aşağıda yer alan usul ve esaslar 

geçerlidir
5
: 

Aday ülkelerde, Çiftlik Danışma Hizmetlerinin desteklenmesi; çiftçilerin, IPARD 

programından/fonlarından faydalanmalarına ve işletme veya arazilerinin sürdürülebilir 

yönetimini sağlama ve ekonomik ve çevresel performansını geliştirmelerine yardım 

etmek üzere sunulmaktadır.  Bu doğrultuda, desteklerden faydalanması uygun görülen 

üreticilerden, küçük ve orta ölçekli işletmeler ile küçük kırsal girişimler öncelikli 

tutulmaktadır. Desteklenmesi öngörülen danışmanlık hizmetlerinin kapsamı ise, IPARD 

Programı dâhilinde tanımlan tedbirler, belirli tarımsal sektörler ve belli ölçeklerde 

projeler ile sınırlı tutulmuştur.  

Danışmanlık hizmetlerini sunmak üzere yetkilendirilen kamu danışmanlık 

kurumları veya sektör örgütleri (ziraat odaları gibi), sivil toplum kuruluşları, üretici 

örgütleri gibi kamu dışı kuruluşlar bu tedbir altında akredite edilen fonların faydalanıcıları 

olarak belirlenecektir. Öte yandan ticari danışmanlık firmaları ve serbest danışmanlar bu 

hak dışında tutulmaktadır.  

Söz konusu Fon kapsamında desteklenen danışmanlık hizmetleri; çiftçilere, 

yalnızca grup danışmanlığı biçiminde ve ücretsiz olarak sunulmalıdır. Bu kapsamda 

desteklenen hizmetlerin, IPARD Programı kapsamında danışmalık hizmetlerinin 

sunulması öngörülen sektörleri öncelikli olarak kapsaması gerekmekte olup; sunulan 

hizmetler işletme veya arazilerin ekonomik ve çevresel performansını geliştirmeye 

yönelik tavsiyeleri de kapsayabilir.  Öte yandan, IPARD Programı başvurularına yönelik, 

proje geliştirme ve ödeme istemine ilişkin danışmanlık hizmetleri de Tedbir altında 

desteklenebilmektedir.  

Ayrıca, tedbirin akredite edildiği andan itibaren, yetkili danışmanlık personeline, 

Programında danışmalık hizmetlerinin sunulması öngörülen alanlar ile ilişkili sunulacak 

eğitim faaliyetleri desteklenebilmektedir. Danışman eğitimi desteğinden faydalanacak 

hizmet kurum ve kuruluşları, kamu ihale yoluyla seçilen bir eğitim sağlayıcısı 

kullanacaktır. 

                                                           
5
 Bilgiler, 5 Şubat 2015 tarihinde gerçekleştirilen  “Tarımsal ve Kırsal Kalkınma Danışmanlık Hizmetlerinin 

Güçlendirilmesi” adlı (Strengthening the Agricultural and Rural Development Advisory Services) TAIEX 
Çalıştayına katılım çerçevesinde edinilmiştir.  



104 
 

Söz konusu tedbire ilişkin AB katkısı düzeyi;  %85 olarak belirlenmiştir. Çiftçilere 

sağlanan grup danışmanlık hizmeti başına belirlenecek sabit ücret üzerinden ödeme 

yapılacak olup; proje uygulanmasına dair ödeme istemi için ücret düzeyleri; IPARD 

Programı kapsamında desteklenen tedbire, sektör çeşidine ve proje ölçeğine göre, 

belirlenecektir. Bu kapsamda, IPARD Programı ile ilişkili danışmanlık hizmetleri ücret 

oranları iki bileşen içerecektir;  

 Hazırlanan her bir proje uygulaması / ödeme istemi için temel miktar, 

 IPARD Ajansına sunulan ve uygun görülen her bir proje uygulaması / ödeme 

istemi için (üstüne) eklenen miktar. 

 

Bu doğrultuda, ödemelerden faydalanacak danışmanlık hizmeti vermek üzere 

belirtilen kurum ve kuruluşlar ile, IPARD Ajansı idari prosedürlere uygun olarak bir 

sözleşme imzalayacaktır. Ödemeler,  sözleşmede gerçekleştirilmesi öngörülen hizmetlere 

dayalı ödeme istemlerine karşılık düzenli olarak yapılacaktır. 

Öte yandan, Program kapsamında “Üretici Gruplarının Kurulumunun 

Desteklenmesi” tedbirine de yer verilmiş olup, aynı şekilde, tedbirin teknik ve yasal 

çalışmaların tamamlanması ardından akredite edileceği belirtilmektedir. Ayrıca, “Tarım-

Çevre-İklim ve Organik Tarım” Tedbiri altında bu konularda danışmanlık hizmetlerine 

yönelik eğitim sağlanması öngörülmektedir.  

IPARD Programı çerçevesinde desteklenen danışmanlık hizmetlerinin hem AB 

Uyum sürecinde müktesebatın uyumlaştırılması ve uygulanması doğrultusunda atılan 

adımların üretici seviyesinde benimsenmesini kolaylaştırmak ve yaygınlaştırmak hem de 

AB projeleri aracılığıyla fonlardan faydalanmak isteyenlerin teknik bilgi konusundaki 

ihtiyaçlarını zamanında ve yeterli düzeyde karşılanması bakımından, yayım faaliyetlerinin 

gelişmesinin çift yönlü bir kazanım olduğu söylenebilir.  

Tarımsal danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra fonlardan faydalanmak üzere 

başvuru sahiplerinin kırsal alanlarda gerçekleştirecekleri yatırımlarla ilgili danışmanlık 

hizmetlerinin de öneminin artmakta olduğu göz önüne alındığında,  proje hazırlama 

kapasitesini gelişmek ve bu kapsamda faaliyet gösteren nitelikli danışman sayısını artmak 

üzere bir takım önlemler alınmaktadır. Bu bağlamda, IPARD Programı çerçevesinde 

öneri proje teklifi hazırlama hususunda hizmet sunan danışmanlara kapasite geliştirmeye 
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yönelik eğitimler verilmesi gerekliliği doğrultusunda, danışmanlık hizmet sağlayıcılarının 

kapasitesinin geliştirmesine ilişkin bir proje teklifi IPA 2007-2013 altında sunulmuştur
6
. 

Projenin amacı, IPARD-II Programı altında yer verilen Danışmanlık Hizmetleri tedbirinin 

uygulamasına yönelik insan kaynağındaki gerekli kapasiteyi oluşturmak ve geliştirmektir. 

Proje, kabul edilmiş olup; finansman anlaşmasının kabul edilmesi 

beklenmektedir
7
.  Proje, hâlihazırdaki danışmanlık hizmetlerinin mevcut durum analizleri 

ile kapasite artırımı, eğitim programlarının hazırlanması ve eylem planına yönelik ihtiyaç 

tespiti aşamalarını içermektedir. İhtiyaç tespitinin gerçekleştirilmesinin ardından, 

öngörülen hizmet sunucularının eğitimlerinin birinci modülü, sürdürülebilirlik, çapraz 

uyum, ilgili AB gıda güvenilirliği standartları, halk sağlığı, hayvan sağlığı, bitki sağlığı ve 

hayvan refahı konuları üzerine odaklanan IPARD sektörleriyle ilgili üretim tekniklerini 

üzere gerçekleştirilecektir.  İkinci modül ise,  IPARD 2014-2020 Programında yer 

almakla birlikte; bu modül kapsamında proje tekliflerinin hazırlanması, ödeme istemleri 

üzerine eğitimler sunulacak ve bu konularda bilgilendirici kitapçıkların, el ilanların 

hazırlanacaktır
8
. 

Öte yandan, tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetleri ne derece geliştirilse de 

kırsal nüfus ve üreticiler hizmetler konusunda haberdar ve bilinçli olmadıkça amaçlanan 

etkinlik düzeyi yakalanamamaktadır. Bu doğrultuda, kırsalda tüm kesimlere yayım ve 

danışmanlık hizmetlerinin tanıtılması ve açıklanması ile bu sistemin faydalarına ilişkin 

bilinç düzeyinin yükseltilmesi amacı taşıyan bir proje önerisi IPA 2007-2013 altında 

sunulmuştur. Proje henüz kabul aşamasındadır.
9
  

Ayrıca, IPARD Programındaki “Tarım-Çevre, İklim ve Organik Tarım”  tedbiri 

altında yer alan toprak örtüsü yönetimi ve toprak erozyonu kontrolü alt tedbiri 

kapsamında, Beypazarı ve Şereflikoçhisar’da iki pilot bölgede gönüllü çiftçiler ile 

çalışmalar yürütülmektedir
10

. Çapraz Uyum konusu olan ihtiyari tedbirlerin uygulanması 

                                                           
6
 Bilgiler, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Entegre İdare Ve Kontrol Sistemi Çalışma Grubu Sorumlusu (AB 

Uzmanı) Murat ASLAN ile gerçekleştirilen görüşmeler vasıtası ile edinilmiştir. 
7
 Bilgiler, AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, Projeler Çalışma Grubu Sorumlusu (AB Uzmanı) Tamer KÖSE 

ile gerçekleştirilen görüşmeler vasıtası ile edinilmiştir. 
8 

Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı (2007-2013), 
Ankara, 2006  
9
 Bilgiler, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Entegre İdare Ve Kontrol Sistemi Çalışma Grubu Sorumlusu (AB 

Uzmanı) Murat ASLAN ile gerçekleştirilen görüşmeler vasıtası ile edinilmiştir. 
10

 Bilgiler, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Entegre İdare Ve Kontrol Sistemi Çalışma Grubu Sorumlusu 
(AB Uzmanı) Murat Aslan ile gerçekleştirilen görüşmeler vasıtası ile edinilmiştir. 
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ile benzerlik taşıyan Proje kapsamında, toprak erozyonunu azaltmayı ve toprak yapısı ve 

toprak biyoçeşitliliği korumak üzere belirlenen 4 adet tarım-çevre tedbire uygun olarak 

çiftçilerin arazilerini 5 yıl süre iyi koşullarda tutmayı taaddüt etmeleri karşılığında, söz 

konusu uygulamalardan doğan masrafları ve gelir kayıpları karşılanmaktadır. Çiftçilerin 

bu taaddütlere uyumu ise, LPIS aracılığı ile uydu görüntüleri yardımı ile ve gerektiğinde 

yerinde kontrollerle yapılmaktadır. Söz konusu Projenin başarı ile uygulanması, ileride 

Çapraz Uyum Mekanizmasının hayata geçirilmesine bir ön hazırlık olarak önem arz 

etmektedir.  

 

4.3. Sistemin Kurulumu ve İşleyişi İçin Tartışma ve Öneriler  

 

Daha önce de bahsedildiği üzere, AB genelinde tek tip bir yayım anlayışından 

bahsetmek imkânsızdır. Üye Devletlerdeki sistemler özgün tarımsal yapının ve 

ihtiyaçların bir sonucu olarak zaman içinde gelişmiş olup, tarımsal yayım ve danışmanlık 

uygulamaları da çeşitli birikimler ve deneyimler sonucunda son şeklini almıştır.  

 

Öte yandan, ÇDS’ye ilişkin Birlik tarafından ortaya koyulan yasal çerçeve, Üye 

Devletlere kendi ülkelerindeki uygun sistemi kurmaları için geniş bir ulusal takdir alanı 

bırakmıştır. Üye Devletler ise, çiftlik büyüklükleri, yürütülen tarım faaliyetlerinin türleri 

ve çiftlik yapılanmalarının yasal statüsü gibi etmenler doğrultusunda şekillenmiş olan 

ÇDS öncesi mevcut olan ulusal yayım ve danışmanlık sistemlerinin yörüngesinde, Birlik 

gerekliliklerine uygun bir ÇDS’nin kurulumu için tercihlerini ortaya koymuşlardır. Aynı 

zamanda, her bir Üye Devlet düzeyindeki özgün sistemler o ülkedeki kırsal alanların ve 

üreticilerin durumlarını ve çeşitli ihtiyaçlarını da yansıtır niteliktedir.  

 

Bu doğrultuda, devletler düzeyinde yayım ve danışmanlık sistemlerinde etkin rol 

alan kurumların statüsü yahut finansman paylaşımı gibi bir takım genel sınıflandırmalar 

yapılabilse de bu sistemleri bağlamından kopuk tek bir düzlem üzerinde değerlendirmek 

ülkemiz için varılmak istenen tartışma ve önerileri yanlış bir yola sokacaktır. Bu sebeple, 

bu bölümde, ülkemiz ile hem tarımsal yapıları benzeşen, hem de mevcut yayım sistemleri 
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örtüşen Üye Devletlerde ÇDS’nin kurulumuna ilişkin deneyimlerin ışığında nihai bir 

karşılaştırma ve değerlendirmeye gitmek yerinde olacaktır.  

 

Üye Devletler düzeyinde hem mevcut yayım ve danışmanlık sistemlerinin hem de 

ÇDS’nin yapılanması ve organizasyonu, oldukça çeşitli ve karmaşıktır. Genel bir 

değerlendirme yapıldığında ise, genel düzeyde ve kırsalda sosyo-ekonomik durumları 

(nüfus, GSYH, işsizlik, enflasyon vb.) hemen hemen denk olan ve tarımsal yapıları 

(toplam nüfus içerisinde kırsal nüfusun payı, tarımsal alanların miktarı ve oranı, kırsal 

alan faaliyetlerinin bürüt katma değer oranı, ortalama işletme büyüklüğü vb.) benzeşen 

ülkelerde benimsenen tarım yayım ve danışmanlık sistemlerinin de benzer yapıda olduğu 

görülmektedir.  

 

Bu çerçevede, Birliğe üyeliği 2000’li yıllarda gerçekleşen Doğu Avrupa Ülkeleri 

ile ülkemizin kırsal alanların sosyo-ekonomik durumu ve tarımsal yapı bakımından kısmi 

benzerlikler taşıdığı söylenebilir. Ülkemizde hâlihazırdaki yayım ve danışmalık 

sisteminin AB Üye Devletleri dâhilinde benzer olduğu ülkeler ise, kamu idaresinin 

politika yapımı ve hizmetlerin yürütülmesinde etkisinin halen kuvvetli olduğu “gelişen - 

kamu sektörüne dayalı hizmet organizasyonu” (Bkz: Bölüm 2.2.4.2) yaklaşımı 

çerçevesinde Bulgaristan, Romanya, Polonya ve Macaristan olarak tayin edilebilir (Üye 

Devletlerde ÇDS öncesi mevcut yayım ve danışmanlık sistemlerinin genel organizasyonu 

için bkz: Tablo 2.3). Ancak, kamu dışı hizmet birimlerine ve özel sektöre oldukça sınırlı 

bir açılım gerçekleştiren Bulgaristan ve Romanya’da yayım ve danışmanlık sistemleri 

hemen hemen tamimiyle kamu tarafından yürütülmekte; Polonya ve Macaristan’da ise 

sistem, ülkemize olduğu gibi son 20 yılda kamu dışı/özel kuruluş ve firmaların dâhil 

olmasıyla halen gelişmekle birlikte, yapılanma bakımından ülkemizden daha karmaşık ve 

gelişmiştir. 

 

Bu doğrultuda, Üye Devletlerde ÇDS öncesi mevcut yayım ve danışmanlık 

hizmetlerinin organizasyonu dikkate alınarak, yeni Sisteme uyumları irdelenmiştir. Bu 

çerçevede, Üye Devletlerin bünyelerinde 2008 yılına kadar kurulumu tamamlanan 

danışma sistemlerinin;  

 benimsenen genel sistem organizasyonu, 

 sunulan hizmetlerin kapsamı ve odağı, 
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 işletim organlarının tercih edilen dağılımı ve seçilmesi/tayin edilmesi süreci, 

 hizmet yöntem ve araçları, 

 hizmetlerin çiftçiye maliyeti, 

 EAFRD ile sağlanacak olağan destek (tedbir 114 ve tedbir 115) ve  

 son olarak, tüm bu adımları kapsayan şekilde sistemin kurulum süreci 

olmak üzere sınıflandırılan farklı konu başlıkları altında karşılaştırma ve değerlendirmeler 

yapılarak, ülkemizde AB gerekliliklerine uygun bir ÇDS’nin kurulması ve işler hale 

getirilmesi sürecinde tercih edilmesi muhtemel olan/ tercih edilmesinde fayda görülen 

sistem seçenekleri ortaya koyulacaktır.  

 

 İlk olarak, ülkemizde kurulacak bir ÇDS’nin mevcut ulusal yayımve danışmanlık 

sistemimiz dâhilinde yapılandırılması önerilebilir. Zira son dönem Üye Devletlerde de 

(Bulgaristan, Litvanya, Letonya, Polonya ve Romanya) aynı yaklaşımla AB danışma 

sistemleri, AB eş-finansmanı ile bağlantılı ve halen gelişimini sürdüren mevcut yayım 

sistemleri berberinde iç içe işler şekilde tasarlanmıştır. Öte yandan, söz konusu bütünleşik 

yapıda, AB danışmanlık hizmetleri ülkenin var olan yayım organizasyonu ve aktörleri 

tarafından harekete geçirilebilmekte olduğundan, sistemin kurulum sürecinde danışmanlık 

sistemi işletim birimlerinin akreditasyonu; gerekirse ihale çağrıları, danışmanlık 

kuruluşlarının seçimi ve atanması gibi ilave prosedürlere ihtiyaç kalmamaktadır.  

 

Ayrıca, özellikle AB’nin 2007 yılı itibariyle kurulumunu öngördüğü ÇDS’yi 

mevcut ulusal yayım hizmetlerinin kapsamına dâhil eden devletlerde, bütüncül Sistem 

ÇDS’nin asgari kapsamı dışında kalan konulara ilişkin hizmetleri de içermektedir (Bkz: 

Tablo 2.4). Böylece, ÇDS’nin sunduğu hizmetler, Birlik kırsal kalkınma önceliklerini de 

kapsayacak biçimde uygulamaya geçirilebilmekte, ayrıca devletlerin belirlediği ulusal 

öncelikler çerçevesinde, tarımsal uygulamaların çevreye etkisinin azaltılması, kırsal 

kalkınma programlarının ve araçlarının uygulanması ve işletme yönetimi gibi geniş 

içerikli konuları da kapsamaktadır.  

 

Öte yandan, AB Üye Devletlerinde faaliyete geçen ÇDS’nin organizasyonunda üç 

ana bileşen bulunmaktadır. Bunlar sırasıyla; koordinasyon birimi ya da birimleri, işletici 

kuruluşlar ve danışmanlardır. AB genelinde, işletici kuruluşlar büyük oranda özel -kar 
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amacı güden danışmanlık firmalarından oluşmaktadır. Ancak, mevcut yayım sistemleri 

çerçevesinde “gelişen - kamu sektörüne dayalı hizmet organizasyonu” yaklaşımına sahip 

ülkeler arasında değerlendirildiğinde, ülkemizde kurulacak bir ÇDS’nin ağırlıklı olarak 

kamu kurumları ve bağlı kuruluşlar ile ziraat odaları ve özel- kar amacı gütmeyen 

(örgütler, dernekler) vasıtası ile faaliyet göstermesi uygun olacaktır.  

 

Değinildiği üzere, ÇDS’nin kuruluşunu düzenleyen AB mevzuatı, her ülkede veya 

bölgede en az bir koordinasyon biriminin kurulmasını öngörmüş olup; bu doğrultuda, 

ÇDS’nin Üye Devletlerin büyük bölümü tarafından benimsenen genel sistem 

organizasyonu, planlanan danışmanlık hizmetlerinin çiftçilere ulaştırılmasını yürütecek 

bir dizi hizmet birimi ile kamuya dayalı bir koordinasyon denetim birimini bir araya 

getirmektedir (Bkz: Şekil 2.9). Dolayısıyla çoğu Üye Devlet, Ocak 2007 itibariyle 

ÇDS’nin kurulması ve yerel Tarım Bakanlığı ile koordine edilmesi görevini belirlenmiş 

bir kuruluşa ya da Bakanlık içinden veya dışından bir merkeze vermiştir (Bkz: Tablo 2.2). 

Ancak, ülkemiz ile denk tarımsal yapı ve benzer yayım ve danışmanlık organizasyonuna 

sahip Üye Devletlerin deneyimleri/tercihleri doğrultusunda, sistemin kurulumunu 

yönetecek ve faaliyetlerinin denetimini üstlenecek bir koordinasyon/denetim birimin 

Bakanlık bünyesinde oluşturulması uygun olacaktır (mevcut yayım ve danışmanlık 

sistemimiz dâhilinde koordinasyon ve denetim görevi Bakanlık, Eğitim Yayım Ve 

Yayınlar Daire Başkanlığı’nın sorumluluğundadır.). Öte yandan, Bakanlığa bağlı merkezi 

koordinasyon organı ile ÇDS hizmet birimlerinin koordinasyonu sağlayacak öte yandan 

yerelde çiftçilere kurum içi danışmanlar sağlayacak ya da hizmet götürecek danışmanların 

tayininde taşeronluk görevi üstlenecek bir ÇDS yerel koordinasyon/yönetim biriminin 

kurulması ya da mevcut otoritelere devredilmesi gerekmektedir.  

Üye Devletlerde Çiftlik Danışma Sistemlerinin Hizmet Yöntem ve Araçları 

bakımından da oldukça farklı yaklaşımlar bulunmaktadır (Bkz: Tablo 2.5 ve 2.6) . Çapraz 

uyum kurallarının temelini oluşturduğu kontrol listelerinin kullanımı vasıtası ile yürütülen 

birebir danışmanlık İngiltere haricinde bütün Üye Devletlerde tanımlı olup, grup 

danışmanlığı çerçevesinde yürütülen hizmetler ise devletlerin %59’unda mevcuttur. 

Ülkemizde hâlihazırdaki tarımsal yayım ve danışmanlık faaliyetleri birebir danışmanlık 

yöntemini barındırmaktadır, ancak mevcut sistemiz dâhilinde işler hale gelmesi muhtemel 

olan bir ÇDS’nin farklı avantajları bulunan ve gerektiğinde birbirini tamamlayan her iki 

hizmet yöntemini de kapsaması önem arz etmektedir. Öte yandan, hâlihazırda mevcut 
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olmayan bir danışmanlık yazılımının (Bulgaristan, İrlanda, Fransa, İtalya Üye 

Devletlerinde olduğu gibi) Çapraz Uyum kural ve standartlarını da kapsamına alacak 

şekilde geliştirilmesi ve Bakanlık tarafından kullanıma sunulması faydalı olacaktır.  

Öte yandan, başta birebir danışmanlık ve küçük grup danışmanlığı olmak üzere 

bahsi geçen hizmet yöntemleri, tanımlı oldukları Üye Devletlerde farklı fiyatlandırmalar 

üzerinden, çiftçilere değişen maliyet getirileri ile sunulmaktadır (Bknz. Tablo 2.7). 

Çiftçiler bakımından hizmetlerin yansıyan maliyetlerindeki değişimin en önemli unsuru 

ise EAFRD’nin devletlerde Tedbir 114 ve 115 kapsamında harekete geçirilip 

geçirilmediğidir. Bu kapsamda, Tedbir 115 yaygın olarak kullanılmamış, yalnızca altı 

Üye Devlette uygulanmıştır. Bunlar arasında Danimarka ve İngiltere’de amacına uygun 

olarak ÇDS’yi kurmak üzere kullanılmamış; bu tedbirin önemli bir kısmını İspanya, 

İtalya ve Portekiz harekete geçirmiştir. Tedbir 114 ise, 15 Üye Devlet
11

 tarafından ulusal 

düzeyde ve 4 Üye Devlet tarafından bazı bölgelerde harekete geçirilmiş olup; sekiz Üye 

Devlet
12

 ise buna ilişkin hiçbir sözleşme yapmamıştır (Bknz. Tablo 2.7). Üye Devletlerin 

önemli bir kısmının ve (beşinci genişleme kapsamındaki) son dönem devletlerden de 

hemen hemen tamamının bu fonu harekete geçirdiği dikkate alınırsa, ülkemiz bakımından 

da söz konusu desteğin önem arz etmekte olduğu barizdir. Söz konusu fonun harekete 

geçirilmesi için, ulusal kırsal kalkınma programlarımızda Birliğin hizmetlerin sunumuna, 

kapsamına ve niteliğine ilişkin şart koştuğu ilave önemlerin üyelik beraberinde alınması 

gereklidir (detaylı bilgi için bkz: Bölüm 2.2.3.4). Ayrıca, belirtildiği üzere, devletler 

tarafından sistemin kurulumunda ve hizmetlerin sunumunda EAFRD harekete 

geçirilecekse, 1974/2006 sayılı Tüzük ile ortaya koyulan şekilde, çiftçilere danışmanlık 

hizmeti vermek üzere seçilen/tayin edilen otorite ve kuruluşların uygun ve yeterli teknik 

ve idari kapasite, kaynak ve deneyime sahip oldukları belgelendirilmelidir.  

 

Bu çerçevede, birebir danışmanlık hizmetleri, çoğunlukla ücretli olup; çiftçilere 

yönelik maliyetler, Tedbir 114 dâhilinde sağlanan AB finansmanın harekete geçirilip 

geçirilmemesine ve Üye Devletler tarafından sağlanan ulusal katkının oranlarına göre 

farklılık göstermektedir. Bu kapsamda, bazı Üye Devletler danışmanlık uygun 

                                                           
11

 Bulgaristan, GKRY, Hollanda, Danimarka, Yunanistan, Polonya, İtalya, İspanya, Estonya, Letonya, 
Lüksemburg, Litvanya, Portekiz, Almanya- Bölgesel, Belçika- Falanders, Macaristan, Malta, Çek 
Cumhuriyeti, Slovakya 
12

 Slovenya, İsveç, Romanya, İrlanda, Fransa, Finlandiya, Belçika ve Avusturya 
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maliyetlerini %20’den %50’ye varan oranlarda karşılamakta, bir kısmı ise hizmetin 

çiftçiye getireceği maliyetin tamamını üstlenmekte ve tüm çiftçilere hizmetleri ücretsiz 

sağlamaktadırlar (Bulgaristan, GKRY, Letonya, Romanya ve Slovenya).  Grup 

danışmanlığı ise, hemen hemen tüm devletlerin ulusal yayım bütçelerinden -kısmen ya da 

tamamen- finanse edilerek, çiftçilere ücretsiz sağlanmaktadır. Ülkemizde kırsal alanların 

sosyal ekonomik durumu ve tarımsal yapı dikkate alındığında, EAFRD’nin kullanımına 

bağlı olarak hizmetin çiftçiye getireceği maliyetin tamamının ya da önemli bir kısmının 

devlet tarafından üstlenilmesi yerinde olacaktır.  

 

Son olarak, Birliğe üyeliğimiz beraberinde işlerlik kazanacak, AB gerekliliklerine 

uygun bir ÇDS’nin ülkemizde kurulumuna ilişkin izlenmesi gereken sistem yaklaşımları; 

seçenekler ve öneriler beraberinde aşağıda yer alan tablo ile özetlenmiştir.  
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Tablo 4.2: ÇDS’nin kurulum sürecinde izlenmesi muhtemel olan seçenekler ve bu kapsamda geliştirilen öneriler 

 

  

Seçenekler: 

 

Öneriler : 
 

 

Benimsenen genel 

sistem organizasyonu 

 

Mevcut yayım ve 

danışmanlık sisteminden 

harici olarak 

 

Mevcut ulusal 

yayım/danışmanlık sistemi 

dâhilinde 

 

 Ülkemizde kurulacak bir ÇDS’nin mevcut ulusal yayım/danışmanlık 

sistemi dâhilinde yapılandırılması uygun olacaktır.  

 

İşletim organlarının 

tercih edilen dağılımı 

ve seçilmesi/tayin 

edilmesi süreci 

 

İlgili ulusal mevzuatın 

hazırlanması ve 

yasalaştırılması, 

danışmanlık sistemi işletim 

birimlerinin akreditasyonu; 

gerekirse ihale çağrıları, 

danışmanlık kuruluşlarının 

seçimi ve atanması gibi 

hazırlık işlemlerinin 

tamamlanması 

 

 

Hizmetleri ülkenin var olan 

yayım organizasyonu yasal 

altyapısı ve aktörleri 

tarafından harekete 

geçirilmesi  

 

 Sistemin, ağırlıklı olarak kamu kurumları ve bağlı kuruluşlar ile ziraat 

odaları ve özel- kar amacı gütmeyen (örgütler, dernekler) vasıtası ile 

faaliyet göstermesi uygun olacaktır.  

 Sistemin kurulumu yönetecek ve faaliyetlerinin genel denetimi üstlenecek 

merkezi bir koordinasyon/denetim birimin Bakanlık bünyesinde 

oluşturulması/atanması gerekmektedir.  

 Bakanlığa bağlı merkezi koordinasyon organı ile ÇDS hizmet 

birimlerinin koordinasyonu sağlayacak, öte yandan yerelde çiftçilere 

kurum içi danışmanlar sağlayacak ya da hizmet götürecek danışmanların 

tayininde taşeronluk görevi üstlenecek bir ÇDS yerel 

koordinasyon/yönetim biriminin kurulması ya da mevcut otoritelere 

devredilmesi gerekmektedir.  

 ÇDS, EAFRD tarafından ya da ulusal kaynaklarla fonlanacaksa, AB’de 

Ödeme Ajansları sistemine uygun olarak bir kuruluş tayin edilmelidir. 
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(Fasıl 11’in açılış kriterlerinden biri olarak kurulan ve akredite olan; 

ancak hâlihazırda yalnızca IPARD fonlarının dağıtılmasından sorumlu 

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu  (TKDK) AB üyeliği 

beraberinde, Tedbir 114 ve 155 dâhilinde ÇDS ile ilişkili desteklerin 

dağıtımı görevini de üstlenmesi öngörülmektedir.) 

 

 

 

Sunulan hizmetlerin 

kapsamı ve odağı 

 

Yalnızca Çapraz Uyum 

kural ve standartları ile 

ilişkili alanlarda  

 

Birlik kırsal kalkınma 

öncelikleri ve ulusal program 

öncelikleri çerçevesinde, 

Çapraz Uyum gerekliklerinin 

ötesinde çevre, hayvan 

sağlığı ve refahı konularına 

ilişkin çiftlik süreçleri ve 

girdi akışlarına ilişkin 

konularda 

 

 Üyelik öncesinde, mevcut yayım ve danışmanlık sistemimizde 

yetkilendirilen danışmanların ve tüm eğitici kadronun AB 

yükümlülüklerinin getireceği ilave konularda (Çapraz Uyum kural ve 

standartları başta olmak üzere) bilgilendirilmesi ve eğitime tabi tutulması 

önem arz etmektedir.  

 Üyelik beraberinde, mevcut yayım ve danışmanlık sistemimiz dâhilinde 

veya harici olarak yapılandırılacak ÇDS dâhilinde görev alacak 

danışmanların ve hizmet sunucularının sertifikalandırılması ve 

yetkilendirilmesine ilişkin gerekli kriterlerin, AB gereklilikleri 

çerçevesinde tekrar düzenlenmesi gerekmektedir.  

 

 

 

Hizmet yöntem ve 

araçları 

 

Çiftlikte/ çiftlik dışında birebir danışmalık, çiftlikte/ çiftlik 

dışında küçük grup danışmanlığı hizmet yöntemleri ve 

telefon yardım hattı, internet siteleri, basılı yayınlar, 

danışmanlık yazılımları araçlarının tümünün ya da 

seçilenlerin harekete geçirilmesi  

 

 Çapraz uyum kurallarının temelini oluşturduğu kontrol listelerinin belirli 

amaçlar yönelik olarak değişen formatlarda hazırlanması gerekmektedir.  

 Üyelik öncesinde veya beraberinde, ülkemizde hâlihazırdaki yayım ve 

danışmanlık sisteminiz kapsamında yeterince etkinleşmeye küçük grup 

danışmanlığının yaygınlaştırılması faydalı olacaktır. 

 Üyelik öncesinde veya beraberinde, hâlihazırdaki yayım ve danışmanlık 
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sistemimizde yer almayan bir danışmanlık yazılımının, Çapraz Uyum 

kural ve standartlarını da kapsamına alacak şekilde geliştirilmesi ve 

Bakanlık tarafından kullanıma sunulması faydalı olacaktır.  

 

 

 

EAFRD ile sağlanacak 

olağan destek  

(tedbir 114 ve tedbir 

115)  

 

Tedbir 114 

 

Tedbir 115 

 

 

 Ülkemiz bakımından da Tedbir 114 ve 115 dâhilinde söz konusu desteğin 

önem arz etmektedir.  

 Sistemin kurulumunda ve hizmetlerin sunumunda EAFRD harekete 

geçirilecekse, çiftçilere danışmanlık hizmeti vermek üzere seçilen/tayin 

edilen otorite ve kuruluşların uygun ve yeterli teknik ve idari kapasite, 

kaynak ve deneyime sahip olduklarının belgelendirilmesi gerekmektedir. 

Bu sebeple, sistem işler hale gelmeden de Birlik mevzuatları ile ilişkili 

konularda tüm teknik kadronun ve danışmanların bilgilendirilmesi ve 

gerekli eğitimlere tabi tutulması önem arz etmektedir.  

 

 

Hizmetlerin çiftçiler tarafından kullanımına ilişkin AB 

Fonu (EAFRD) akreditasyon prosedürlerinin 

tamamlanması,  

 

 

Hizmetlerin çiftçiye 

maliyeti 

 

Tedbir 114 kapsamında Birlik tarafından ve ulusal otorite 

tarafından hizmet uygun maliyetlerinin bir kısmının veya 

tamamının karşılanması doğrultusunda 

 

 EAFRD’nin kullanımına bağlı olarak hizmetin çiftçiye getireceği 

maliyetin tamamının ya da önemli bir kısmının devlet tarafından 

üstlenilmesi yerinde olacaktır. 

 

Ücretsiz  

 

Toplam maliyetin 

bir kısmı  

 

Tam maliyet  

 

             : Tercih edilmesi muhtemel olmayan/ önerilmeyen seçenek 



1 
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5. SONUÇ 

 

Bilindiği gibi, 2003 tarihli OTP Reformu beraberinde,  tarımsal desteklemelerden 

faydalanmak için çiftçilerin uymakla yükümlü olacağı bir takım standart ve gereklilikleri 

beraberinde getiren Çapraz Uyum Sisteminin Birlik düzeyinde hayata geçirilmesine, 

çiftçilerin tüm bu AB kural ve standartlarını daha iyi anlamalarına ve benimsemelerine 

yardımcı olmayı amaçlayan ulusal bir ÇDS’nin Üye Devletler tarafından kurulması 

zorunluluğu eşlik etmiştir. Uluslar üstü -ortak- kurallara tabi Sistem, Üye Devletlerin kendi 

bünyesinde var olan yayım ve danışmanlık hizmetlerinden farklı ve ilave olarak, OTP 

kapsamında geliştirilen Birlik müdahalelerini tamamlayan ve etkinliğinin artıran 

ekonomik-politik bir araç görevi görmektedir. 

Sistemin kurulumu için 2003 tarihli yasal düzenlemelerde, Üye Devletlere, 2007 

yılına kadar, asgari koşulları yerine getiren bir ulusal ÇDS’yi bünyelerinde kurmak ve 

Sistem bünyesinde danışmanlık hizmetlerini sunmak üzere müddet tanınmıştır.  Öte 

yandan, bu tarih sonrasında Birliğe dâhil olacak AB aday ülkelerinin de katılım öncesinde 

Sistemin yasal, idari ve teknik gerekliliklerini yerine getirmeleri beklenmektedir. Bu 

çalışma ile ülkemizde üyelik öncesinde altyapısı tamamlanacak ve üyelik öncesinde/ 

beraberinde işler hale gelecek bir ÇDS’nin kurulmasına yönelik olarak bir yol haritası 

çizilmesi amaçlanmıştır.  

Ülkemizde hâlihazırdaki yayım ve danışmanlık sistemi, AB Üye Devletlerinde 

benimsenen sistemler ile yapısal benzerlikler taşımaktadır. Zira, son 10 yıllık dönem 

dâhilinde, birçok AB ülkesinde olduğu gibi; kamu ile birlikte ziraat odaları, çiftçi örgütleri, 

sivil toplum kuruluşları, danışmanlık firmaları ve serbest tarım danışmanları ile kamu - 

özel medya kuruluşlarının yayım ve danışmanlık sistemi içerisinde etkin rol yer almasını 

amaçlayan yeni düzenlemeler ile, ülkemizde de çoğulcu ve katılımcı bir yayım sistemine 

geçişin ana unsurları oluşmaya başlamıştır.  Ancak, söz konusu hizmet birimleri; AB üyesi 

ülkelerde (özellikle AB-15 Üye Devletlerinde) olduğu gibi kamu ile yarışan nitelikte ve 

etkinlikte faaliyet gösterememektedir. Örneğin, ülkemizde tarımsal alanda faaliyet gösteren 

birçok örgüt bulunmasına karşın; AB üyesi ülkelerde olduğu gibi üreticilerin yenilikleri 

izleyebileceği, danışma içinde olabilecekleri ve haklarını koruyabilecekleri güçlü bir 
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yapıya sahip değildirler. Tarımsal danışmanlık firmaları ile serbest tarım danışmanları ise,  

henüz Bakanlığa dayalı yayım sistemine alternatif olmamakla beraber; bu birimlerin 

Akdeniz, Ege, Güneydoğu, Marmara gibi önemli tarım bölgelerinde ileriki yıllarda bir 

miktar daha gelişmesi beklenmektedir.  Bu çerçevede, söz konusu kamu dışı hizmet 

birimlerinin etkinliğinin arttırılmasının yolu; temelde, ülkemizde danışmanlık hizmetlere 

yönelik talebin artmasından geçmektedir. Talebin arttırılması hedefi ise; tarımsal gelirlerin 

artması ile doğrudan ya da dolaylı olarak ilişkili olarak, üreticilerin bilinç düzeyinin, eğitim 

seviyenin, örgütlenme düzeyinin yükseltilmesi; ölçek ekonomileri çerçevesinde işletme 

büyüklüklerinin artırması ve buna yönelik olarak arazilerin parçalanmasının önüne 

geçilmesi, arazi toplulaştırma çalışmalarına hız verilmesi; ayrıca tarımsal faaliyetlerin 

ötesine geçen daha geniş bir çerçevede kırsal düzeyde refah seviyesinin yükseltilmesine 

katkıda bulunacak politikalar ile destek ve teşvikler gibi ilave önemlerin alınmasını 

gerektirmektedir.  

Diğer taraftan, mevcut yayım ve danışmanlık sistemimiz ile AB ÇDS’nin yasal, 

idari ve teknik gerekli altyapısının karşılaştırılmalı olarak uyumu değerlendirildiğinde, 

2006 tarihli “Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair 

Yönetmelik” beraberinde Sistemin temel gerekliliklerini karşılamaya yönelik olarak büyük 

bir adım atıldığı söylenebilir. Ancak, Birlik düzeyinde belirli OTP destekleme planları 

ilişkili ortaya koyulan kural ve standartların çiftçiler tarafından yerine getirilmesi 

gerekliliğine yönelik olarak (özellikle tarım-çevre konularında) danışmanlık hizmetleri 

sunan bir sistem (ÇDS) ülkemizde henüz mevcut değildir.  

Bu çerçevede, ileriki yıllarda Sistemin gerekli altyapısı oluşturmada özellikle Üye 

Devletlerin Sistemin kurulumuna ve işletimine ilişkin deneyimleri önem kazanmaktadır. 

Zira ÇDS’nın kurulumu, kapsamı, finansmanı, esasları olmak üzere birçok hususta Birlik 

yasal düzenlemeleri ile getiren kurallar bulunmasına karşın; AB, Üye Devletleri, kendi 

tarımsal yapılarına ve sektörel ihtiyaç ve önceliklerine en uygun olan sistem 

organizasyonunu ve araçlarını seçmek konusunda serbest bırakmıştır. Bu durum; her bir 

Üye Devletin, kendine özgü coğrafi, idari, demografik ve ekonomik yapısı ve bunlarla 

beraber farklı tarımsal yayım geçmişi, ihtiyaçları ve motivasyonları bulunduğu göz önüne 

alındığında; AB gelinde uygulamalarda değişkenliğe sebep olmaktadır. 
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Bu çalışma kapsamında, ÇDS’nin kurulumu, organizasyonu ve işleyişi, hizmet 

yöntem ve araçları ile hizmetlerin maliyet ve finansmanı olmak üzere farklı boyutlarıyla 

ele alınan Üye Devlet uygulamaları göstermektedir ki; temel düzeyde (genel ve kırsal) 

sosyo-ekonomik durumları hemen hemen denk olan ve tarımsal yapıları benzeşen 

ülkelerde benzer tarımsal yayım ve danışmanlık yaklaşımları geçerlidir. Bununla beraber, 

(ÇDS öncesi) mevcut yayım ve danışmanlık yaklaşımları ve sistemleri benzer olan 

ülkelerin de, tutarlı bir biçimde,  ÇDS’nin kurulumuna ve organizasyonuna ilişkin hemen 

hemen aynı süreçleri ve tercihleri takip ettiği görülmektedir. Bu durum, özellik Birliğe 

üyeliği 2000’li yıllarda gerçekleşen (beşinci genişleme dâhilindeki) Doğu Avrupa ülkeleri 

için belirgindir.  

Bu çerçevede, ülkemizde hâlihazırdaki yayım ve danışmalık sisteminin AB Üye 

Devletleri dâhilinde benzer olduğu ülkeler tespit edilerek; AB gerekliliklerine uygun bir 

ÇDS’nin ülkemizde kurulması ve işler hale getirilmesi sürecinde tercih edilmesi muhtemel 

olan/ tercih edilmesinde fayda görülen sistem seçenekleri ortaya koyulmuş ve söz konusu 

seçenekler doğrultusunda da bir takım öneriler geliştirilmiştir. Bu kapsamda, ülkemizde 

kurulacak bir ÇDS’nin mevcut ulusal yayım/danışmanlık sistemi dâhilinde 

yapılandırılarak; Sistemin, ağırlıklı olarak kamu kurumları ve bağlı kuruluşlar ile ziraat 

odaları ve özel- kar amacı gütmeyen (örgütler, dernekler) vasıtası ile faaliyet göstermesi en 

uygun seçenek olarak karşımıza çıkmaktadır. Söz konusu tercih çerçevesinde, süreç içinde 

atılması gereken adımlar ise, özetle; 

• Merkezi düzeyde bir ÇDS koordinasyon/denetim birimin Bakanlık 

bünyesinde oluşturulması/mevcut birimlere devredilmesi, 

• Yerelde ÇDS hizmetlerinin koordinasyonunu ile yönetim ve denetimini 

üstlenecek yeni bir örgütlenme modelinin kurulması (çeşitli mevcut hizmet 

örgütlerinin katılımıyla veya kamu-özel ortaklığında) ya da söz konusu 

görevlerin yerel düzeyde etkin faaliyet gösterebilecek çeşitli mevcut 

otoritelere devredilmesi (bazı bölgelerde üretici birlikleri ya da bazı illerde 

ziraat odaları gibi), 

• ÇDS, EAFRD tarafından ya da ulusal kaynaklarla fonlanacaksa, AB’de 

Ödeme Ajansları sistemine uygun olarak bir kuruluş tayin edilmesi, 
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• Danışmanların ve hizmet sunucularının sertifikalandırılması ve 

yetkilendirilmesine ilişkin gerekli kriterlerin, AB gereklilikleri çerçevesinde 

tekrar düzenlenmesi, 

• Çapraz uyum kurallarının temelini oluşturduğu kontrol listelerinin belirli 

amaçlar yönelik olarak değişen formatlarda hazırlanması’dır.  

 

Öte yandan, Sistemin temel misyonunun, çiftçilerin Üye Devlerde Çapraz Uyum 

kural ve standartlarına ilişkin sorumluluk ve yükümlülüklerini yerine getirmelerinde 

yardımcı ve destekleyici olmak olduğu üzere; ülkemizde Sistemin işlerlik kazanması, 

ancak görevdeşlik çerçevesinde faaliyet gösterdiği Çapraz Uyum Mekanizmasının hayata 

geçirilmesi beraberinde gerçekleşebilecektir.  Söz konusu mekanizma kapsamında yer alan 

mevzuatlara uyulmaması halinde, Birlik tarafından üreticiye sunulan desteklerde kesintiler 

şeklinde uygulanan cezai yaptırımların hayata geçirilebilmesi ise ülkemizde uygulanmakta 

olan tarımsal destekleme uygulamalarına ilişkin alınacak bir takım politik ve yapısal 

dönüşüm kararlarını gerektirmektedir.  

Bu kapsamda, Sistemin etkinleştirilmesi için en temel öncelik; ülkemizde ağırlıkla 

ürün bazlı sunulan tarımsal desteklerin alan bazlı faaliyet gösteren AB destek sistemi (“Tek 

Ödeme Planı”) ile uyumlaştırılmasıdır. Bu hususta önümüzdeki dönemde Bakanlık 

tarafından etki analizlerinin gerçekleştirilmesi planlanmakta olup,  ayrıca geçiş öncesi AB 

destek sisteminin gerekli idari kontrol ve denetim mekanizmalarının kurulması 

çerçevesinde bir takım hazırlık çalışmaları sürdürülmektedir. Zira idari kontrol ve denetim 

mekanizmaları kurulmadan alan bazlı ve AB desteklerine denk desteklerin Türkiye’de 

benimsenmesi durumunda, ödemelerin dağılımında adaletsizliklerin önüne 

geçilemeyeceğinden, desteklerin etkinliğinin azalacağı aşikârdır.    

Öte yandan, değinildiği üzere, IPARD-II Programı çerçevesinde sunulan 

“Danışmanlık Hizmetleri” tedbirinin, ülkemizde devam eden AB Uyum sürecinde tarım 

müktesebatının uyumlaştırılması ve gereğince uygulanması doğrultusunda atılan adımların 

üretici seviyesinde benimsenmesini kolaylaştıracağı ve yaygınlaştıracağı öngörülmektedir. 

AB Uyum sürecini destekleyen bir araç olarak kritik önem arz eden Program dâhilinde, 

ÇDS’nin AB mali katkısı yardımıyla hayata geçirilmesini sağlayacak Tedbirin 

akreditasyonunun tamamlanması için Bakanlık tarafından bir takım yasal ve teknik altyapı 

çalışmalarının hızla tamamlanması gerekmektedir.  Bu kapsamda, Tedbirin akredite 
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edilmesi için en kritik koşul danışmanlık sağlanan alanlarda deneyimli, güvenilir ve 

düzenli eğitilen kalifiye insan kaynağının belgelendirilmesidir. Ancak, Sistemin AB’de 

odaklandığı temel faaliyet alanının çevreye zarar vermeyen hatta bir takım faydalar 

sağlayan tarım - çevre uygulamaları olduğu göz önüne alındığında, ülkemizde oldukça 

sınırlı olan bu faaliyet alanına ilişkin hizmet verecek danışmanların teknik kapasitelerinin 

yetersiz olduğu görülmektedir. Bu kapsamda, sürdürülebilirlik, Çapraz Uyum 

Mekanizması ve söz konusu mekanizma dâhilindeki ilgili AB gıda güvenilirliği 

standartları, halk sağlığı, hayvan sağlığı, bitki sağlığı, hayvan refahı konuları üzerine 

odaklanan ve IPARD sektörleriyle ilgili üretim tekniklerini kapsayan eğitimlerin Sistemin 

kurulumundan evvel danışmanlar ve tüm eğitici kadrolar düzeyinde gerçekleştirilmesi 

gerekmektedir. Öte yandan, mevcut sistemin etkinlik düzeyini yükseltecek söz konusu 

eğitimler, ülkemizde AB gerekliliklerine uygun bir ÇDS’nin kurulumu hedefinden 

bağımsız olarak da mevcut hizmetlerin niteliğinin yükseltilmesi ve dünyadaki eğilimler ile 

uyumlaştırılması açısından önem arz etmektedir.  

 

Sonuç olarak, ortaya koyulan “toplumun yeterli ve dengeli beslenmesini esas alan, 

ileri teknolojiye dayalı, altyapı sorunlarını çözmüş, örgütlülüğü ve verimliliği yüksek, etkin 

ve talebe dayalı üretim yapısıyla uluslararası rekabet gücünü artırmış, doğal kaynakları 

sürdürülebilir kullanan bir tarım sektörünün oluşturulması” stratejik hedefi doğrultusunda; 

ülkemizde yenilikçilik ve sürdürülebilirlik kavramlarını da hizmet yaklaşımına dâhil 

edecek AB standartlarında bir yayım ve danışmanlık sistemin AB tam üyeliği ile 

sonuçlanmasa bile Türk tarımına getireceği faydalar göz ardı edilmemeli; bu doğrultuda, 

tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerinin hem AB gerekliliklerine hem de dünya 

gündeminin beraberinde getirdiği sektörel ihtiyaçlara hizmet edecek şekilde geliştirilmesi 

ve iyileştirilmesi için çalışmalar devam ettirilmelidir.  
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