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Beyhan GERGERLİ 

 

AB Uzman Yardımcısı 

Tarım ve Köy işleri Bakanlığı  

Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı   

 
AB’ye üye ülkelerde, çiftçilere yapılan ödemelerin idaresinde Entegre İdare ve Kontrol 

Sistemi (IACS) ve Arazi Parsel ve Tanımlama Sistemi (LPIS) kullanılmaktadır. Bu 

sistemlerin temel amacı ödemelerin doğruluğunu ve kontrolünü sağlamaktır. Çalışmada; 

Avrupa Birliği’ndeki Entegre İdare ve Kontrol Sistemi (IACS) ve Ödeme Kuruluşu 

yapılarının açıklanmasının ardından, Türkiye’deki IACS ve Ödeme Kuruluşu ile ilgili 

çalışmalar ve AB ülkelerindeki mevcut durum ele alınmış, daha sonra da Romanya, 

Polonya ve Fransa uygulamalarından örnekler verilmiş ve Türkiye’de uygulanabilirliği 

incelenmiştir. 

 
Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) kırsal kalkınma bileşeni (IPARD) kapsamında, 

Tarım sektörünü AB müktesebatına uyumlu hale getirmek ve kırsal bölgelerin 

sürdürülebilir kalkınmasına destek olmak hedeflenmiştir. IPARD fonlarının Tarım ve 

Kırsal Kalkınma Ödeme Kuruluşu vasıtasıyla amacına uygun ve doğru bir şekilde 

kullanılmasına olanak sağlayan bir kayıt sistemine duyulan ihtiyaç artmıştır. Çalışmada, 

OTP kapsamında yapılan tüm desteklemelerin izlenebilirliğini sağlamak amacıyla 

oluşturulmuş IACS sisteminin IT yapısı ile Ödeme Kuruluşu altyapısı arasındaki ilişki 

incelenmiştir. 
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Integrated Administration and Control System (IACS) and Land Parcel Identification 

System (LPIS) is used for management of farmer payments in EU member countries. 

Main goal of these systems is administration and control of agricultural supports and 

securing correct payments to farmers. In this thesis, after explanation of Integrated 

Administration and Control System (IACS) and Paying Agency Structures in EU, 

studies regarding IACS and Paying Agency in Turkey and current situation in EU 

member states are assessed. In the next chapters, status of the implementations of these 

systems in Romania, Poland and France are examined and information about 

applicability in Turkey is given. 

 

In scope of Rural development component (IPARD) of Instrument for Pre-Accession 

Assistance (IPA), the objectives are contribution to the implementation of the acquis 

communautaire in agriculture sector and contribution to sustainable development of 

rural areas. Since the IPARD funds will be executed in care of Paying Agency, 

necessity for a registration system for executing payments in a correct and  proper way 

is increased. In this thesis, relations between IT structure of IACS that is developed to 

ensure traceability of payments in scope of CAP(Common Agriculture Policy) and 

paying agency infrastructure are examined.. 
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1 GİRİŞ 

Türkiye ekonomisindeki önemli payı düşünüldüğünde, AB’ye üyelik sürecinin Türk 

Tarımı üzerinde sosyal ve ekonomik etkilerinin olacağı açıktır. Bu anlamda Türkiye’de 

Kırsal Kalkınma Stratejisi hazırlanmış ve Türkiye’deki tarımsal alanların daha doğru 

tanımlanması ve izlenebilmesi amacıyla tüm Türkiye’de IACS/LPIS Sisteminin 

uygulanabilirliğini test etmek üzere iki ilde IACS/LPIS projesi uygulanmış ve sonuçları 

alınmıştır. 

AB’ye aday ülkelerde, katılım öncesi Ortak Tarım Politikası (OTP) müktesebatının 

uygulanması ve benimsenmesini kolaylaştırmaya yönelik olarak hazırlanan ve 2007–

2013 uygulama yıllarını kapsayan Katılım Öncesi Mali Destek Aracı-IPA tüzüğü 

kapsamında Türkiye IPARD fonlarından yararlanacaktır. Merkezi ve Doğu Avrupa 

ülkelerinin adaylık sürecinde kullanılan SAPARD benzeri olan IPARD fonlarının 

kontrolü aday ülkelere ait olduğundan, fonların kullanımı ve ödeme koşullarını kontrol 

etmek üzere Türkiye’de Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu kurulmuştur. 

Yeni üye ülkelerde OTP kapsamında yapılan tüm desteklemelerin tek bir ödeme 

kuruluşu vasıtası ile yapılmasının Avrupa Birliği’nin de talebi olduğu düşünüldüğünde 

Türkiye’de 2001 yılından itibaren uygulanan doğrudan gelir ödemelerinin de aynı 

kuruluş altında yapılması gerekliliği ortaya çıkar. 

Ödemelerde herhangi bir hata veya usulsüzlük meydana gelmemesi için desteklemelere 

konu olan kişi ve arazilerin belirlenmesinin yanı sıra kontrolü de büyük önem arz 

etmektedir. Avrupa Birliği üye ülkeleri, yapılan desteklemelerin amacına uygunluğunu 

kontrol etmek amacıyla Entegre İdare ve Kontrol Sistemi (IACS - Integrated 

Administration and Control System) kullanmaktadırlar. 

Bu tezde öncelikle, Avrupa Birliği’ndeki Entegre İdare ve Kontrol Sistemi (IACS) ve 

Ödeme Kuruluşu unsurlarıyla birlikte açıklanmakta, daha sonra AB ülkelerindeki 

mevcut durum ve AB ülkelerindeki IACS ve Ödeme Kuruluşu uygulamalarına ilişkin 
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örnekler verilmekte, Türkiye’deki IACS ve Ödeme Kuruluşu ile ilgili yapılan çalışmalar 

ve sistemin Türkiye’de uygulanabilirliği yer almaktadır.  

Tez çalışması; giriş bölümü ile birlikte sekiz bölümden oluşmaktadır. İkinci bölümde 

Entegre İdare ve Kontrol Sistemi, üçüncü bölümde Ödeme Sistemi tanıtılmış, dördüncü 

bölümde AB ülkelerindeki mevcut durum, beşinci bölümde AB ülkelerinde IACS ve 

Ödeme Kuruluşu uygulamalarına ilişkin örnekler ele alınmıştır. Türkiye’de IACS ve 

Ödeme Kuruluşu ile ilgili yapılan çalışmalara altıncı bölümde, sistemin Türkiye’de 

uygulanabilirliğine yedinci bölümde yer verilmiş ve sonuç sekizinci bölümde 

incelenmiştir. 
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2 ENTEGRE İDARE VE KONTROL SİSTEMİ’NİN (IACS’IN) TANIMI VE 

UNSURLARI 

2.1 Entegre İdare ve Kontrol Sistemi (IACS) Nedir? 

Avrupa Birliği, Ortak Tarım Politikası (OTP) kapsamında çiftçilere yapılan doğrudan 

ödemelerde etkinliği artırmak amacıyla 1992 yılında Entegre İdare ve Kontrol 

Sistemi’nin (IACS) oluşturulmasını kabul etmiştir (ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/ 009 

/a0464e/a0464e00.pdf. 2008). 

IACS, çiftçi kaydı, yardım başvuruları ve tarımsal arazi parselleri veritabanının uzaktan 

algılama yöntemleriyle desteklendiği coğrafi bilgi sistemini içeren entegre bir sistemdir. 

IACS’ın temel amacı topluluk bütçesinin %30’unu oluşturan yaklaşık 25 milyar €’luk 

topluluk yardımının her yıl doğru bir şekilde dağıtılmasını ve ödemelerin yapılmasını 

temin etmektir. 50 milyon tarımsal parsel ve 100 milyondan fazla büyükbaş hayvan 

olmak üzere toplam 3.5 milyon destekleme başvurusu olduğu göz önünde 

bulundurulduğunda IACS’ın etkili yönetim için gerekli bir araç olduğu ortaya 

çıkmaktadır. 

IACS, dijital veritabanı, parsel tanımlama sistemi (LPIS), hayvan tanımlama ve kayıt 

sistemi, kontrol sistemi ve destek başvurularından oluşan entegre bir sistemdir. IACS 

sistemi beyan sistemine dayalıdır ve beyanların doğruluğunu kanıtlamak üzere idari 

kontroller ve yerinde kontroller yapılmaktadır. Uzaktan algılama ve risk analizi 

teknikleri kullanılarak usulsüzlükler tespit edildiğinde gerekli yaptırım ve ceza işlemleri 

uygulanmaktadır. Sistemde veri güvenliği sağlanmaktadır. 

IACS, ekilebilir ve nadasa ayrılmış araziler, zeytin ve üzüm bağları gibi çok yıllık 

bitkiler, tarımsal çevre önlemleri ve kırsal kalkınma gibi pek çok konuyu içinde 

barındıran karma bir sistemdir. IACS, verileri toplayan ve yöneten, dosya akışını 

izleyen ve ödemeleri hesaplayan bir idare sistemidir. 
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IACS, kabaca dijital bir veritabanı ve IT sisteminden oluşan bir sistem olarak 

tanımlanacak olursa, dijital veritabanı; destek başvuruları, tanımlama sistemleri (LPIS, 

Hayvan Tanımlama Sistemi gibi) ve 3 yıllık arşiv bilgilerinin yer aldığı çapraz 

kontrollerin yapılabildiği bölüm, IT ise Veritabanı Yönetim Sistemi (VTYS), veri 

koruma ve güvenliği, idari yönetim ve kontrol ve veri değişimi gibi temel fonksiyonları 

içeren bölümdür. 

IACS’ın amacı, çiftçilere ödemelerin doğru bir şekilde yapılmasını ve ödemelerin 

izlenebilirliliğini temin ederek daha etkin yönetim ve kontrol sağlamaktır. Bu durum, 

her parsel ya da fiziksel bloğa ait büyüklük ve yapılacak ödeme miktarını tek bir 

biçimde tanımlayan bir veritabanı kullanılmasını gerekli kılmıştır. Sistemde işlenecek 

olan yardım uygulamalarının sayısı göz önüne alındığında, uygun teknik kaynakların 

önemi ortaya çıkmaktadır. Sistemde yer alacak bu tür bilgilerin doğruluğunun çapraz 

kontrollerle denetlenmesi amacıyla yüksek performanslı bilgisayarlı veri tabanlarının 

oluşturulması gerekmektedir. 

Sistem içerisinde kayıtlı her bir çiftçiyi tanımlayan TC Kimlik numarası dışında 

sistemin belirttiği tek bir numara vardır. Sistem, çiftçinin ölmesi veya arazisini satması 

durumunda sonraki işlemlerde karışıklığa sebep olmamak amacıyla veritabanındaki 

bilgileri silebilecek bir güncelleme mekanizmasına sahiptir.  

IACS idari kontrollerin ve risk analizinin, arazi kontrolleri ve uzaktan algılama 

yardımıyla yerinde kontrollerin yapılmasına olanak sağlayan bir kontrol sistemidir. 

Kontroller sırasında gerekli tüm formların doğru bir şekilde doldurulup 

doldurulmadığına ilişkin iç kontroller, referans veri ile çapraz kontrollerin yer aldığı dış 

kontroller temel kontrol işlemleri arasında sayılabilir. Örneğin, LPIS kullanılarak 

yapılan parsel kontrollerinde, idari kontroller ve çapraz kontroller, parselin olup 

olmadığı, beyan edilen alanın LPIS’te kayıtlı olup olmadığı, yardıma konu olan arazinin 

tek veya birden fazla destekleme şemasından yararlandığı, aynı parselin iki defa beyan 

edilmesi, referans parsel içindeki tüm parsellerin toplam alanının referans alandan 

küçük olup olmadığı, parselin desteklemeye uygun olup olmadığı gibi temel kontrol 

işlemlerini içerir.  
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Risk analizi en iyi merkezi düzeyde gerçekleşir. Risk analizi rastgele seçilen dosyalar ve 

yardım miktarı, parsel sayısı, önceki yıla göre değişiklikler ve önceki yılın sonuçları 

gibi belli risk faktörlerini içeren dosyalar arasından seçilerek yapılır. Yerinde kontroller 

genellikle çiftçiye haber verilmeden yapılır. Başvuruların en az %5’i yerinde kontroller 

ile kontrol edilmek zorundadır. Eğer usulsüzlük oranı belli bir düzeyin üzerinde ise bu 

oran artırılabilir. Yerinde kontroller, arazi ziyareti ve uzaktan algılama verileri 

yardımıyla gerçekleşir. 

Yukarıda anlatılanlar doğrultusunda IACS mantıksal planı aşağıdaki gibidir. 

 

Şekil 2.1 IACS/LPIS mantıksal planı (Printzios 2007) 

Risk 
analizi 

Yeni başvurular  
veritabanı 

İşlenmiş 
başvurular 

Alınan başvurunun kaydedilmesi 

İdari Kontroller(IACS veritabanı  
kullanılarak çapraz kontrollerin 
 yapılması) 

Son teslim tarihine riayet 

Başvurunun resmi olarak kontrolü: 
Tam olarak doldurulmuş mu? Imza var 
mı?. 

 
 

Tarımsal İşletmeler veritabanı 
LPIS veritabanı 
Uygun parsellerin aktarılma kaydı 
Geçmiş yıllara ait anomali veritabanı 
Spesifik kayıtlar(üzüm bağları,zeytin ağaçları 
gibi) 

Başvuru verilerinin 
IACS  veritabanına 
girilmesi 

  

 
 
Resmi kontrollerin 
yapılıp 
 başvuruların 
kaydedilmesi 

 s 

Mükerrer başvuru, 
olmayan 
alanlar gibi belirgin  
hataların raporlanması 
 

 
Çiftçilerle irtibata geçerek  
Negatif sonuçlara açıklık 
getirilmesi 

-Yerinde kontrolleri yapılacak 
çiftçi listeleri 

Sonuçların değerlendirilmesi  
ve veritabanına  girilmesi 

 

 
 
Uzaktan algılama 
için belirlenmiş 
mevkiler 

 

  Uzaktan algılama   
 ile    kontrol 

Değerlendirme ve sonuçların 
girilmesi 

Değerlendirme ve sonuçların girilmesi 

Ödeme 
izni 

Ödeme 

Çiftçiler  tarafından 
başvuruların yapılması 

Yerinde 
kontroller 
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Merkezi ve Doğu Avrupa ülkeleri, IACS’ı müktesebatın bir parçası olduğundan zorunlu 

olarak kabul etmişlerdir. Yardım başvurularının yapıldığı parselleri tanımlayan bir Arazi 

Parsel ve Tanımlama Sistemi (LPIS) olmadan Tek Ödeme Sistemi’ne başvuru 

yapılamaz. 2004 yılından önce Avrupa Birliği’ne üye olan ülkeler, sistemlerini son 

değişikliklere göre iyileştirmişlerdir. 

21 Haziran 2005 tarihli ve 1290/2005 sayılı “Ortak Tarım Politikasının Finansmanı 

Hakkındaki Konsey Tüzüğü (AT)” ile “Avrupa Tarımsal Garanti Fonu” (European 

Agricultural Guarantee Fund - EAGF) ve “Kırsal Kalkınma İçin Avrupa Tarım Fonu” 

(European Agricultural Fund for Rural Development – EAFRD) olmak üzere iki ayrı 

Avrupa Tarımsal Fonu oluşturulması karara bağlanmıştır. EAGF, piyasa tedbirlerinin 

finansmanı gibi çok sayıda harcamayı içine alan ve 1782/2003 sayılı Konsey Tüzüğü ile 

belirtilen kurallar gözetilerek OTP kapsamında çiftçilere yapılan IACS kapsamındaki 

doğrudan ödemelerin finansmanı ile, EAFRD ise üye ülkeler ve Topluluğun ortaklaşa 

idaresi bağlamında, Topluluk yasaları ile uyumlu olarak uygulanan kırsal kalkınma 

programlarına topluluğun finansal katkısını finanse etmekle sorumludur (Anonymous 

2005). 

Ödeme ajansları, bu fonlardan gönderilen paranın üye ülkelerde dağıtılmasından 

sorumlu kuruluşlardır. IACS, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen bütün doğrudan 

desteklerin dağıtımında ve kontrolünde kullanılmaktadır.  

2.2 IACS’ı Oluşturan Unsurlar 

29 Eylül 2003 tarihli ve 1782/2003 sayılı “Ortak Tarım Politikası Altında Doğrudan 

Destek Planları ve Çiftçiler için Belirli Destek Planlarına İlişkin Ortak Kuralları 

Belirleyen Konsey Tüzüğü (AT)”  ile her üye ülkeye IACS Sistemi kurma zorunluluğu 

getirilmekte ve sistemi oluşturan ana unsurlar aşağıdaki gibi sıralanmaktadır: 

A- Entegre Sistem 
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1. Bilgisayar destekli veri tabanı 

2. Tarımsal parseller için bir tanımlama sistemi (LPIS) 

3. Ödeme haklarının tanımlanması ve kaydına yönelik sistem 

4. Destek başvuruları 

5. Entegre kontrol sistemi 

6. Destek başvurusunda bulunan her bir çiftçinin kimliğinin kaydedilmesi için tek bir 

sistem 

B- Hayvan Kimlik ve Kayıt Sistemi 

2.2.1 Entegre sistem 

2.2.1.1 Bilgisayar destekli veri tabanı 

Bilgisayar destekli veritabanı, her tarımsal işletme için elde edilen yardım 

başvurularının kaydedilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Veritabanları Üye Devlet 

içerisinde, kayıt ve veriye erişim ile ilgili idari prosedürlerin homojen olarak 

tasarlanması ve çapraz kontrollere izin verecek şekilde, biri diğeri ile uyumlu olmak 

kaydıyla dağınık olarak düzenlenebilmektedir. Bilgisayarlı veritabanı genel olarak; 

• Çiftçi Kaydı (Ad, soyadı, adres, kimlik numarası, vergi numarası vb.) 

• Çiftlik kaydı (Tarımsal alan verisi, kadastro parsellerinin hangi tarımsal parsel 

üzerinde olduğu gibi alan ödemesinde kullanılan veriler olduğundan her yıl 

güncellenmesi söz konusudur.) 
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verilerinden oluşmaktadır (http://www.cwhonors.org/laureates/government/20055382. 

pdf. 2008). 

2.2.1.2 Tarımsal parseller için bir tanımlama sistemi (LPIS) 

Arazi Parsel Tanımlama sistemi, yüksek bir doğruluk derecesine sahip olan elektronik 

bir harita temeline ve coğrafi bilgi sistemi uygulamasına dayanmaktadır. Arazi Parsel 

Tanımlama Sistemi haritalar, arazi kaydı belgeleri, ya da kartografik referanslara dayalı 

olarak oluşturulmaktadır. Hava veya uydu orto görüntüleri, 1:10.000 ölçekli kartografi 

ölçeğindeki kesinliği ve homojen bir standardı sağlayan coğrafi bilgi sistemi teknikleri 

kullanılarak arazi parsel yapısında meydana gelebilecek değişiklikler göz önüne alınıp 

her beş yılda bir veriler yenilenmektedir. Genel olarak LPIS amaçlı kullanılan orto 

görüntüler 5 yıldan eski olmamalı ve bütün orto görüntü alanını güncelleme, LPIS 

gereksinimlerine uygun olarak 3-5 yıl arasında gerçekleştirilmelidir. 

LPIS, IACS’ın temel unsurlarından biri olup tüm üye ülkelerde kullanılmakta ve aday 

ülkeler tarafından hazırlanması zorunlu bir sistemdir. 2005 yılına kadar Üye Devletler 

tarafından kullanımı zorunlu hale getirilmiştir. 

LPIS, alan bazlı desteklemelerin kontrolü ve yönetimi için kullanılan tarımsal arazilerin 

kaydedildiği coğrafi bir veritabanıdır. Sistem, Tarım Bakanlığı, Ödeme Ajansı ve 

çiftçiler tarafından kullanılmaktadır. 

Arazi kullanımı ve doğadaki farklılıklar göz önüne alınarak, orto görüntü ve yardımcı 

verilerle birlikte tekil, homojen, güvenilir ve eksiksiz bir LPIS veritabanı oluşturulması 

mümkün olup oluşturulan bu veritabanı destek başvuruları yönetimindeki referans 

sistem olarak kullanılabilmektedir. 

LPIS oluşturulması sırasında uygun arazi coğrafi veritabanının oluşturulması ve temel 

sayısallaştırma için referans parsel seçimi yapılmakta ve oluşturulacak veri modeli 

yersel çözünürlük ve orto görüntünün hassasiyetine yönelik temel gereksinimleri 
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karşılayacak nitelikte seçilmektedir. Arazi kullanımındaki değişiklikleri tanımlamak 

üzere her yıl %75-%90 kuralı uygulanmaktadır. Buna göre; orto görüntü üzerinde 

yorumlama yapılırken referans parselin %75’i toplam alanın en az %90’ı için uygun 

olmalıdır. 

LPIS oluşturulurken en uygun referans parsel seçiminin değerlendirilmesi ve buna karar 

verilmesi en önemli adımlardan biridir. Aşağıdaki çizelgede kullanılabilecek referans 

parsel tipleri ve tanımları, avantaj ve dezavantajları ile birlikte verilmiştir. 

Referans parsel / 
Kullanıcı Tabanlı 

Açıklama Avantajlar / Dezavantajlar 

Tarımsal Parsel 

 
 

Tek bir çiftçi tarafından 
tek bir ürünle 
 işlenilen toprak parçası 
 

+  LPIS oluşturma sırasında 
ürün dokusu kolayca 
tanımlanabilir 

+  çiftçiler arazilerini kolayca 
tanımlayabilir 

-  bütün kayıtların LPIS’de 
güncel tutulması pahalıdır 

-  ürün sınırlarının yıllık 
olarak değişimi 

 
Çiftçi Blok / Ada 
(ilot) 

 

Tek bir çiftçi tarafından 
bir veya birden fazla  
ürünün işlendiği toprak 
parçası 
  
 

+   referans alan ile ilgili 
potansiyel sorunlar çiftçi 
seviyesinde giderilir 

+  çiftçiler arazilerini kolayca 
tanımlayabilir 

-  ada sınırlarında olası yıllık 
değişim 

 
Fiziksel Blok 

 

Kalıcı sınırlara sahip 
toprak parçası,  
birden fazla ürün ve 
çiftçi içerebilir. 
 

+  başlangıçta çiftçi girdileri 
olmaksızın kolayca 
oluşturulabilir 

+  sistemin güncel olmasını 
sağlamak ucuz değişkenler 
ile sağlanır 

+  istikrarlı topoloji 
-  beyanat prosedüründe 

potansiyel problemler 
(fiziksel blok referans alan 
üzerinde) 
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Kadastro Parseli / 
Mal Sahibi Tabanlı 
 
 

Gerçek veya tüzel 
kişiye ait belli bir  
geometriye sahip 
toprak parçası 
 

+ çiftçiler kadastro verileri ile 
aşinadır 

- mevcut grafiksel kadastro 
verileri, arazi 
düzenlemesinin gerçek 
durumu ile uyumlu değil 

-  sistem güncel değil 
- Türkiye’de eksik grafiksel 

kadastro verileri 
-  grafiksel verilerin yalnızca 

%15’i dijital formatta 
-  kadastro verileri mevcut 

durum ile uyumlu değil 
-  kadastro parselleri tarımsal 

parseller ile uyuşmayabilir. 

Çizelge 2.1 Referans parsel tipleri ve tanımları, avantaj ve dezavantajları (Anonim 

2007) 

AB üye devletleri tarafından LPIS referans parsel tiplerinin kullanım tercihlerini 

gösteren çizelge aşağıda sunulmaktadır. Çizelgede kadastro parseli kullanan ülkelerden 

LU, CY ve SI, tarımsal parsel yada fiziksel blok referans sistemlerine geçişi 

planlamaktadırlar. 

Referans Parsel Tipi Ülkeler 
Tarımsal Parseller BE, MT, DE bir bölümü, IE  
Çiftçi Blokları (Ada/ilot) FR, CZ, SK, DE (BY),UK (Galler), SI 
Fiziksel Blok  UK (Galler hariç), SE, DK, IE, NL, FI, EE, 

LV, LT, HU, DE bir bölümü, PT, GR 
Kadastro Parseli AT, IT, LU, ES, PL,CY, DE bir bölümü 

Çizelge 2.2 Üye ülkelerin referans parsel seçimleri (Anonim 2007) 

2.2.1.3 Ödeme haklarının tanımlanması ve kaydına yönelik bir sistem 

1782/2003 sayılı Konsey Tüzüğü’nün 21.maddesine göre kazanılan hakların 

doğrulanmasına, destek başvuruları ve tarımsal parselleri tanımlama  sistemi ile çapraz 

kontrollerin yapılmasına imkan sağlayan ödeme haklarının belirlenmesi ve 
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kaydedilmesine yönelik bir sistem oluşturulur. Bu sistem, üye devletin yetkili makamı 

yoluyla en az önceki birbirini izleyen üç takvim ve/veya pazarlama yılları ile ilgili 

verilerin doğrudan ve derhal istişare edilmesine imkan verir (Anonymous 2003). 

Burada amaç, ödeme hakları ve tarımsal parsel tanımlaması amacıyla dahili veritabanı 

ve Coğrafi Bilgi Sisteminde kaydedilebilen IACS referans parsel bilgisi kullanarak 

veriyi başvuru sahibine kolayca ulaşılabilecek bir ortamda depolamaktır. 

2.2.1.4 Destek başvuruları 

1782/2003 sayılı Konsey Tüzüğü’nün 22.maddesine göre bir çiftçi her yıl entegre 

sisteme tabi doğrudan ödemeler için başvuru yaparak, işletmeye ait bütün tarım 

parselleri, hak kazanılan ödemelerin sayısı ve tutarı ve ilgili üye devlet tarafından 

öngörülen diğer bilgileri sunar. 

Üye devlet ise, destek başvurusunun sadece önceki yıl verilen destek başvurusu ile ilgili 

değişiklikleri içermesi gerektiğine karar verebilir. Üye devlet ayrıca, önceki yılda 

belirlenen alanlara göre önceden hazırlanmış formları dağıtır ve bu alanların yerini 

gösteren grafik materyaller temin eder. Üye Devlet, bir tek destek başvurusunun hangi 

destek planlarını kapsadığına karar verebilir (Anonymous 2003). 

 

Şekil 2.2 IACS/LPIS ilişkisi ve prosedürleri (Leo 2002) 
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Yukarıdaki şekilde, Arazi Parsel Tanımlama Sistemi’nin IACS ile ilişkisi ile birlikte 

çiftçiler tarafından yapılan destek başvuruları ve IACS/LPIS prosedürlerinin 

gerçekleştirildikleri zaman aralıkları gösterilmektedir. 

2.2.1.5 Entegre kontrol sistemi 

Entegre kontrol sistemi aşağıdaki unsurlardan oluşmaktadır.  

• İdari kontroller 

• Risk analizleri 

• Yerinde kontroller 

İdari kontroller: İdari kontrolün temel hedefi çiftçiler tarafından yapılan 

başvurulardaki hataları, anomalileri ve tutarsızlıkları tanımlamaktır. Bu amaçla, doğru 

formların ve ekli dokümanların tamamlanması ve uygunluğunun denetlenmesinden 

oluşan kendi içinde tutarlılık, referans verilerle karşılaştırmalı kontrollere dayanan dış 

kontrollerde tutarlılık ve karşılıklı kontroller olmak üzere üç tür kontrol işlemi 

yapılmaktadır. Bu kapsamda, veritabanındaki tüm başvuruların kontrol edilmesinin yanı 

sıra, bu başvuruların en az %5’i yerinde kontrol edilmektedir. 

Risk analizleri: Merkezi düzeyde yapılmaktadır. Risk analizi etkisi 796/2004 sayılı AB 

tüzüğünün 27. maddesi kapsamında yıllık olarak yerinde kontroller için yeni örnekler 

seçmeden önce değerlendirilmektedir. Risk bazlı ve rasgele seçilen örnekler 

karşılaştırılarak risk faktörleri gözden geçirilmektedir (Anonymous. 2004). 

Risk analizleri, rasgele seçilmiş dosyalar arasından veya yardım miktarı, parsel sayıları, 

hayvan sayıları gibi belli risk faktörleri baz alınarak seçilmiş dosyalar arasından, 

değişikliklerin bir önceki yıla ait kontrol sonuçlarına bakılarak tespit edilmesiyle 

gerçekleştirilmektedir. 
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Yerinde kontroller: İşletmelere haber verilmeden yapılan kontroller ve yerinde nokta 

kontrolleri ile yapılmaktadır. Haber verilmeden yapılan kontroller yardım başvurusunda 

bulunan çiftçilerin 5% ini kapsamaktadır. Yerinde nokta kontrolleri, işletmeleri yerinde 

görme ve uzaktan algılama ile kontrol metotları kullanılarak gerçekleştirilmektedir.  

Yerinde kontrol iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm, beyan edilen tarımsal 

parselin grafiksel materyaller veya hava fotoğrafları bazında ölçülmesi, ikincisi ise 

parsellerin fiziksel olarak yerinde ölçülüp beyan edilen ürünlerin ekilip ekilmediğinin 

araştırılmasıdır. Risk analizi temel alınarak seçilen yerinde kontrol örnekleri aynı 

zamanda uzaktan algılama ile kontrol metotları kullanılarak HR ve VHR uydu 

görüntüleri üzerinde de kontrol edilebilmektedir. 

2.2.1.6 Destek başvurusunda bulunan her bir çiftçinin kimliğinin kaydedilmesi 

için tek bir sistem  

Destek başvurusunda bulunan her bir çiftçinin kimliğinin kaydedilmesi için kullanılan 

sistem her zaman çalışan, etkili, güvenilir ve kullanıcı dostu bir uygulama olup bakımı 

ve geliştirilmesi önem arz etmektedir. 

Çiftçinin başvuru işleminden itibaren ödemelerin yapılmasına kadar geçen tüm evrelerin 

yer aldığı tek bir sistemin olması, çapraz kontrollerin yapılmasına olanak sağlamaktadır. 

Sisteme kayıtlı çiftçi bilgileri ve bunlara ait arazi bilgileri ve kontrol amaçlı diğer 

yardımcı veriler düşünüldüğünde sistemin büyük veri yığınlarından ve çok büyük 

kapasiteli veritabanlarından oluştuğu açıktır. Sistemde, her destekleme bilgisi, 

gerektiğinde başvurulmak üzere yıllarca saklanmakta ve arşivlenmektedir. 
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Şekil 2.3 Çiftçi bilgilerinin tutulduğu sistem yapısı (Anonim 2007a) 

Yukarıdaki şekilde başvurulardan ödemelere kadar gerçekleştirilen iş akışı ve bu amaçla 

kullanılan sistem gösterilmektedir. 

2.2.2 Hayvan kimlik ve kayıt sistemi  

Hayvan kimlik ve kayıt sistemi aşağıdaki unsurlardan oluşmaktadır. 

• Hayvan tanımlama işaretleri (kulak küpeleri) 

• Hayvan pasaportları 

• Bilgisayarlı veritabanı 

• Çiftliklerde tutulan kayıt defterleri 

 Yerinde 
kontroller  

için risk analizi 

Araziye dayalı başvurular 

Hayvan primi başvuruları 
 

Başvuru 
verilerinin 
kontrolü Mevcut bilgilerle 

doğrudan/çapraz kontrol 

 

Tekerrürlerin kontrolü,  
kotalara, mevsim dışı  

 bırakmalara 
uygunluk,vb. 

Çapraz kontroller 

 

Yerinde  
kontrollerin 

yapılması  

 

Uygun bulunan  
başvuruların  

geçerli başvurular 
 Veritabanına kaydı 

 

Ödeme  
öncesi  

Kontroller 
cezalar/ 

indirimler 

 

ÖÖddeemmee  lliisstteelleerriinniinn    
ggöönnddeerriillmmeessii    

Verilerin  
girişi 

Uzaktan 
Algılama 
ile kontrol  
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Bu sistem içinde toplanan veriler, hayvanların doğumundan ölümüne kadar izlenmesini 

sağlamaktadır. 

3 ÖDEME KURULUŞU TANIMI VE UNSURLARI 

Avrupa Birliği tarafından üye ve aday ülkelere, çeşitli mali yardımlar yapılmaktadır. Bu 

mali yardımlar hibe veya kredi ödemesi şeklinde olabilmektedir. Aday ülkelere 

genellikle AB ile yürütülen mali işbirliği kapsamında yapılan yardımlar ile aday ülkenin 

gerek yasal gerekse kurumsal altyapılarının güçlendirilerek üyeliğe hazırlanması 

hedeflenmektedir. 

Türkiye’ye yapılan hibe niteliğindeki mali yardımlar, 2002 yılı Ocak ayında yürürlüğe 

giren “Türkiye İçin Katılım Öncesi Mali Yardıma Dair Çerçeve Tüzük” ile yasal zemine 

oturtulmuştur. AB yardımlarının aktarıldığı ve yönetildiği Ulusal Fon Hazine 

Müsteşarlığı bünyesinde oluşturulmuş ve Hazine Müsteşarı, Ulusal Yetkilendirme 

Görevlisi olarak belirlenmiştir. 

2006 yılında SAPARD Programının sona ermesiyle birlikte, daha önceki katılım öncesi 

mali araçları (SAPARD- Special Accession Programme for Agriculture and Rural 

Development, PHARE- Poland and Hungary: Action for the structuring of Economy, 

ISPA- Instrument for Structural Policies for Pre-Accession, CARDS- Community 

Assistance for Reconstruction, Development and Stabilisation, Mali İşbirliği Programı) 

tek bir mali araç altında toplanmış ve 2007- 2013 yıllarını kapsayan IPA (Instrument for 

Pre-Accesssion) Katılım Öncesi Yardım Aracı oluşturulmuştur. IPA aday ülkeler 

(Hırvatistan, Türkiye ve Makedonya) ve potansiyel aday ülkelere (Arnavutluk, Bosna 

Hersek, Karadağ ve Sırbistan ile Kosova) yönelik katılım öncesi yapılacak mali 

yardımlar için oluşturulmuş bir araçtır. 

IPA kapsamında yapılacak mali yardımlar beş bileşenden oluşmaktadır: 

1. Geçiş Yardımı ve Kurumsal Yapılanma 
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2. Sınır Ötesi İşbirliği 

3. Bölgesel Kalkınma 

4. İnsan Kaynaklarının Gelişimi 

5. Kırsal Kalkınma (IPARD- Instrument For Pre-Accesssion –Rural Development) 

IPA’nın Kırsal Kalkınma bileşeni dışındaki diğer dört bileşeninde ilgili idari yapılar 

oluşturulana kadar, fonlar Merkezi Finans ve İhale Birimi (CFCU) aracılığıyla 

kullanılmaktadır. IPARD fonlarının kullanımına ilişkin olarak ise AB tarafından 

fonların tüm mali kontrolü aday ülkelere devredildiğinden dolayı Merkezi Olmayan 

Yönetim Sistemi getirilmiştir. Merkezi olmayan yönetim sisteminde, AB mali 

yardımlarından yararlanan ülke, AB tarafından akredite edilmiş yönetim ve kontrol 

sistemleri aracılığıyla fonları kullanabilmektedir. Bu yapı kısaca IPARD Ajansı olarak 

bilinmektedir. Türkiye’de bu amaçla kurulan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme 

Kurumu’na hukuki temel oluşturmak üzere, 4.5.2007 tarih ve 5468 sayılı “Tarım Ve 

Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş Ve Görevleri Hakkında Kanun” 

yürürlüğe girmiştir. 

Kırsal kalkınma bileşeni altında; tarımsal işletmelere destek, tarımsal ürünlerin 

işlenmesi ve pazarlanması, kırsal alanda ekonomik faaliyetlerin artırılması gibi hedefler 

yer almaktadır. 

Ödeme kuruluşları, kırsal kalkınma, doğrudan gelir ödemeleri, balıkçılık, ihracat geri 

ödemeleri, müdahale alımları ve ulusal desteklemeleri yürütmek ve ödeme ile ilgili 

talepleri kabul edip AB kurallarına uygunluğunu kontrol ettikten sonra muhasebe 

kayıtlarına geçirmekle görevlidir. 
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3.1 Ödeme Kuruluşu Altyapısı 

AB`ye aday ülkelerde ödeme kuruluşları, merkez, bölge ve il birimleri şeklinde 

yapılanmışlardır. Programın etkin ve kaliteli bir şekilde uygulanması için oluşturulan 

yerel birimlerin sayısı ülkelere göre farklılık göstermektedir. Aşağıda bazı ülkelere ait 

yerel birim sayıları verilmiştir. (Akın 2008). 

 

Polonya : 16    Macaristan : 19 

Litvanya : 10   Letonya : 10 

Çek Cum.       :  8   Slovakya : 36 

Bulgaristan : 34   Romanya : 50 

Ödeme Kuruluşları 5 temel birimden oluşmaktadır. 

1. Ödeme yapmaya yetkili birim (banka işlevi),  

2. Ödemelerin yönetimi ile ilgili birim,  

3. Muhasebe birimi,  

4. İç denetim (hesap denetimi) birimi ve  

5. Teknik hizmetler birimi 

Ödeme Kuruluşları, bazı fonksiyonlarını delege edebilirken, ödemelerin yönetim ve 

karar verilmesi delege edilemez. Akreditasyon süreci uzun ve zor olduğu için AB 

Komisyonu tarafından tek ödeme kuruluşu önerilmektedir.  

Bir ödeme kuruluşunun akredite işlemi için önce bir Yetkili Otorite belirlenmelidir. 

Yetkili Otorite, 
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 akreditasyon kriterlerini belirlemek, hangi kurumun Ödeme Kuruluşu olacağına karar 

vermek ve belirlenen akreditasyon kriterlerine uygun olarak karar verilen Ödeme 

Kuruluşu’nu yeniden yapılandırmakla görevlidir. Yetkili otorite tarafından hazırlanıp 

AB Komisyonu’na gönderilen  akreditasyon eylem planı AB kurallarına uygun olması 

halinde akredite edilir. 

Başlıca akreditasyon kriterleri aşağıda sıralanmaktadır. 

• Yasal bir dayanak oluşturularak yetki ve sorumluluklar belirlenmeli 

• Kurumun tüm seviyesindeki işlerle ilgili prosedür ve talimatlar yazılı olmalı 

• Ödeme Kuruluşunun yürütme, ödeme ve muhasebe fonksiyonları birbirinden 

ayrılmalı 

• İç Denetim Sistemi kurulmalı 

• Teknik servisler (ödeme kuruluşu bünyesi içinde veya dışında) oluşturulmalı 

• Kontrol yapıldığına dair delillerin olması için detaylı kontrol listeleri 

hazırlanmalı 

• Tam bir hesap izlenimi olmalı 

• Merkezi bir Borçlu Hesap Kaydı olmalı ve dublikasyonlar önlenmeli 

• Müdahale stokları optimum düzeyde olmalı ve iyi yönetilmeli 

Üye ülkelerde, Ödeme Kuruluşunun görevini yürütebilmesi için bazı idari 

yapılanmalara ihtiyaç duyulmaktadır. 
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Üye ülkelerde yetkili otorite genellikle Tarım Bakanlığı veya Bakanı olup, bir çalışma 

grubu (Akreditasyon Organı) yetkili otorite faaliyetlerini yerine getirir (Yıldız 2005). 

 

Türkiye’de Kırsal kalkınma çalışmalarını yürütmek üzere Yönetim Otoritesi olarak 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı belirlenmiş ve Proje 

Yönetimi ve Mali Kontrol Dairesi Başkanlığına ise yürütme görevi verilmiştir. 

  

Bu yönetim otoritesi, Kırsal Kalkınma Planının Hazırlanmasına Destek ve Planın 

Uygulanması için Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Projesini ( TR 04.02.08 ) 

yürütmek, IPA Kırsal Kalkınma Planını hazırlamak, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı 

Destekleme Kurumunun kurulması çalışmalarını yerine getirmek ve Ulusal Kırsal 

Kalkınma Planını hazırlamakla görevlidir. 

 

4 AB ÜLKELERİNDE MEVCUT DURUM 

AB ülkelerindeki IACS-GIS uygulamalarının uygunluğunun daha kolay kontrol 

edilmesini sağlamak amacıyla Avrupa Birliği Ortak Araştırma Merkezi (JRC) MARS-

PAC, üye ülke yönetimlerinden sistematik olarak LPIS uygulanmasına yönelik ortofoto, 

referans parsel tanımı, elde edilen istatistikler gibi güncel bilgileri toplamaktadır. Uygun 

önlem ve tavsiyelerin tanımlanabilmesi amacıyla toplanılan bilgilerin karşılaştırmalı 

analizlerinin yapılabilmesi ve gözden geçirilebilmesi için uygun bir şekilde organize 

edilmesi gerekmektedir. 

IACS-GIS uygulamalarına yönelik yasal çerçeve ve sorumlu kuruluşlar incelendiğinde; 

bu konunun birçok Komisyon Tüzüğü ile tanımlandığı gözlenmektedir. Fakat bazı üye 

ülkeler, kendi ilgili kamu kuruluşlarının sorumluluklarını daha iyi tanımlamak amacıyla 

kendi kanuni dayanaklarını oluşturmuşlardır. Örneğin Çek Cumhuriyeti, yıllık LPIS 

güncellemesinde çiftçilerin yükümlülüklerini tanımlayan yerel tüzükleri 

uygulamaktadır. 
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2004 ve 2007 yıllarında gerçekleşen AB’nin genişlemesi sonucu üye olan ülkelerin 

tümü LPIS konusunda kendi yasal çerçevelerini uygulamışlardır. 

 15 eski üye devletten kendi yasalarını kullanan ülkeler; İtalya, İspanya, Lüksemburg, 

Finlandiya ve Belçika’dır.  

Üye ülkelerde LPIS’ten sorumlu kuruluşlar genellikle Ödeme Ajansı veya Tarım 

Bakanlığı’dır. Fakat LPIS’in idaresi ve güncellenmesi sırasında bazı teknik görevleri 

yerine getirmek üzere hükümet içindeki diğer birimler yetkilendirilebilmektedir 

(Macaristan’da FOMI) ya da özel şirketlerden dışarıdan destek alınabilmektedir 

(Finlandiya ve Litvanya). Referans parsel olarak kadastro kullanan üye ülkelerde 

bölgesel jeodezik servisler LPIS güncellenmesinde görev almaktadırlar (Polonya ve 

bazı Almanya Federal Birimleri).  

 

Şekil 4.1 AB üye ülkelerinde LPIS güncellenmesinden sorumlu kuruluşları gösteren 
harita (Milenov 2006) 

Şekil 4.1’de AB ülkelerinde LPIS güncellenmesinden sorumlu kuruluşlar 

görülmektedir. 
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AB üye devletlerinde en çok kullanılan referans parsel türü Fiziksel Blok’tur 

(Bulgaristan ve Romanya dahil). Fiziksel blok, zamanla değişmemesi ve kolay 

güncellenebilir olduğundan en genel referans türüdür. Üye ülkeler ayrıca, referans 

parsel olarak tarım parseli ya da çiftçi bloğu kullanmaktadırlar. Bu, idari çapraz 

kontrolleri kolaylaştırmak açısından daha uygundur fakat daha karışık ve LPIS 

güncellemesinde daha çok zaman almaktadır. Polonya, İspanya, İtalya ve Almanya’daki 

bazı federal eyaletler, LPIS sistemlerini kadastro üzerine kurmuşlardır, referans olarak 

kadastro parseli kullanılmaktadır. Referans parsel seçimi genel olarak ülkelerin arazi 

yönetimindeki tarihsel gelişmeye bağlıdır. Bu seçim IACS sisteminin geliştirilmesi ve 

LPIS’in ilk olarak oluşturulması safhasında önem arz etmektedir. Arazi kullanımına 

bağlı diğer referans parsellerle karşılaştırıldığında, kadastroya bağlı LPIS sistemlerinin 

kadastro parseline ait farklı düşüncelere (mülkiyet) bağlı belirli problemleri olduğu 

gözlenmektedir. Şekil 4.2’de LPIS’te kullanılan referans parsel türlerinin AB 

ülkelerindeki dağılımı gösterilmektedir. 

  

Şekil 4.2 Üye ülkelerde LPIS’te kullanılan referans parsel türlerini gösteren harita 
(P.Milenov, S. Kay 2006) 

LPIS’in ilk oluşturulmasında, üye ülkelerin çoğunda bilgisayar destekli görüntü 

yorumlama tekniklerinden yararlanılmıştır. Bunun yanı sıra bir operatör yardımıyla 
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çiftçi ile görüşülerek ekran üzerinden ya da ekilen bloğun çıktısı üzerinde parsellerin 

çizilmesi metodolojisinden de faydalanılmıştır. Almanya, Çek Cumhuriyeti ve 

Bulgaristan gibi bazı ülkeler, operatörler tarafından çizilen parselleri onaylamak üzere 

ek alan ölçümleri yapmaktadırlar. İtalya, Birleşik Krallıklar, İspanya, Danimarka ve 

Polonya gibi bazı ülkeler ise LPIS’in oluşturulması için kadastral haritalar, arazi 

dağılım planları, topoğrafik haritalar gibi diğer veri setlerini kullanmaktadırlar.  

Yunanistan, Polonya, Romanya ve Bulgaristan gibi bazı üye ülkelerde ise hava 

fotoğraflarının yedeklenerek LPIS oluşturulmasına yönelik arşiv ya da yeni çok yüksek 

çözünürlüklü (VHR) uydu verilerinin kullanımı çeşitli nedenlerle gecikmiştir. Sınır ve 

uçuş kısıtlamalarının olduğu bölgelerde VHR verilerinin kullanımının uygun olduğu 

düşünülmektedir.  

LPIS verilerinin kullanımı ve dağıtımı incelendiğinde, yardım başvurularında yapılan 

beyanları destelemek ve daha sonraki kontroller amacıyla kullanıldığı görülmektedir. 

LPIS sistemindeki veriler aynı zamanda dış kullanıcılar tarafından da kullanılmaktadır, 

çünkü ortofotolar ile birlikte arazi kullanımına ilişkin nitelik bilgileri ve referans parsel 

gibi bilgiler arazi yönetimine yönelik kararların alınması için gerekli olan temel 

bileşenleri oluşturmaktadır. Ayrıca LPIS veritabanı, referans parsellerden ayrı olarak 

diğer veri katmanlarını da web ara yüzü ile kullanıcılarına sunmaktadır. Üye ülkelerden 

sadece İtalya, Hollanda, İrlanda, Almanya ve bazı federal eyaletler LPIS verilerini dış 

kuruluşlara ve kullanıcılara açmamaktadır.  

LPIS’in güncellemesi amacıyla kullanılan veriler ve uygulanan metotlar incelendiğinde 

hemen hemen tüm üye ülkelerin LPIS güncellenmesi için temel kaynak olarak düzenli 

bir şekilde orto görüntüleri güncelledikleri görülmektedir. Ülkeler arasında yapılan 

araştırmalarda sadece Yunanistan ve Birleşik Krallıklar’ın LPIS güncellemesi için 

ortofoto kullandıklarını beyan etmedikleri gözlenmektedir. Bununla birlikte 

Yunanistan’da tüm ülkenin hem hava hem de VHR görüntülerinin alınacağı bir ihalenin 

yapılması, referans parsellerin gözden geçirilmesi için ülke yönetiminin bu veri 

kaynağından yararlanma planına işaret etmektedir. 
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LPIS güncellenmesi için yerinde kontrol sonuçları önemli bir kaynak teşkil etmektedir. 

Yerinde kontroller her yıl yapıldığından LPIS için çok uygun bir güncelleme 

mekanizmasıdır.  Yerinde kontroller, kontrol için seçilmiş parsellere ait son bilgileri 

sağlamanın yanı sıra LPIS’in geliştirilmesi sırasında ortaya çıkabilecek potansiyel 

problemlerin tespit edilmesi açısından da önem arz etmektedir.  

LPIS’in güncelleştirilmesi için arazi örtüsü ve arazi kullanımına yönelik görüntü 

yorumlaması yapılmadan sadece orto görüntülerin güncellenmesi yeterli değildir. Bu, 

fiziksel blok kullanılması durumunda bilgisayar destekli görüntü yorumlama teknikleri 

kullanılarak yapılabilmektedir, fakat çoğu durumda çiftçiden sağlanan bilgilerin daha 

doğru ve belirleyici olduğu görülmektedir. Bu nedenle çoğu ülkeler yardım beyanlarının 

hazırlanması sırasında ya da önemli bilgileri elde etmek üzere yıl içinde düzenli olarak 

çiftçi görüşmeleri gerçekleştirmektedirler. Çek Cumhuriyeti, çiftçilere herhangi bir 

parsel ya da arazi kullanımındaki değişimi rapor etme zorunluluğu getirmektedir. 

Referans parsel olarak kadastro parselini kullanan ülkelerde arazi birleşmesi veya arazi 

niteliğinin değişmesi LPIS güncelleme işlemi sırasında ek bir girdi sağlamaktadır.  

LPIS ya da kontroller için ortofoto kullanmadığını bildiren Birleşik Krallıklar dışındaki 

tüm üye ülkeler orto görüntülerden yararlanmaktadır. Üye ülkelerde kullanılan orto 

görüntü ve sensörler incelendiğinde, kullanılan görüntülerin çözünürlük, ölçek, 

radyometri gibi özellikleri ülkeler arasında farklılık göstermektedir. Bunun sebebi veri 

setinin çok amaçlı niteliğe sahip olması ve belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde 

oluşturulmasıdır. İtalya, Almanya ve bazı federal eyaletler, Polonya, Bulgaristan ve 

Yunanistan gibi bazı ülkeler hava fotoğraflarıyla birlikte çok yüksek çözünürlüklü 

(VHR) uydu verilerinden yararlanmaktadır. İrlanda 2006 yılından beri VHR 

verilerinden yararlanmaktadır. 

LPIS oluşturulması ve güncelleştirilmesi amacıyla kullanılacak kartografik veri için 

minimum ölçek 1 metre çözünürlüğe sahip orto görüntüye denk gelen 1: 10000’dir. 

Bununla birlikte LPIS’te kullanılan orto görüntülerin çoğundaki örnek yer uzaklığı 

(Ground Sampling Distance- GSD) 50 cm’dir. Üye ülkelerin yarısında GSD 40–60 cm 

aralığındadır. Her federal eyalet kendi stratejisine göre görüntü kullandığından Almanya 
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25 cm ile 1 m gibi geniş bir çözünürlük aralığındaki görüntüleri kullanmaktadır. 

Polonya da ülke görüntüleri birkaç projede farklı özellikler kapsamında alındığından 

aynı çözünürlük aralığını kullanmaktadır. İsveç ve İrlanda 1metre, İtalya 80 cm, İspanya 

ve Slovenya ise alt sınırı 25 cm olmak üzere 50 cm’den az çözünürlüğe sahip orto 

görüntü kullanmaktadırlar. 

Üye ülkelerin %50’sinden fazlası renkli orto görüntü alımını tamamlamış olup İsveç ve 

Yunanistan siyah-beyaz orto görüntü kullanmaktadırlar. %25’i ise siyah-beyaz ve renkli 

görüntüleri karışık olarak kullanmaktadırlar. Finlandiya ise bunların yanı sıra ayrıca 

kızıl ötesi kullanmaktadır.  

Bulgaristan ve Romanya orto görüntü alımlarını tamamlamışlardır (Havadan, 50 cm 

çözünürlüklü ve renkli olarak). Bulgaristan yetkilileri geçen yıl ek olarak 33000 km2’lik 

alanda ortofoto üretiminde gecikmeleri yedeklemek için VHR uydu verisi (IKONOS ve 

Quickbird) siparişinde bulunmuşlardır ve halen bu VHR veri setini kullanmaktadırlar. 

Romanya ise VHR verilerini ülkenin yaklaşık %0.2-0.7’sinde var olan küçük 

eksiklikleri gidermek amacıyla kullanmaktadır. 

 

Şekil 4.3 Üye ülkelerde kullanılan ortofotoların örnek yer uzaklığını gösteren harita 
(P.Milenov, S. Kay 2006) 
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Genel olarak LPIS için kullanılan ortofotolar 5 yıldan eski olmamalıdır. Üye ülkelerin 

%60’ı 2002–2006 yılları arasında orto görüntülerini detaylı olarak incelemişlerdir. 

Ancak Macaristan, Hollanda, Bulgaristan, Litvanya ve Portekiz gibi bazı ülkeler 1-2 yıl 

gibi kısa bir zaman diliminde orto görüntülerini oluşturmuşlardır. Şekil 4.4’de AB üye 

ülkelerindeki görüntülerin hangi yıllarda alındığı gösterilmektedir. 

 

Şekil 4.4 AB üye ülkelerindeki görüntü alım yıllarını gösteren harita (P.Milenov, S. Kay 
2006) 

LPIS, IACS’ı desteklemek için kullanılan bir araç olarak düşünülse de sistem içindeki 

veriler çiftçiler, tarım kuruluşları ve kamu kuruluşları gibi geniş bir kitle tarafından 

kullanılmaktadır. LPIS veri setine erişim sağlamanın en kolay yolu web üzerinden 

ulaşılabilir hale getirmektir. 20 üye ülke bu şekilde LPIS web sistemlerini 

geliştirmişlerdir. LPIS web sayfalarının çoğu çiftçiler ve yönetimle sınırlandırılmıştır. 

Bazıları ise Ortak Tarım Politikası ile ilişkili olmayan diğer kamu kurumları tarafından 

da erişilebilir durumdadır. Sadece, Fransa, Estonya, Letonya, İspanya, Slovenya ve 

Slovakya olmak üzere 6 ülkede LPIS web sistemleri herkese açıktır. Almanya’da ise 
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bazı eyaletlerde açık bazılarında ise sınırlandırılmıştır. Belçika’da LPIS web sisteminin 

2007–2008 yılları arasında geliştirilme aşamasındadır ve sadece çiftçilerle 

sınırlandırılmıştır. Litvanya 2006 yılında pilot çalışma yapmıştır. Yunanistan online 

olarak başvuruların yapılabildiği ve LPIS verilerine internet üzerinden erişilebilen bir 

sistemi geliştirmeyi planlamaktadır. Danimarka, Fransa İtalya, Hollanda, İsveç, İspanya 

gibi bazı ülkelerde online başvurular yapılabilmektedir. Tüm yasal ve kurumsal tabanın 

elektronik servisleri benimsemesi, e-devlet yolunda ne kadar büyük gelişmeler 

olduğunu göstermektedir. Macaristan, Portekiz, İrlanda gibi ülkelerde 2007 yılından 

itibaren online başvurular kabul edilebilmektedir. Slovakya gibi diğer bazı AB 

ülkelerinde ise bu konuda çalışmalar devam etmektedir (P.Milenov, S. Kay 2006). Şekil 

4.5’te üye ülkelerde LPIS web sayfalarına ilişkin mevcudiyet durumu gösterilmektedir. 

 

Şekil 4.5 AB üye ülkelerindeki LPIS web sayfaları mevcudiyetini gösteren harita 
(P.Milenov, S. Kay 2006) 
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5 AB ÜLKELERİNDEKİ IACS UYGULAMALARINDAN ÖRNEKLER 

5.1 Romanya 

5.1.1 Ülke ile ilgili genel bilgi 

1 Ocak 2007 tarihinde AB üyeliğine kabul edilen Romanya 238,391 km² yüz ölçüme ve 

22,303,552 (2006,Temmuz) nüfusa sahiptir (http://tr.wikipedia.org/wiki/Romanya. 

2008). 

Büyük bir tarım ülkesi olan Romanya’da, tarım arazileri toplam ülke alanının 

%62,4’ünü kapsamaktadır ve 14,874 hektardır. Tarımın işgücündeki payı %42,8, gayri 

safi milli hasıladaki payı ise % 12,6’dır (http://ec.europa.eu/agriculture/external/enlarge/ 

countries/files/romania.pdf. 2008). 

Orta Avrupa'nın güneydoğusunda, Balkan Yarımadası'nın kuzeyinde, aşağı Tuna 

Havzasında, Karadeniz kıyısında yer alan Romanya toprakları topoğrafik olarak % 31’i 

dağlar, %36’sı tepeler, % 33’ü ise ovalardan oluşur  

(http://tr.wikipedia.org/wiki/Romanya. 2008). Tarım alanlarının yaklaşık 2/3’ü ekilebilir 

arazi, 1/3’ü ise meralardan oluşmaktadır. Yetiştirilen başlıca ürünler ise buğday ve 

mısır’dır. 16 milyon hektarlık tarım arazinin 12 milyonu erozyon, aşırı sulama ve 

tuzlanma, zirai ilaçlardan kaynaklanan kimyasal kirlenme ile karşı karşıyadır 

(http://www.fao.org/regional/seur/Review/Romania.htm. 2008). 

Romanya’daki mevcut tarımsal yapıya ait başlıca veriler aşağıdaki grafiklerde 

sunulmaktadır: 
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Tarımsal İşletme Sayısı
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Şekil 5.1 Romanya’daki “Tarımsal işletme sayısı”nı gösteren grafik (http://epp.eurostat. 
ec.europa.eu/portal/page?_pageid=1996,39140985&_dad=portal&_schema=P
ORTAL&screen=detailref&language=en&product=Yearlies_new_agriculture
&root=Yearlies_new_agriculture/E/E1/E11/eda10000. 2008 ) 

Yukarıda görüldüğü gibi Şekil 5.1’de, 2003 ve 2005 yıllarına ait Romanya’daki 

“Tarımsal işletme sayısı” belirtilmektedir. Buna göre tarımsal işletmelerin sayısında 

2005 yılında 2003 yılına göre azalma söz konusudur.  

5.1.2 IACS IT yapısı ve Ödeme Kuruluşu altyapısı 

Orta ve Doğu Avrupa ve Baltık Ülkelerini üyeliğe hazırlamak amacıyla AB tarafından 

“Katılım Öncesi Stratejisi”  geliştirilmiş ve mali boyutu; SAPARD (Special Accession 

Programme for Agricultural and Rural Development – Tarım ve Kırsal Gelişme İçin 

Özel Katılma Programı), PHARE (Poland and Hungary: Action for the Restructuring of 

the Economy - Polonya ve Macaristan  İçin Ekonominin Yeniden Yapılanması) ve 

ISPA (Instrument for Structural Policies for Pre-accession - Katılım Öncesi Süreç için 

Yapısal Politika Araçları) olmak üzere üç ayak üzerine oturtulmuştur 

PHARE; SAPARD ve ISPA programlarının içermediği alanlarda, bölgesel kalkınma 

politikaları dahil, kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi, Topluluk programlarına iştirak 
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ile sınai kalkınma ve KOBİ’lerin (Küçük ve Orta Büyüklükte İşletme) geliştirilmesine 

ilişkin projelere finansman sağlayan bir programdır. 

Estonya, Macaristan, Polonya, Slovenya, Slovakya ve Bulgaristan’ın yanı sıra 

Romanya’da PHARE uygulanan ülkeler arasındadır. 

Romanya’da 2003 yılına kadar tarım, ulusal PHARE fonlarının çok az bir bölümünü 

oluşturmuştur. Fakat 2004–2006 yılları için hazırlanan Phare Çok Yıllık Programı 

(Phare Multi-Annual Programme) bu oranın artmasına neden olmuştur. Romanya’da 

kurumsal yapılanmanın üyelikten sonra da devam edeceği ve Phare fonlarının 

hazırlıkları tamamlamak amacıyla 2009 yılına kadar kullanılabileceği düşünüldüğünden 

Komisyon 2004 yılında Ödeme Ajansı ve Entegre İdare ve Kontrol Sistemlerinin 

kurulmasına yönelik temel kurumsal çerçeveyi içeren ana planın düzenlenip 2005 

yılında sunulmasını istemiştir. Romanya, iki ödeme ajansı kurulmasına karar vermiştir. 

Bunlardan birincisi; mevcut Tarım ve Kırsal Kalkınma İçin Özel Katılım Programı 

(SAPARD) ajansı üzerine kurulacak olan kırsal kalkınma önlemlerinden sorumlu olan, 

ikincisi ise piyasa önlemleri ve doğrudan ödemelerden sorumlu ödeme kuruluşudur. 

Ödeme ajanslarının akreditasyonunu ve SAPARD ajansı içindeki iki ödeme ajansının 

aktivitelerini koordine etmekle sorumlu yetkili otorite ise Tarım Bakanlığı içinde 

oluşturulmuştur. 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Toplam Toplam
% 

RO Ulusal 
Phare 

106.6 55.2 215 248.9 265.5 265.5 405.3 1562 % 100 

RO Tarım 
Phare 

5.0 - 12.0 2.0 2.1 1.5 19.4 42.0 % 2.7 

RO Tarım eş 
finansman 

3.4 - 0.5 0.1 0.1 0.9 1.8 6.8 % 16.2 

Çizelge 5.1 1998–2004 yılları arasında OTP piyasa mekanizması / yönetimi ve kırsal 

kalkınmaya yönelik Romanya için Phare Tarım Desteği (Figürler M€ olarak ifade 

edilmektedir) (http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/financial_assistance/phare/zz_agr_ 

0537_finl _e4_20060608_en.pdf. 2008). 
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Yukarıdaki tabloda, 1998–2004 yılları arasında Romanya Ulusal Phare Programının 

ortalama %2,7’sinin tarım amaçlı kullanıldığı görülmektedir. Bu oran 2004 Phare 

Programının uygulanmasıyla birlikte artış göstermiştir. 

2004–2006 yıllarını kapsayan Romanya Ulusal Kalkınma Planına göre tarımın gayri 

safi milli hasılaya katkısı %12,8 olup ulusal istihdamın % 40,8’ini oluşturmaktadır. Bu 

önem, katılım müzakereleri sırasında fark edilmiş ve 2007–2009 periyodu için 

düşünülen 4,721 milyon Avro’nun 3,921milyon Avro’su OTP ve kırsal kalkınma için 

ayrılmıştır. Ayrıca yaklaşık 800 milyon Avro’nun tarımsal sektördeki yapısal fon tipi 

projelerde kullanıldığı tahmin edilmektedir.  

Romanya, 2005 yılında kırsal kalkınma planlarının kontrolü ve yönetiminden sorumlu 

Balıkçılık ve Kırsal Kalkınma Ödeme Kuruluşu (Paying Agency for Rural Development 

and Fisheries - PARDF) ve AB doğrudan ödemeleri, tamamlayıcı ulusal doğrudan 

ödemelerinden ve IACS ve ortak pazar organizasyonundan sorumlu Ödeme ve 

Müdahale Kuruluşu (Paying and Intervention Agency for Agriculture - PIAA) olmak 

üzere iki ayrı ödeme kuruluşu oluşturmaya karar vermiştir. Her iki ödeme kurumu da 

doğrudan Romanya Tarım, Orman ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı’na bağlıdır. Bakanlık 

her iki ödeme kuruluşu arasındaki işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla görevlidir. İki 

ödeme ajansı kurulmasında, politik nedenlerin dışında, kalan SAPARD fonlarının teslim 

edilmesi için mevcut SAPARD ajansının performansını geliştirme gerekliliği önemli 

etkenlerdir. Burada en önemli görev Tarımsal Danışmanlık Ulusal Ajansı’na (National 

Agency for Agricultural Consulting (ANCA) verilmiştir. ANCA, SAPARD 

programının uygulanmasını destekleyen, çiftçilerin doğrudan ödemeler ve AB kırsal 

kalkınma planları konusundaki bilincini artırmada önemli bir role sahiptir. ANCA 2005 

yılı Ekim ayından itibaren gelecekteki AB desteklerine yönelik çiftçi kayıtları 

oluşturmak üzere Bakanlık bölgesel ve yerel ofisleriyle birlikte çalışmaya başlamıştır. 

ANCA yerel ve merkezi yönetimlerde çalışan yaklaşık 1000 personelden oluşmaktadır. 

Romanya IACS Sisteminin maliyeti incelendiğinde, Master Planına göre 2005-2007 

yılları arasında 42.7 M€’su yatırım ve 35.2M€’su işletme maliyetleri olmak üzere 

toplam 78.2 M€’luk fonun Romanya IACS Sistemi için sağlanması planlanmıştır. Bu 
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miktar, Ortak Piyasa Düzenlerine yönelik hükümleri içeren Tarım Ödeme ve Müdahale 

Ajansının kurulmasının tamamlanması için gerekli kaynağı içermemektedir (http://ec. 

europa.eu/enlargement/pdf/financial_assistance/phare/zz_agr_0537_finl_e4_20060608_

en.pdf. 2008) 

Romanya’da referans parsel tipi olarak orto fotoya dayalı fiziksel bloklar 

kullanılmaktadır. Ortofoto görüntüleri, 1:5000 ölçeğinde, 0.5 m piksel çözünürlüğünde 

ve +/-1.5m doğruluğu sağlayacak şekilde Romanya Ulusal Kadastro Ajansı tarafından 

alınmaktadır. 2006 yılı itibariyle toplam 237.638 km2’lik alanın (%99.43) görüntüsü 

alınmış olup yaklaşık %0.20’ si görüntü kalitesinden kaynaklanan problemlerden dolayı 

tekrar işlemden geçirilmiş veya tekrar görüntü alınıp işlenmiştir.  

 

Şekil 5.2 Romanya’da orto foto görüntüleri alınan bölgeleri gösteren şekil (Gacichevici 
2006) 
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Yukarıdaki şekilde 04.09.2006 tarihi itibariyle orto foto görüntüleri alınmış bölgeler 

gösterilmektedir. Görüntüler alınırken ülke, 3.183 idari bölüm olarak ele alınmış ve 

bunların 2.920’sinin tamamının görüntüsü alınırken, 260’ının bir kısmının görüntüsü 

alınmış 3 tanesinin ise görüntüsü alınmamıştır.  

Fiziksel blokların sayısallaştırılması sırasında belediyelerden fiziksel blokları kapsayan 

1:10.000 ölçekli basılı haritalar, fiziksel bloklar ile 1:5.000 ölçekli dijital (*.pdf) 

dosyalar alınmıştır. Fiziksel blokların ilk güncellenmesi sırasında ise ilgili yılın sonunda 

gözlem formlarının onaylanmasına dayanılarak düzeltilmesi önerilen bloklar 3 

kategoriye ayrılmıştır. 

• Gözlem modellerine göre düzeltilebilen fiziksel bloklar (Arazi kullanım 

kategorisinin değişmesi gibi) 

• 1: 5.000 ölçekli haritalı fiziksel bloklara dayalı sadece çiftçi görüşmeleri 

gerçekleştirildikten sonra düzeltilebilen fiziksel bloklar (Kesin blok sınırlarının 

değişmesi gibi) 

• Ölçümler için yerinde kontroller yapıldıktan sonra düzeltilebilen fiziksel bloklar 

Çiftçi görüşmeleri sırasında giriş verisi olarak sayısallaştırmadan elde edilen haritalar ve 

çiftçi tarafından doldurulan çiftlik kayıt formları kullanılmaktadır. 2006 yılı Mart ayı 

itibariyle 1,4 milyon çiftçi kayıtlıdır. Çıkış verisi olarak ise güncellenen kayıt bilgileri 

ve çiftçi görüşmelerinde doldurulan her parsele denk gelen ilgili fiziksel blok 

numaraları elde edilmektedir. 

Romanya’da 2006 yılında, Uzaktan Algılama ile Kontrol (Control with Remote 

Sensing-CwRS) amaçlı Lupsanu ve Valea Calugareasca bölgelerini kapsayan bir pilot 

proje yürütülmüş ve fiziksel blokların iyi bir şekilde sayısallaştırıldığı kanıtlanmıştır. 
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Romanya’da 2007 yılında gerçekleştirilen yerinde kontrollere ilişkin bazı veriler 

aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 

Fonksiyon  Takım 
Sayısı 

Günlük 
ortalama 
çiftlik 
sayısı 

Kontroller 
için gün 
sayısı 

Orta 
maksimum 
kontrol sayısı 

Toplam 
başvurularda 
kontrol 
kapasitesi 
%si 

Çiftlik kontrolleri 
(6 ha/çiftlik) 
 

500 1.75 86 75000 % 5 

CwRS (18 ha/çiftlik) 
 

   45000 % 3 

TOPLAM 
 

   105000 % 8 

Kontrol Metodu 
 

Yerinde Kontrol Uzaktan Algılama ile Kontrol (CwRS) 

Kontrol Oranı 
 

% 5 % 3 

Kontrol edilen çiftlik 
sayısı 
 

75000 45000 

Kontrol edilen alan 
 

500000 800000 

Çizelge 5.2 Romanya yerinde kontrol verileri (Gacichevici 2007) 

Romanya IACS sistemi, yardım başvurularından ödemelerin hesaplanması ve 

yapılmasına kadar olan tüm safhaları kapsayan fonksiyonelliğe sahip olup çiftçi kayıt 

veritabanı, son kullanıcılar tarafından standart web tarayıcı teknolojileri kullanılarak 

verilere ulaşma imkanı sağlayan, ödemelerin zamanında ve doğru bir şekilde 

yapılmasını destekleyen, kullanıcıların hızlı ve etkili bir şekilde ödeme izinlerini kontrol 

etmesi sırasında oluşabilecek problemlere çözüm üreten, hata mesajlarını kaydedebilen 

bir yazılımdır. Yazılım ayrıca iş akışı, düzenli ve detaylı raporlama yapabilme, 

başlangıç aşamasından son ödemelerin yapılmasına kadar olan tüm fiziksel dosya 

hareketlerini izleyebilme, konumsal vektör verilerinin kopyalarına on-line erişim, LPIS 

sisteminin bir parçası olarak gerçek zamanlı otomatik topolojik doğrulama yapabilme, 

arazi parsel verilerinin kolay işlenebilmesi için kullanıcı dostu GIS (Geographic 

Information System - Coğrafi Bilgi Sistemi) fonksiyonları özelliklerine sahiptir. 
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IACS’ı destekleyen Uzaktan Algılama ile Kontrol Sistemi aşağıdaki şekilde gösterildiği 

gibi çalışmaktadır. 

 

 
 

Şekil 5.3 Uzaktan Algılama ile Kontrol Sisteminin çalışma prensibi (http://agrifish.jrc. 
it/marspac/meetings/Toulouse2006/Parallel2/SGavichevici.pdf. 2008) 

Romanya Tarım, Orman ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı (MAFRD - Ministry of 

Agriculture, Forests and Rural Development), AB direktifleri ile uyumlu olarak 

geliştirilen ve coğrafi bilgi sistemleri (CBS) ile desteklenen IACS sisteminde çiftçi kayıt 

modülü Oracle 10g platformunda hazırlanmıştır.  

Sistemde açık uygulama programlama arabirimleri (open API- Application 

Programming Interface) ile SQL(Structured Query Language – Yapısal Sorgulama Dili) 

seviyesinde konumsal veri sorgulayabilme ve verilere erişim, finans ve muhasebe 

sistemi ile elektronik veri değişimi sağlayan bir altyapı kullanılmaktadır. Sistem AB 
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kurallarına göre oluşturulduğundan dolayı, AB tüzüklerinde oluşabilecek değişikliklere 

karşı yeniden çok belirgin yazılım geliştirilmesine ihtiyaç doğurmayacak şekilde esnek 

bir yapıda dizayn edilmiştir. Ayrıca standart form ve mektupların üretimini 

kolaylaştırmak amacıyla Microsoft Office gibi araçlarla entegre bir yapıdadır. Sistemde, 

verilere erişim hakkı verilirken hiyerarşik güvenlik metodu kullanılmaktadır. Sistemin 

her seviyesinde veri doğrulama yapılmakta ve veri bütünlüğü en üst seviyede 

sağlanmaktadır.  

Romanya IACS sisteminin tek bir veritabanı etrafında kurulmasının nedeni, Bakanlık 

içinde istenildiği zaman istenilen veriye tek bir kaynaktan ulaşabilmektir. Yerinde 

kontroller, çapraz uyum, LPIS, kırsal kalkınma gibi yönetim ve belirli iş fonksiyonları 

için kullanılan alt sistemlerin tümü bu tek veri tabanını çekirdek veri kaynağı olarak 

kullanmaktadırlar. Böylece, Bakanlık tarafından sistemin etkili yönetimi sağlanmakta 

ve sistemler arasında çapraz uyum sağlanarak ek karmaşık ara yüzlere ve yazılım 

geliştirme projelerine ihtiyaç duyulmamaktadır. 

Sistemde, ödeme talebinde bulunanların kaydı çiftçi kayıt sisteminde, arazi verileri 

LPIS’i içeren alan yardım sisteminde, hayvan verileri hayvan kayıt sisteminde ve diğer 

iş fonksiyonları ilgili yazılım modüllerinde yer almaktadır. 

Romanya Ödeme Ajansı ve IACS yazılım sistemi geliştirilirken analiz ve 

gereksinimlerin tanımlanması, tasarım, uygulama ve sistem bakımı gibi temel aşamalar 

yerine getirilmiş ve sistem genel olarak aşağıdaki modüllerden oluşturulmuştur. 

• Çiftçi Kayıt Sistemi 

• Arazi Parsel Tanımlama Sistemi 

• Yerinde kontroller 

• Rasgele Seçim ve Risk analizi 
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• Hayvan Kayıt Sistemi 

• İdare ve Kontrol Sistemi 

• Doküman yönetimi 

• İş akışı 

• Raporlama 

• Ödeme Sistemi 

• Finans ve Muhasebe Sistemi 

• Hata düzeltme 

• Yönetim raporlama 

• Sistem güvenliği 

Ödeme sistemi, ödeme hesaplama, ödeme izni ve ödeme işlemlerinden oluşmaktadır. 

Ödeme hesaplamaları, LPIS tarafından sağlanan alan hesaplamalarına bağlı olarak 

yerine getirilmektedir. Ödemeler hesaplanırken yerinde kontrol sonuçları ve 

gerektiğinde diğer sistemlerle yapılan çapraz kontrol sonuçları göz önünde 

bulundurulmaktadır. Yaklaşık hesaplama yapıldıktan sonra bulunan değer, ödeme 

sistemi veritabanına aktarılmaktadır. Bu yazılım modülü, kullanıcılara son ödeme 

doğrulama işlemini yerine getirmelerini ve ödeme izinleri vermelerini sağlamaktadır. 

Özellikle ödeme sistemi modülünde kullanıcı ve yönetici yetkileri belirlenmiş olup 

güvenlik üst düzeyde sağlanmaktadır. Ödeme sistemi tarafından ödeme izni verildikten 

sonra ödemeler çiftçilere elektronik ödeme veya çek ile yapılabilmektedir. Çiftçilere 

ödemelerin yapılmasına paralel olarak ödeme sistemi tarafından AB yasal raporlama 
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gereksinimlerini karşılamak üzere finans ve muhasebe sistemine gerekli veriler 

gönderilmektedir. Bu veriler geçen gün, hafta veya ay içinde yapılmış ödemelerin özeti 

olabilmektedir. Ödeme izinleri, verilerin finans ve muhasebe sistemine otomatik 

transferi ile son bulmakta ve ödemelerin kayıt altına alınması amacıyla Ödeme 

Kuruluşu hesaplarında kaydedilmektedir. Finans ve muhasebe yazılım modülü, çiftçi 

hesaplarına elektronik para transferi yapmak amacıyla Romanya’daki bankalarla 

doğrudan bağlantılıdır. 

Ödeme kuruluşunun muhasebe fonksiyonu aşağıdaki unsurlardan sorumludur. 

• IACS tarafından yönetilen AB fonları (hem doğrudan ödemeler hem de piyasa 

müdahale ödemeleri) 

• Hibe ödeneği 

• AB’ye raporlama 

• Kendi mali hesaplamaları (yıllık bütçe, personel maaşları, kurumsal satın alma/ 

kiralama ve bakım ücretleri ve işletme masraflarını içeren) 

• Yasal raporlama ( Hem AB hem de Romanya) (Anonim 2007a). 

5.2 Polonya 

5.2.1 Ülke ile ilgili genel bilgi 

1 Mayıs 2004 tarihinde AB üyeliğine kabul edilen Polonya 312.685 km² yüz ölçüme ve 

38.635.144 (2005 yılı) nüfusa sahiptir (http://tr.wikipedia.org/wiki/Polonya. 2008).  
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Toplam tarımsal alanı 182.926 km² olup 40.780 km²’lik kalıcı mera alanına sahiptir. 

Polonya’da ortalama çiftlik büyüklüğü 8,4 hektar olup büyüklüğü 1 hektar’dan fazla 

olan çiftlik sayısı 1.840.000’dir. Beyan edilen tarımsal parsel sayısı yaklaşık 13 milyon, 

kadastro parsel sayısı ise yaklaşık 9,7 milyondur. Ülkede çiftlik başına düşen ortalama 

tarımsal parsel sayısı ise 9’dur (Orlińska 2006).  

5.2.2 IACS IT yapısı ve Ödeme Kuruluşu altyapısı 

AB’ne son üye olan 10 devlet incelendiğinde, 9 ülkede tek bir Ödeme Kuruluşu 

kurulmuş, buna karşın tarımsal büyüklüğü nedeniyle Polonya’da AMA (Agricultural 

Market Agency – Tarımsal Pazar Ajansı ya da ARR- Agencja Rynku Rolnego olarak ta 

bilinmektedir) ve ARMA (Agency for Restructuring and Modernisation of Agriculture -

Tarımın Modernizasyonu ve Yeniden Yapılandırılması Ajansı) olmak üzere 2 adet 

Ödeme Kuruluşu oluşturulmuştur. Aşağıdaki şekilde Polonya’daki Ödeme Kuruluşları 

gösterilmektedir. 

 

Şekil 5.4 Polonya Ödeme Kuruluşları (Anonymous 2005a) 

AVRUPA KOMİSYONU 

 
TARIM VE KIRSAL 

KALKINMA BAKANLIĞI 

AMA(ARR)    ARMA  

MALİYE BAKANLIĞI 

IACS 
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1 Mayıs 2004 tarihinden itibaren Tarımsal Pazar Ajansı AMA, Polonya’da AB 

yasalarıyla uyumlu olarak Ödeme Ajansı olarak görev yapmaktadır. AMA, Tarımsal 

Pazar durum analizi yaparak müdahale alımları, ihracat geri ödemeleri ve kotasyonlar 

gibi Ortak Tarım Politikası (OTP) konularına ilişkin uygulamalardan sorumludur 

(http://www.eng.arr.gov.pl/index.php?idDzialu=101. 2008). 

Tarımın Modernizasyonu ve Yeniden Yapılandırılması Ajansı ARMA ise doğrudan 

ödemeler ve kırsal kalkınmadan sorumludur. Polonya’da Koordinasyon kurumu 

Polonya Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı’dır. Sertifikasyon kurumu ise Polonya 

Maliye Bakanlığı’dır. Maliye Bakanlığı, her iki Ödeme Kuruluşunun da harcamalarını 

denetlemektedir. 

Polonya Tarımın Modernizasyonu ve Yeniden Yapılandırılması Ajansı (Agency for 

Restructuring and Modernisation of Agriculture – ARMA) tarafından geliştirilen IACS 

sistemi, tarımsal arazi ödemeleri ve AB’de uygulanan diğer OTP mekanizmalarının 

ödeme sistemlerinin yönetiminde kullanılan temel araçtır. IACS, Polonya’lı çiftçilere 

yapılan yardımların kontrolünü ve dağıtımını sağlayan karmaşık bir bilgi teknolojileri 

aracıdır. IACS uygulaması AB bütçesi tarafından finanse edilen işlemlerin AB 

tüzüklerine uygun bir şekilde gerçekleştiğini garanti etmektedir.  

Polonya’da IACS sisteminin geliştirilmesi 1999 yılı Aralık ayında PHARE kapsamında 

uygulanan iki proje ile başlatılmıştır. Projeler kapsamında donanım, kulak küpeleri ve 

hayvan pasaportları gibi ilk büyük harcamalar yapılıp sistemin uygulanmasından 

sorumlu personel eğitilmiş ve IACS’ın uygulandığı AB üye ülkelerinden uzmanlar ile 

irtibata geçilmiştir. 2000 yılında Tarımın Modernizasyonu ve Yeniden Yapılandırılması 

Ajansı tarafından Polonya’da Entegre İdare ve Kontrol Sisteminin geliştirilmesi 

amacıyla ihaleye çıkılmış ve 28 Haziran 2001 tarihinde Hewlett Packard (HP) şirketi ile 

imza atılmıştır. Bu kapsamda IACS’ın tüm IT alt sistemlerinin geliştirilmesi ve 

uygulanması HP tarafından, analitik işler ve kurumsal yapılanma, personel istihdamı ve 

eğitimi gibi IT ile ilgili olmayan kurumsal alt yapı oluşumuna ilişkin yükümlülükler ise 

ARMA tarafından yerine getirilmiştir. 
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IACS IT sistemi 8 alt sisteme ayrılmıştır: 

1. Çiftlik kayıt alt sistemi: Çiftliğe ve çiftçiye ait kayıt ve güncellemeleri 

kapsamaktadır. Diğer uygulama yazılımlarının mecburi olarak kullanacağı  

temel alt sistemdir. 

2. Doğrudan ödeme alt sistemi: Bitkisel üretim ve hayvan besiciliğine ilişkin tüm 

ödeme işlemlerini kapsayan alt sistemdir. 

3. Özel ürünler alt sistemi: Şerbetçiotu, tütün ve kuru yem üretimi gibi özel 

ürünlerin ve üretimden ayrılmış tüketilmeyen ürünlerin kontrol ve yönetiminden 

sorumlu alt sistemdir.  

4. Ek önlemler alt sistemi: Kırsal kalkınma planı altında uygulanan işlemleri 

kapsayan alt sistemdir. 

5. Ödeme ajansı alt sistemi: Ödemelerin yapılması, hesaplanması, mali plan 

yönetimi ve finansal raporlama gibi aktiviteleri yerine getirmekle sorumlu alt 

sistemdir. 

6. Hayvan tanımlama ve kayıt sistemi: Sığır, koyun, keçi gibi büyükbaş ve 

küçükbaş hayvanları kayıt altına alan ve doğum, yer değiştirme, kesim 

bilgilerinin yanı sıra kulak küpeleri uygulamaları ve hayvan pasaportları 

işlemlerini kapsayan alt sistemdir. 

7. Yardımcı ve ortak fonksiyonlar alt sistemi: Tüm alt sistemler tarafından 

kullanılan toplam fonksiyonlar ya da ARMA’nın alanına giren konularda 

yönetimi kolaylaştıran doğrudan yardım şemaları ile ilgili olmayan konuları 

kapsamaktadır. 
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8. Veri analiz alt sistemi (veri deposu): standart raporlar, veri analizi, standart 

olmayan raporları kapsayan bölümdür. 

Sistemin IT bölümü için gerçekleştirilen analitik ve dizayn çalışmaları aşağıdaki 

unsurlardan oluşmaktadır: 

• IACS yazılım geliştirmesinin temeli olan uygulama yazılım mimarisinin dizaynı 

• Sistemin IT bölümünün teknik altyapı tasarımı (IACS’ın tüm birimlerindeki 

yapısal kablolama, bilgisayar yerel ve geniş alan ağlarının (LAN/WAN) aktif 

özelliklerinin yüklenmesi ve konfigürasyonlarının yapılması, sistem ve standart 

yazılımların yüklenmesi ile birlikte alt sistemlerin başlatılması, veri yüklenmesi, 

yönetimi, güvenlik, e-mail ve kullanıcı izinlerinin belirlenmesi gibi) 

Sistemin IT dışındaki bölümlerine yönelik çalışmalar ise IT çalışmalarına paralel olarak 

ARMA tarafından devam ettirilmiştir. Bu çalışmayı oluşturan temel unsurlar aşağıda 

sıralanmıştır; 

• ARMA’nın kurumsal yapısının ödeme ajansı olarak değerlendirilmesi ve 

uygulanması. Polonya’nın idari bölünmesini yansıtan 3 seviyeli bölünme karara 

bağlanmış ve her bir ilçede ödemelere konu olan ödeme başvuruları ve kayıtları 

için ARMA ilçe ofisleri kurulmasına karar verilmiştir. Ajansın 16 ilde bölge 

ofisi bulunmaktadır. Buralarda başvuru ve yerinde kontrol işlemleri 

gerçekleştirilmektedir. 

• Ödeme ajansı ve IACS sistemindeki tüm konuların akışını kapsayan yazılı 

prosedürlerin değerlendirilmesi (başvuruların yapılmasından ödemelerin 

yapılmasına kadar gerekli tüm prosedürler). Prosedürler 4 temel gruba 

ayrılabilir: 

1. Uygulama prosedürleri 
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2. Finansal ve mali prosedürler 

3. Hayvan tanımlama ve kayıt prosedürleri 

4. Yatay prosedürler (Doğrudan tarımsal ödeme işlemlerinin yönetimi ile ilgili 

olmayan prosedürler) 

• Personel istihdamı ve gerekli çalışma mekanlarını ayarlanması 

• Hem IACS sisteminin uygulanmasından sorumlu olan ARMA personelinin hem 

de çiftçilerin eğitilmesi. 

2002 yılında Avrupa Komisyonu’nun aday ülkeler için getirdiği basitleştirmiş ödeme 

sistemi olan tek alan ödeme sistemi (Single Area Payment Scheme -SAPS) ile birlikte 

IACS sisteminde belirgin modifikasyonlar yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Bu ihtiyaca 

yönelik olarak analizler yapılmış ve basitleştirilmiş sisteme geçiş için 4 aşamalı bir 

taslak hazırlanmıştır. 

1. Aşama: Basitleştirilmiş sistem altında doğrudan ödeme uygulamaları için IACS 

sistemi IT bölümünün hazırlanmasıdır. ARMA’nın akreditasyonu için bu aşama altında 

aşağıdaki modeller geliştirilmiştir. 

• Alan ödemeleri için başvuruların işlenmesi 

• Ödeme hesaplama modeli 

• Yerinde kontrol modeli  
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2. Aşama: Başvuruların işlenmesi ve temel veri deposu gibi tamamlayıcı yazılımların 

hazırlanması ( karşılaştırma sağlamaya yönelik farklı zamanlarda farklı kaynaklardan 

verilerin depolanması ) 

3. Aşama: IT sisteminin çiftçi kaydı, veri deposu, LPIS ve yerinde kontroller gibi  ek 

uygulama unsurları ile genişletilmesi 

4. Aşama: LPIS ve veritabanlarında toplanan bilginin daha geniş kullanımını sağlayan 

dış sistem ve mekanizmalara yönelik ara yüzlerin genişletilmesi. 

Yoğun çalışmalar sonrasında 27 Nisan 2004 tarihinde ARMA’nın ödeme ajansı olduğu 

resmi olarak açıklanmıştır. 

ARMA IT sisteminde, veritabanlarının merkezi olduğu üç katmanlı mimari 

kullanılmıştır. ARMA’nın genel merkez, il ve ilçe seviyesindeki tüm kurumsal 

birimlerini merkezi veritabanına bağlayan IT ağı mevcuttur. 

İlçe ofisleri yardım başvurularını alıp sisteme girdikten sonra idari kontroller yerine 

getirilmekte ve herhangi bir problem oluşması durumunda problemler çözülmektedir. 

Ödemeler için ilk başvurular 15 Nisan 2004 tarihinde alınmıştır. 

Sistem kullanıcıları tarafından yapılan tüm işlemler sistemde kaydedilmekte ve tüm 

değişiklik tarihleri kayıt altına alınmaktadır. İlçe ofisleri, bölgesel ofisler tarafından 

kontrol edilmektedir. Tüm sistem, yetkisiz erişimlere ve veri kayıplarına karşı veri 

korumasını garanti eden güvenlik yapısına sahip olup tüm kayıtlar elektronik formatta 

saklanmaktadır.  

Tüm değişikliklerden sonra ARMA’da işletilen IACS sistemi aşağıdaki unsurlardan 

oluşmaktadır; 

1. Bilgisayarlı veritabanı 
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• Üretici kaydı ( adı, soyadı, adres, kimlik numarası, vergi numarası, banka 

hesap numarası) 

• Çiftlik kaydı (tarımsal parsel ve kadastro bilgilerini içeren tarımsal alan 

bilgileri, ) 

2. Ödeme başvuruları kaydı (ödemeler için son başvuru tarihi, ödeme miktarlarının 

hesaplanması, tarımsal parsellerin alanı gibi) 

3. LPIS (beyan edilen tarımsal arazilerin tanımlanması ve uygunluk kriterlerine 

uyup uymadığının kontrol edilmesi) 

4. Entegre kontrol sistemi (görsel olarak formların doldurulup doldurulmadığının 

kontrol edilmesi, sisteme giren verilerin kaynak dokümanlarla uyumluluk 

durumunun incelenmesi ve idari olarak basit kontrollerin ve yerinde kontrol ve 

uzaktan algılama ile kontrol metotları kullanılarak çapraz kontrollerin yapılması) 

5. Hayvan tanımlama ve kayıt sistemi (Hayvanların doğumunda ölümüne kadar 

tüm geçmişinin tutulması) 

Polonya’da IACS’ın uygulanmasıyla birlikte AB bütçesinden gelen finans kaynakları 

çiftçilere aktarılmış ve oluşan ek fonlarla tarımsal üretim ve tarımsal işletmelere yapılan 

yatırımlar artırılmıştır. Geliştirilen IT sistemi ile merkezi yönetim sağlanmış ve 6000 

kullanıcıya ulaşmıştır (http://www.cwhonors.org/laureates/government/20055382.pdf. 

2008). 

Polonya’da Tek Alan Ödeme Sistemi (SAPS - Single Area Payment Scheme) ve 

Tamamlayıcı Ulusal Doğrudan Ödemelerine (CNDP – Complementary National Direct 

Payments) her yıl yaklaşık 1,5 milyon başvuru yapılmaktadır. Çiftçiler başvurularını 

kendilerine sağlanan kullanıcı adı ve şifre ile internet üzerinden yapabilmektedirler. 

Aşağıdaki şekilde bu işlemin gerçekleştirildiği arayüz gösterilmektedir. 
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Şekil 5.5 Polonya IACS sisteminde çiftçilerin giriş yaptığı web sayfası (Anonymous 
2007) 

Polonya, LPIS sistemi oluşturmak üzere referans parsel olarak kadastro parselini 

seçmiştir. Aşağıdaki şekilde çiftçilere ait kadastro parselleri listesi gösterilmektedir. 

 

Şekil 5.6 Polonya IACS sisteminde kadastro parselleri sayfası (Anonymous 2007) 
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Polonya’nın SAPARD fonlarından yararlanmak üzere oluşturduğu kurumsal yapı 

incelendiğinde Maliye Bakanlığı’nın Ulusal Yetkilendirme Görevlisi, Tarım ve Kırsal 

Kalkınma Bakanlığı’nın Yönetim otoritesi, Tarımın Modernizasyonu ve Yeniden 

Yapılandırılması Ajansı’nın ise SAPARD ajansı olarak görevlendirildiği görülmektedir.  

Polonya’da, 1268/99 sayılı tüzük gereği hazırlanan SAPARD programında, tarım ve 

gıda sektörünün etkinliğinin artırılması, iş koşullarının iyileştirilmesi, iç ve dış piyasada 

rekabet gücünün artırılması ile kırsal bölgelerde istihdam yaratılması olmak üzere iki 

konu öncelikli olarak ele alınmıştır. 

Polonya ‘da uygulanan SAPARD programı tedbirleri aşağıda sıralanmaktadır. 

1. Gıda ve su ürünleri işleme ve pazarlamasının geliştirilmesi 

2. Tarımsal işletme yatırımları 

3. Kırsal altyapının geliştirilmesi 

4. Kırsal alanda ekonomik aktivitelerin çeşitlendirilmesi 

5. Çevre ve orman tedbirleri 

6. Mesleki eğitim  

7. Teknik yardım  

SAPARD uygulaması için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması 2 yıl sürmüş ve 2000 

yılı Ekim ayında Polonya SAPARD planı AB Komisyonu tarafından kabul edilmiştir. 

2000–2003 yıllarını kapsayan Çok Yıllı Mali Antlaşmanın 2001 yılında imzalanmış ve 

2002 yılı Temmuz ayında SAPARD ajansının akreditasyonu gerçekleştirilmiştir (Muğla 

2007). 
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5.3 Fransa 

5.3.1 Ülke ile ilgili genel bilgi 

Güneyde Akdeniz'den kuzeyde Manş Denizi ve Kuzey Denizi'ne, doğuda Ren 

Nehri'nden batıda Atlas Okyanusu'na kadar yayılan topraklarda yer alan Fransa, Avrupa 

Birliği’nin kurucu üyelerinden biridir ve birlik üyesi ülkeler içinde yüzölçümü en büyük 

olanıdır. Ülke, bunun yanında Birleşmiş Milletlerin de kurucu üyelerinden, G8 

Zirveleri'nin, Latin Birliği'nin ve NATO'nun da katılımcılarındandır. Birleşmiş Milletler 

Güvenlik Konseyi'nin beş sürekli üyesinden biridir. 

Yüzölçümü 547.030 km² olup 2006 yılı verilerine göre nüfusu 63.587.700’dür. Arazi 

yapısı plato görünümlü masifleri oluşturan yaşlı dağ kalıntıları, kuzey ve batıdaki tortul 

ovalar ve güney ve güneydoğudaki genç dağlar ile bunların arasında uzanan dar 

ovalardan oluşmaktadır. 

2005 verilerine göre arazi kullanımı incelendiğinde tarıma uygun toprakların %33.46, 

sürekli ekinlerin % 2.03 diğerlerinin ise %64.51 olduğu gözlenmektedir. 2003 verilerine 

göre sulanan arazi miktarı 26.000 km²’dir (http://tr.wikipedia.org/wiki/Fransa. 2008). 

5.3.2 IACS IT yapısı ve Ödeme Kuruluşu altyapısı  

Fransa’daki mevcut IACS sistemi yenilenirken teknoloji yönlü yeniliklerin yanı sıra 

veri modelleme ve yönetim problemleri, özellikle de coğrafi veriler dikkate alınmıştır. 

IT sistemleri geliştirilirken kurumsal, fonksiyonel ve işlevsel amaçlar göz önünde 

bulundurulmaktadır. IACS sisteminin bölgesel ve ülkesel çapta geniş kullanımı göz 

önüne alındığında başlıca kullanıcılar merkez ofis ve yerel ofisler, çiftçiler, kontrol 

birimleri ve uzaktan algılama ile kontrol ile görevli dış kullanıcılar olarak 
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sayılabilir.

 

Şekil 5.7 IACS’ın kullanıcı ve fonksiyonlarını gösteren şekil (GARINET 2006) 

Yukarıdaki şekil IACS/LPIS sistemi ile yerine getirilen tüm fonksiyonları 

göstermektedir. IACS/LPIS faaliyetleri beyan, kontrol ve ödeme olmak üzere yıllık 3 

işlem döngüsü etrafında yapılandırılmaktadır. 

Fransa IACS IT yapısı incelendiğinde, merkez ofisten yerel ofislere bilgi akışının önem 

arz ettiği, bu yüzden de yüksek oranlı bilgi akışına olanak sağlayan ağ teknolojileri 

kullanıldığı gözlenmektedir. Bu şekilde oluşturulan merkezileştirilmiş topoloji ile 

verilere tek kaynaktan erişilmekte ve iki ayrı idari bölge arasında oluşabilecek 

problemlerin önüne geçilmektedir. Merkezileştirilmiş mimari ile yerel ofislerin güçlü 

sunucu ihtiyaçları ortadan kaldırılmakta, veri entegrasyon yönetimi ve güvenliği tek bir 

noktadan sağlanmaktadır. Merkezileştirilmiş ve N-katmanlı mimari kullanılarak yerel 

ofislerde tek tek yükleme yapılmadan uygulamaların ve verilerin tek bir noktadan 

(merkez ofisten) yönetimi sağlanmaktadır. 

Yerel 

Yerel Yerel 

Yerel 

Yerel 

Merkez ofis 

Önceden basılı formların üretilmesi 

İdari kontroller 

Çiftçi kaydı 

Ödemeler 

Risk Analizi 

Raporlar/istatistikler 
E-Servisler 

Yıllık beyan peryodu 

Yerinde kontroller 

Uzaktan algılama kontrolleri 

Yılllık kontrol peryodu 

LPIS yönetimi 

Yıllık güncellemeler 
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Şekil 5.8 IACS IT alt yapısını gösteren şekil (GARINET 2006) 

Temel mimari kavramları aşağıdaki unsurlardan oluşmaktadır. 

• Coğrafi veri yönetimi: Coğrafi veri yönetimi çok önemli olup kötü bir alt yapı 

sistemin işletilmesi ve bakımı açısından ileride büyük masraflara yol 

açabilmektedir. Bu yüzden prensipte kural, coğrafi veri ve uygulamalarla coğrafi 

olmayanları ayırmamaktır. Bunun yerine tavsiye edilen iş verileri ile referans 

verileri ayırmaktır. 

• Parsel bazlı veya blok bazlı LPIS kavramında bu ayırımı yapmak kolay iken ilot 

bazlı LPIS kavramında LPIS segmentasyonları çiftçi beyanlarından sağlandığı 

için bu ayırımı yapmak çok daha zordur. IACS/LPIS bilgi sistemlerini oluşturan 

temel unsurlar, iş amaçlarına uygun ve referans verileri organize eden veri tabanı 

yönetim sistemleri (DBMS), uygulama platformları (.NET, Java,..) ve özel 

görevleri yerine getiren GIS araçlarıdır. 

• Harita servisleri: Yerel ofisler tarafından gerçekleştirilen parsel çizimleri 

merkezileştirilmiş harita servis uygulamaları ile gerçekleştirilir. 

Yerel ofis 

Yerel ofis Yerel ofis 

Önceden basılı formların üretilmesi 

İdari kontroller 

Yerinde kontroller 

Uzaktan algılama ile kontrol 

Çiftçi kaydı 

Ödemeler 

Yerel ofis 

Yerel ofis 

Merkez ofis 

Risk Analisi 

LPIS yönetimi 

Raporlar/istatistikler 

E-Servisler 

Internet 



 

 
 

50 

 

Şekil 5.9 İş verileri ve referans verileri ayrımını gösteren şekil (GARINET 2006) 

• Dış servisler: Özellikle coğrafi verilere ilişkin bilgilerin ortak kullanılabilme 

kapasitesinin artması, dağıtık servislere bağlı uygulama tasarımına izin 

vermektedir. Web servisleri ile sağlanan bu konfigürasyonda IACS/LPIS sistemi 

tarımsal bilgileri içerdiğinden IACS yönetimi web servis sağlayıcısı 

durumundadır. Web bilgi servisleri, INSPIRE direktiflerini uygulamak için 

güçlü bir alt yapı oluşturmaktadırlar. 

• Açık kaynak fırsatları: Uzaysal verilerin yönetimi, web servislerinin sağlanması, 

yerinde kontrollere yönelik analiz ve çözüm sağlayan araçların geliştirilmesi 

aşamasında tek bir GIS yazılımına bağlı olmak yerine güvenilir ve makul açık 

kaynak çözümleri kullanılmaktadır. 

2000–2007 yıları arasında Fransa IACS sistemi aşağıdaki gibi yapılandırılmıştır: 

Web tabanlı, merkezileştirilmiş mimari kullanılmış olup Paris’te bulunan ödeme 

ajansındaki merkez sunucu ile 95 bölümde 95 sunucu bulunmaktadır. Merkez sunucuda 

SOLARIS, yerel ofislerde ise LINUX işletim sistemi kullanılmaktadır. Ana veritabanı 

Yerel ofis 

Yerel ofis 

Yerel ofis 

Yerel ofis 

Yerel ofis 

Merkez ofis 

İş jeo-veriler 
   - Çiftçi beyanı 
    - Kontrol 

Yerinde kontrol 

Uzaktan algılama ile kontrol 

LPIS 
(Bloklar/Parceller) 

Hava/uydu verileri 

Bölgelere ayırma 
 - İdari 
 - Çevresel 

Uydu verileri 

Yerel jeo-veriler 
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yönetim sistemi SYBASE olup Corba, C++ uygulama teknolojileri kullanılmaktadır. 

Dış servis olarak kullanılan LPIS sistemi ise ORACLE/ESRI-ArcSDE teknolojilerini 

kullanmaktadır (Garinet 2006). 

Fransa Tarım ve Balıkçılık Bakanlığı Tek Ödeme Sistemi Ajansı’na (Agence unique de 

parlement-AUP)  ilişkin 2006 yılı öncesi ve sonrasında uygulanan yapı aşağıdaki 

şekillerde gösterilmektedir. 

 

Şekil 5.10 2006 yılına kadar ve 2006 yılından sonra uygulanan IACS IT mimarisini, 
gösteren şekil (Laroche 2007) 

Fransa IACS sisteminde,  yardım başvurularının yönetiminde coğrafi verilere 

başvurulmaktadır. Arazi parsel tanımlama sistemi oluşturulurken referans olarak çiftçi 

beyanına göre tanımlanan çiftçi blokları (ilot) kullanılmaktadır. Çiftçiler her yıl 

sınırlardaki değişikliklere göre blokları grafiksel olarak onaylamakta veya gerekli 

değişiklikleri bildirmektedirler. Tarımsal parseller çiftçi blokları içinde 

yerleştirilmişlerdir. Yardım başvuruları internet üzerinden de yapılabilmektedir. 

AB’nin en önemli tarımsal üreticilerinden biri olan Fransa’da Ödeme Kuruluşu sayısı 

12 olup, koordinasyon zorlukları nedeniyle bu sayı 3’e indirilmeye çalışılmaktadır. 

Fransa’daki Ödeme Kuruluşlarının sayısını azaltma çalışmaları, diğer eski üye ülkelere 

de önerilmektedir.  
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Fransa’nın hububat ve çeltik ödeme kuruluşu ONIC, müdahale alımları, ihracat geri 

ödemeleri ve DGD ödemelerini yapmakta olup, 17 adet Bölge Müdürlüğüne sahiptir. 

6 TÜRKİYE’DE IACS VE ÖDEME KURUŞU İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARI 

6.1  AB Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin 2003 Yılı Türkiye Ulusal 

Programı 

AB Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin 2003 Yılı Türkiye Ulusal Programında, 

IACS ile ilgili çalışmalara “Öncelik 7.1 Yatay Konulara İlişkin Düzenlemelere Uyum” 

başlığı altında aşağıdaki şekliyle yer verilmiştir. 

“Ana Unsur 7.1.1 Entegre İdare ve Kontrol Sisteminin (IACS) Temel Unsurlarının 

Oluşturulması  

2003 yılı Katılım Ortaklığı Belgesinde (KOB), Türkiye’nin “Entegre İdare ve Kontrol 

Sisteminin kilit unsurlarından biri olan hayvan kimlik sistemini tamamlaması ve arazi-

parseli tanımlama sistemi gibi diğer unsurlar için hazırlık çalışmalarına başlaması” kısa 

vadeli; “Entegre İdare ve Kontrol Sistemini (IACS) oluşturması” da orta vadeli 

öncelikler arasında belirtilmiştir.  

IACS’a doğrudan karşılık gelen Türk mevzuatı bulunmamakla birlikte, 2001 yılında 

başlatılan Çiftçilere Doğrudan Gelir Desteği- Arazi ve Çiftçi Kayıt Sistemi Projesi 

kapsamında, değişik kararname ve tebliğler ile çiftçilere doğrudan gelir desteği 

uygulamasına başlanmıştır. Uygulama kapsamında başvuruda bulunan çiftçilerin kaydı, 

çiftçi başvuruları ve bu başvuruların idari çapraz kontrolleri gibi bazı düzenlemeler, 

IACS’nin temel unsurları ile benzerlikler taşımaktadır. Bu benzerliklere rağmen, 

doğrudan gelir desteğinin, başvuruda bulunulan arazinin ekili olması koşuluyla, 

başvuruda bulunan bütün çiftçilere verilmesi, yardım oranlarında ürüne göre herhangi 

bir ayrıma gidilmemesi ve başvuruda bulunulan arazide beyan edilen ürünün gerçekte 
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yetiştirilip yetiştirilmediğinin kontrol edilmemesi gibi AB’deki IACS uygulamalarından 

ayrılan noktalar da bulunmaktadır.  

IACS’ın diğer temel unsurlarından olan hayvanların kimliklendirilmesi ve kaydı 

konusunda, ilk olarak 4 Haziran 2000 tarihinde yayımlanan Sığır Cinsi Hayvanların 

Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği kapsamında bir veri tabanı kurulmuş, 

hayvanların kimliklendirilmesi ve kaydına başlanmıştır. Söz konusu Yönetmelik 2002 

yılında AB mevzuatına daha ileri uyumu sağlamak üzere revize edilmiştir. 

Uygulamanın başladığı 2001 yılından, Haziran 2003’e kadar 8 milyon hayvan 

küpelenmiş, 6,8 milyon sığır ve 1,2 milyon hayvancılık işletmesi veri tabanına 

kaydedilmiştir.  

Küçükbaş hayvanların kimliklendirilmesi ve kaydı konusundaki mevzuat uyum 

çalışmalarına ise, ilgili AB mevzuatının değiştirilmekte olması yapılan ve 

değişikliklerin alt yapı yatırımlarında ve uygulamada ciddi farklılıklar ortaya 

çıkarabilecek nitelikte olması nedeniyle henüz başlanmamıştır.  

Bu bağlamda öncelik kapsamında, Entegre İdare ve Kontrol Sisteminin kurulmasına 

ilişkin olarak 3508/92 sayılı Konsey Tüzüğü ve 2419/2001 sayılı Komisyon Tüzüğü 

uyumlaştırılacaktır. Bu çerçevede, mevcut kanunlardaki sistemin kurulması ve 

uygulanmasını engelleyen unsurlar, yapılacak değişiklikler ile ortadan kaldırılacaktır. 

Böylece, kısa vadede sistemin kurulması amacıyla gerekli unsurların oluşturulması için 

çalışmalar başlatılarak, orta vadede işleyen bir sistemin tamamlanması 

hedeflenmektedir. 

Öncelik kapsamında kurumsal yapılanmada; doğrudan gelir desteği ve diğer destek 

mekanizmalarının AB’dekine benzer bir yapıya dönüştürülebilmesi için, başta tarımsal 

arazi parseli olmak üzere, arazi parseli tanımlama sisteminin oluşturulması, Çiftçi Kayıt 

Sistemi verilerinin arazi parseli tanımlama sistemi verileriyle ilişkilendirilerek arazi 

esaslı yardımlara ilişkin başvuruların kontrolünde sadece idari çapraz kontrollerin değil, 

aynı zamanda saha kontrollerinin kullanılması; sığır türü hayvanlara yönelik  veri 

tabanında yer alan bilgilerin, IACS kapsamında oluşturulacak tek bir veri tabanında 
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kullanılabilmesine olanak tanıyacak çalışmaların yapılması hedeflenmektedir. Küçükbaş 

hayvanların kimliklendirilmesi ve tanımlanmasına ilişkin AB mevzuatında yapılacak 

değişiklik sonrasında, bu konudaki mevzuat uyum çalışmaları sonuçlandırılarak, IACS 

ile entegre bir veri tabanı oluşturulacaktır.” 

AB Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin 2003 Yılı Türkiye Ulusal Programında, 

Ödeme Kurulu ile ilgili çalışmalara “Öncelik 7.1 Yatay Konulara İlişkin Düzenlemelere 

Uyum” başlığı altında Ana Unsur 7.1.3 Avrupa Tarımsal Yönlendirme ve Garanti 

Fonuna (EAGGF) Yönelik İdari Yapıların Oluşturulması bölümünde aşağıdaki şekliyle 

yer verilmiştir: 

“Avrupa Tarımsal Yönlendirme ve Garanti Fonunun (EAGGF) Garanti Bölümünden, 

ortak piyasa düzenleri kapsamında oluşturulan piyasa mekanizmalarına (doğrudan gelir 

desteği, depolama yardımları ve ihracat geri ödemeleri vb.) yönelik harcamalar finanse 

edilmektedir. Yönlendirme bölümü ise, esas itibarıyla üye devletlerdeki kırsal kalkınma 

tedbirlerinin finansmanında kullanılmaktadır.  

Bu açıdan bakıldığında, EAGGF mevzuatına tam uyum üyelikle 

gerçekleştirilebilecektir. Ancak, katılım öncesinde bu fonların kullanımı ve yönetimini 

sağlayacak idari yapıların ve uygulama mekanizmalarının ortaya konulması; bu amaçla 

da, EAGGF konuları kapsamında gerekli harcama ve düzenlemeleri gerçekleştirecek bir 

Ödeme Kuruluşunun (Paying Agency) kurulması ve bu kuruluşun uygulama 

kapasitesinin geliştirilmesi gerekmektedir.  

Diğer aday ülkelerde bu konudaki yapılanma, Tarım ve Kırsal Kalkınma Özel Katılım 

Programı (SAPARD) çerçevesinde verilen fonların idaresinden sorumlu bir SAPARD 

kuruluşu kurma şeklinde olmuştur. Bu kuruluşların, üyelikle birlikte Ödeme Kuruluşuna 

dönüştürülmesi planlanmıştır.  

Türkiye henüz Tarım ve Kırsal Kalkınma Özel Katılım Programı (SAPARD) 

kapsamında yer almamaktadır. Bununla birlikte EAGGF’ye yönelik kurumsal 
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yapılanma ele alınırken, Türkiye’nin önümüzdeki dönemde SAPARD veya benzeri bir 

programdan faydalandırılması kararı alınması ihtimali göz önünde bulundurularak, söz 

konusu programın gerektirdiği mekanizmaların oluşturulması için çalışmaların 

başlatılması öngörülmektedir.  

Bu bağlamda, ödeme kuruluşunun, Türkiye’nin SAPARD Programına dahil edilmesi 

durumunda, SAPARD kuruluşu olarak da faaliyette bulunabilmesini sağlayacak 

biçimde yapılandırılması hedeflenmiştir.” 

Söz konusu programda ayrıca, Mevzuat Uyum Takvimi başlıklı Tablo 7.1.1’de 

1258/1999/EEC: Ortak Tarım Politikasının finansmanına ilişkin 17 Mayıs 1999 tarihli 

Konsey Tüzüğüne karşılık gelen “Ödeme Kuruluşunun Oluşturulması ve Görevleri 

Hakkında Kanun” başlıklı Türk mevzuatının yürürlüğe girmesinin hedeflendiği aynı 

mevzuatın AB’deki 1883/78/EEC sayılı Avrupa Tarımsal Yönlendirme ve Garanti 

Fonu, Garanti Bölümü tarafından gerçekleştirilen müdahalelerin finansmanı hakkında 

genel kurallar belirleyen 2 Ağustos 1978 tarihli Konsey Tüzüğü ve 1663/95/EC: 

EAGGF Garanti bölümünün hesaplarının tasfiyesine ilişkin usul hakkındaki 729/70 

sayılı Konsey Tüzüğünün uygulanması için ayrıntılı kurallar belirleyen 7 Temmuz 1995 

tarihli Komisyon tüzüklerine karşılık gelecek şekilde hazırlanması hedeflenmiştir. 

2003 Yılı Türkiye Ulusal Programında Mevzuatın Uyumu ve Uygulanması için 

Kurumsal Yapılanma başlıklı Tablo 7.1.2’de yer alan Yapılması Gerekenler bölümü 

altında ödeme kuruluşu ve bölgesel ofislerin kurulması ve bunların yatırım ve kurumsal 

kapasite ihtiyaçlarının belirlenmesi konusunda teknik yardım alınması, ödeme 

kuruluşuna ilişkin akreditasyon kriterlerinin oluşturulması, ödeme kuruluşu ve bölgesel 

ofislerinin oluşturulması ve yeterli sayıda kalifiye eleman istihdamı gerektiği ifade 

edilmiştir (Anonim 2003). 
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6.2 Türkiye’nin AB Müktesebatına Uyum Programı (2007-2013) 

2007-2013 yıllarını kapsayan “Türkiye’nin AB Müktesebatına Uyum Programı” Tarım 

ve Kırsal Kalkınma başlıklı 11. maddesi altında yer alan değiştirilecek/yeni çıkarılacak 

ikincil düzenlemeler arasında “Entegre İdare ve Kontrol Sistemi (IACS) Yönetmeliği” 

yer almaktadır.  

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı sorumluluğunda hazırlanması planlanan düzenlemenin 

amacı “Tarımsal planlama ve desteklemelerin idaresi ve kontrolü için oluşturulmuş 

mekanizmaları kapsayan bir sistemin kurulması ve sistemin destekleme 

mekanizmasında kullanımını sağlamak” olarak belirtilmiştir.  

IACS konusundaki mevzuat çalışmalarının ise Ülkesel uygulamaya geçişi sağlayacak 

IACS/LPIS Projesi (TR 0402.08) sonucunda başlayacağı ve bu doğrultuda yıllara sari 

bir planlamaya ve mevzuat düzenlemelerine gidileceği belirtilmiştir. 

Söz konusu programda değiştirilecek/yeni çıkarılacak ikincil düzenlemeler arasında 

“Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanlığı Kanunu” ile Ulusal 

kalkınma plan, program ve stratejilerinde öngörülen ilke ve hedefler çerçevesinde, 

Avrupa Birliği ve uluslararası kuruluşlardan sağlanan kaynakları da kapsayacak şekilde, 

kırsal kalkınma programlarının uygulanmasına yönelik faaliyetleri gerçekleştirmek 

üzere Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun kuruluş, görev, yetki ve 

sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları düzenlemek hedeflenmiştir (Anonim 2007b). 

6.3 Türkiye 2006 ve 2007 Yılı İlerleme Raporları 

Türkiye 2006 Yılı İlerleme Raporu’nda 11.Fasıl altında yer alan Tarım başlığında Tarım 

Kanunu’nun, müktesebatın uygulanması amacıyla bazı işletme sistemlerine (Entegre 

İdare ve Kontrol Sistemi, Tarımsal Muhasebe Veri Ağı) yönelik yasal zemin yarattığı ve 

Entegre Yönetim ve Kontrol Sistemi’nin (IACS) uygulanmasını hazırlamaya yönelik ilk 

adımların Türkiye tarafından atıldığı belirtilmiştir.  
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Raporda ayrıca, kırsal kalkınma konusunda sınırlı gelişmelerden bahsedilebileceği ifade 

edilmiştir. Eylem Planı ve Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma Aracı’nın (IPARD) üzerine 

bina edileceği Ulusal Strateji kabul edildiği, IPARD programlamasının başlatıldığı, idari 

yapılanma açısından bakıldığında, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın, IPARD programı 

için yönetim otoritesi olarak belirlendiği, personel atamasının yapılmış olduğu, bu 

personelin daha fazla eğitilmesi ve onlara belirli sorumluluklar verilmesi gerektiği 

belirtilmiştir. Ancak, IPARD Ajansı için gerekli yasal altyapı dahil olmak üzere işletim 

yapılarına ilişkin kanuni çalışma henüz tamamlanmadığı, bu durumun, akreditasyon 

sürecinin başlamasını ve bunun neticesinde IPARD fonlarının Türkiye’de kullanımını 

geciktirebileceği dile getirilmiştir (http://www.mfa.gov.tr/data/AB/Ilerlemeraporu_ 

en_8Kasim2006. 2008). 

Türkiye 2007 Yılı İlerleme Raporu 11.Fasıl Tarım başlığı altında ise Entegre İdare ve 

Kontrol Sistemi’nin (IACS) hayata geçirilmesi konusundaki hazırlıkların, AB katılım 

öncesi yardımları çerçevesindeki bir pilot uygulamayla devam ettiği belirtilmiştir. 

Türkiye 2007 Yılı İlerleme Raporu’nda ayrıca, kırsal kalkınma konusundaki ilerlemenin 

başlangıç aşamasında olduğunun, idari yapılarla ilgili olarak, Katılım Öncesi Kırsal 

Kalkınma Aracı (IPARD) için ödemeleri yapacak ajansın kurulmasına ilişkin kanun 

kabul edildiği belirtilmiştir. IPARD ajansının ulusal akreditasyonu konusundaki 

hazırlıkların devam ettiği, bu hazırlıkların IPARD’ın programlama çalışmasının 

zamanlıca tamamlanmasıyla yakından bağlantılı olduğu ifade edilmiştir. Kabul 

edilebilir bir IPARD programının Komisyona zamanlıca sunulmasının, Türkiye’nin 

IPARD fonlarından tam olarak yararlanabilmesi konusunda bir ön şart olduğu 

vurgulanmıştır (http://www.mfa.gov.tr/data/AB/2007IlerlemeRaporu_ing.pdf. 2008). 
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6.4 Türkiye’de İşlevsel Bir Entegre İdare ve Kontrol Sistemi (IACS) ve Arazi 

Parsel Tanımlama Sistemi’nin (LPIS) Tasarımı için Tarım ve Köyişleri 

Bakanlığı’na Teknik Yardım Projesi (TR. 0402.08/002) 

6.4.1 Projenin amacı ve önemi 

2006 Ocak ayında yayımlanan “2005 Yılı Katılım Ortaklığı Belgesinde” Bakanlığımızı 

ilgilendiren başlıca iki öncelik yer almıştır. Bunlardan birincisi orta vadeli öncelik olan 

kırsal kalkınma ile ilgili AB araçlarını işletmek için uygun idari yapıların kurulması, 

ikincisi ise özellikle LPIS’e dayanarak entegre ve idare kontrol sistemi kurulması 

çalışmalarına devam etmektir (http://www.mfa.gov.tr/data/AB/2005_access.PDF. 

2008). Türkiye’de İşlevsel Bir Entegre İdare ve Kontrol Sistemi (IACS) ve Arazi Parsel 

Tanımlama Sistemi’nin (LPIS) Tasarımı için Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’na Teknik 

Yardım Projesi bu ikinci madde ile ilgili olup IACS’ın unsurları ile birlikte kurulmasını 

hedeflemektedir. 

Projenin temel hedefleri: 

• Tarım ve Köyişleri Bakanlığına AB normlarında IACS’ın temel unsurlarının 

oluşturulması konusunda destek sağlanması,  

• AB mevzuatı ve uygulamalarına paralel olarak lehdarların kapasitelerinin, IACS 

ve Arazi Parsel tanımlama Sistemi-LPIS ile ilgili yasal ve kurumsal konularda 

arttırılması, 

• Orta vadede işleyen bir Entegre İdare ve Kontrol Sisteminin oluşturulması için 

hazırlık çalışmalarının başlatılması ve  

• Rasyonel tarımsal planlamalar ve desteklemelerin yapılması için AB ile uyumlu 

işleyen bir sistemin unsurlarının oluşturulmasıdır. 
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Projenin amaçlarından biri de parsel tanımlama sisteminin uygulanmasına dair temel 

soru olan LPIS için en uygun referans parsel seçiminin kadastro parseli, tarımsal parsel, 

çiftçi bloğu ve fiziksel blok seçeneklerinden hangisi olduğuna karar vermektedir.  

6.4.2 Proje kapsamında gerçekleştirilen IT çalışmaları 

IACS/LPIS uygulaması Ağrı ve Tekirdağ olmak üzere iki uç örnek teşkil eden pilot 

bölgede gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonuçlarının, ülkesel bazda yapılacak çalışmaya 

temel oluşturması önem arz etmektedir. Proje, Uygulama ve Tematik olmak üzere iki 

safhadan oluşturulmuştur.  

Uygulama Safhasında;  

• Ikonos uydu görüntü çekimi ve ortorektifikasyonu. 

• Parsel bloklarının, uzman kişiler tarafından belirlenmiş görsel yorumlama 

tekniklerine göre, uydu görüntülerinden sayısallaştırılması ve LPIS veritabanı 

oluşturulması. 

• Çiftçi müzakereleri ve LPIS veritabanı güncellenmesi. 

• IACS prosedürlerinin test edilmesi ve özelleştirilmiş yazılım kullanımı ile 

demonstrasyonu; uzaktan algılama ve yerinde kontroller.  

• Tarım ve Köyişleri Bakanlığı (TKB) personeline projenin tüm adımlarıyla ilgili 

uygulamalı eğitim verilmesi. 

Tematik safhada ise 

• Kurumsal yapının tanımlanması  
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•  Yatırım ve teknik yardım ihtiyaçlarının tanımlanması 

•  Personel sayısı ve eğitim ihtiyacı tanımlanması 

•  Proje fişlerinin hazırlanmasında TKB’ye teknik destek verilmesi  

• Yasal çerçevenin oluşturulmasında TKB’ye teknik destek sağlanması   

amaçlanmıştır (Anonim 2007a). 

Bu bölümde, IT çalışmalarını içerdiğinden dolayı uygulama safhasında gerçekleştirilen 

çalışmalara yer verilmektedir. 

Tekirdağ’ın 4.500 km2’lik bölümü ve Ağrı’nın 3.500 km2’lik bölümünde VHR Uydu 

görüntüleri alınıp toplam 8.000 km2’lik alanı kapsayan  ortofoto görüntüleri 

oluşturulmuştur. Daha sonra görüntü yorumlama ve sayısallaştırma kuralları ve 

sayısallaştırmaya hazır yardımcı veriler / haritalar kullanılarak blokların 

sayısallaştırılma işlemi başlatılmıştır.  

 

Şekil 6.1 Tekirdağ’a ait örnek uydu görüntüsü (Anonim 2007a). 
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Sayısallaştırma işlemi için VKM LPIS sayısallaştırma yazılımı kullanılmıştır. VKM 

LPIS, bilgisayar destekli görüntü yorumlama (CAPI - Computer Aided Photo 

Interpretation) ve arazi özelliklerinin VHR (Very High Resolution – Çok Yüksek 

Çözünürlüklü) uydu ya da hava orto görüntülerinin görsel yorumlanmasına dayalı 

olarak sayısallaştırılması amacıyla özel olarak tasarlanmış bir yazılımdır. Yazılım 

sayesinde poligonlar kolaylıkla ve güvenli bir şekilde yorumlanabilmekte ve özel 

araçlar ile operatör seviyesinde topolojik kontrol sağlanabilmektedir. Jeolojik verilerin 

doğruluğunu ve homojenliğini sağlamak için, tüm sayısallaştırma ve görüntü 

yorumlama kuralları ile topoloji kurallarına uyulması önem arz etmektedir. Yazılım, 

ayrıca görüntü yakalama, yakınlaştırma ve süzme gibi sayısallaştırma araçlarının 

kullanımına ve özellikle raster orto görüntüleri gibi ilave bilgi ve referans bilgi ekleme 

işlemlerine olanak sağlamaktadır. 

Sayısallaştırma süresince gerekli kalite kontrolleri ve düzenli LPIS sayısallaştırma 

işlemlerine yönelik gereken iş organizasyonu kurulmuştur. Tüm sayısallaştırma işlemi 

boyunca, düzenli kalite kontrolleri sağlanmış ve her tasarım dosyası kontrol edilip 

düzeltilmiştir. Böylece, vektörleştirilen her bloğun doğru sayısallaştırılıp 

sayısallaştırılmadığı kontrol edilmiştir. 

Çiftçi kayıt sisteminden alınan verilerle birlikte LPIS veri tabanını oluşturulmuştur. 

Proje kapsamında, seçilen çiftçilerle bağlantı kurulmadan önce gerekli basılı 

dokümanlar ve haritalar web tabanlı yazılım uygulaması ile hazırlanmıştır. Çiftçilerle 

istişareler sonrasında doldurulmuş tablolar / açıklamalı haritalar ya da belirtilen veri 

formatında güncellenmiş sayısal veriler elde edilmiş ve bu verilerle LPIS veri tabanının 

güncellenmesi sağlanmıştır.  

Seçilen IACS prosedürlerinin test edilmesi ve gösterilmesi amacıyla Tekirdağ ilinden az 

sayıda örnek çiftçi seçilmiş ve seçilen örnekler üzerinde idari kontrollerin yanısıra 

uzaktan algılamalı kontrol (CwRS) işlemleri ve parsel ölçümünü içeren saha denetimleri 

gerçekleştirilmiştir.  

Proje sırasında kullanılan yazılımın temel mimarisi aşağıdaki şekilde gösterilmektedir.  
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Şekil 6.2 IACS/LPIS projesinde kullanılan yazılım mimarisini gösteren şekil (Anonim 
2007a) 

Proje kapsamında geliştirilen yazılım - TIDS (Turkish IACS Demonstration Software) , 

MAGIS adlı bir sistemin Türkiye’deki gerçek verilere göre simülasyonundan 

oluşturulmuş bir demonstrasyon yazılımıdır.  

 

Şekil 6.3 TIDS  arayüz örneği (Anonim 2007a) 
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TIDS yazılımını oluşturan menüler ve fonksiyonları aşağıda anlatılmaktadır. 

Navigasyon: Çiftçi kimlik numarası ile sorgulamaların yapılıp çiftçiye ait arazilere 

ilişkin coğrafi verileri gösteren harita ve bunlar üzerinde ölçüm yapmak için gerekli 

olan araçları bulunduran sayfadır.  

 

Şekil 6.4 TIDS navigasyon arayüzü (Anonim 2007a) 

Harita üzerinde topoğrafik haritalar, orto görüntüler, LPIS blokları, çiftlikler, köyler, 

yollar ve tarımsal parsel katmanları mevcut olup istenilen katman üzerinde işlem 

yapılabilmektedir. 

Alfanümerik veri giriş formları: Navigasyon sayfasında olduğu gibi çiftçileri seçmeye 

yarayan bir bölüm mevcut olup sorgulama sonunda seçilen çiftçiye ait tüm parselleri 

gösteren bir tablo ekrana gelmektedir. Her parsele ait bilgiler, veritabanındaki temel 

bilgiler ve geometri bilgileri dışında, bir buton ile yeniden düzenlenebilmektedir. 

Geçersiz bilgi girilmesi durumunda uyarı ekranı gelmekte, bilginin düzeltilip tekrar 

girilmesi istenmekte ve kaydet butonu ile yeni girilen veriler sistemde 

kaydedilmektedir. Bu bölümde silinmesi istenilen veri satırının silinmesi mümkündür. 
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Tablo sonunda geçerli bir LPIS blok numarası kullanılarak yeni parsel eklenmesi de 

mümkündür. 

Coğrafi veri girişi: Grafik input (giriş) sayfası olarak adlandırılan bu sayfa, görüntü 

olarak navigasyon sayfasına benzemekle birlikte parselleri temsil eden grafiksel 

nesneleri düzenleyen 3 harita butonu eklenmiştir. Bunlar; parselin bir bölümünü silmek 

ya da parsel üzerinde boş bir alan oluşturmak için oluşturulmuş buton, boşlukları 

doldurmak için kullanılan buton ve parselleri otomatik olarak  tamamlayan butonlardır.  

Sayfada geçerli çiftçi bilgileri girildikten sonra parsellere ait parsel numarası, ölçülen 

alan, beyan edilen alan gibi bilgiler ekrana gelmektedir. Beyan edilen alan ile ölçülen 

alan arasındaki hataları gösteren ikonlar sayfada mevcuttur. 

PDF fişlerinin üretilmesi: Bu sayfa çiftçiler için pdf dosyalarının oluşturulmasını 

sağlayan bir buton içerir. Kimlik numarası girilen çiftçiye ait çiftçi bilgileri ve parsel 

görüntülerini içeren pdf sayfaları üretilir. 

 

Şekil 6.5 TIDS ile üretilen pdf dosyaları (Anonim 2007a) 

İdari giriş ve çapraz kontroller: Seçilen çiftçiye ait tüm parselleri ve parsellerin 

anomali durumlarını gösteren idari kontrollerin yapılmasına olanak sağlayan sayfadır. 
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Şekil 6.6 TIDS idari giriş ve çapraz kontroller arayüzü (Anonim 2007a) 

Kontrol birimi ara yüzü: Shapefile poligonlarını bir buton yardımıyla sisteme 

aktarmaya yarayan sayfadır. 

Global Yönetim Fonksiyonları: Bu bölüm istatiksel analiz için global raporlama: iş 

akış yönetimi, çiftçilerin dosya durumu (çiftçi beyanı işlenmemiş, idari kontrolleri 

onaylandı gibi), izleme, raporlama, yıllara göre başvuru bilgilerinin sorgulandığı 

sayfalar ve veritabanında kontrol edilmiş parselleri sisteme yükleyen ve sistemde yüklü 

dosyaları kullanıcı bilgisayarlarına kaydeden butonları içeren sayfalardan oluşmakta 

olup kontrolleri tamamlanan çiftçilerin alacakları ödeme miktarlarını hesaplayan ara 

yüzden oluşmaktadır.   

 

Şekil 6.7  TIDS global raporlama arayüzü (Anonim 2007a) 
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6.4.3 Proje sonuçları 

LPIS ile birlikte IACS’ın diğer unsurlarının kurulması için ülkesel uygulamaya geçişe 

yönelik Türkiye’de İşlevsel Bir Entegre İdare ve Kontrol Sistemi (IACS) ve Arazi 

Parsel Tanımlama Sistemi’nin (LPIS) Tasarımı İçin Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’na 

Teknik Yardım Projesi (TR. 0402.08/002) yürütülmüş ve tamamlanmıştır.  

 

IACS/LPIS’in ülkesel çapta uygulanmasına temel oluşturmaya ve bu konularla ilgili 

Bakanlığımızın kurumsal kapasitesini güçlendirmeye yönelik olarak proje çıktısı olarak 

7 adet proje fişi ve 3 kanun taslağı hazırlanmıştır. Hazırlanan proje fişleri aşağıda 

sıralanmaktadır. 

1-Türkiye’de LPIS’in sayısallaştırılması 

2-Ödeme Ajansı içerisinde bir bölüm olarak Tek Ödeme Sistemi’nin IACS kullanılarak 

yönetilmesi 

3-Çapraz uyum eşleştirmeleri  

4-TKB personelinin IACS konularında eğitilmesi  

5-Çok yıllık bitkilere ilişkin kayıt oluşturma 

6-IACS yazılımının geliştirilmesi ve bakımı  

7-Risk yönetimi ve yerinde kontroller konularında eğitim 

Hazırlanan yönetmelik ve yasa taslakları ise sırasıyla şunlardır; 

1-Üretimden bağımsız  ve basitleştirilmiş bir tarımsal destek sisteminin uygulanmasına 

dair Kanun taslağı 
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2-Entegre İdare ve Kontrol Sistemi’nin (IACS) kurulmasına dair Yönetmelik taslağı 

3-Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu hakkındaki kanunun 

değiştirilmesine dair  Kanun taslağı 

Ayrıca, bu proje kapsamında yapılan çalışmalar ve çıktıları doğrultusunda 11.Fasıl 5 

nolu açılış kriterinde belirtilen Tarım arazilerinin kontrolü için hazırlık amacıyla, tarım 

arazileri tanımlama sistemi ve Ulusal Çiftçi Kayıt Sisteminin nasıl geliştirilebileceğine 

ilişkin bir strateji hazırlanmıştır.  

6.5 Ülkemizdeki tarımla ilgili Bilgi Sistemleri 

6.5.1 Çiftçi kayıt sistemi (ÇKS) 

ÇKS sisteminin kurulmasına yönelik ilk çalışmalar 2001 yılında Tarım Reformu 

Uygulama Programı çerçevesinde başlatılmıştır. 2004 yılı Kasım ayında yayımlanan 

Ulusal Tarım Stratejisi Belgesi ile tarımsal üretime yönelik tüm destek ödeme planları 

ÇKS ile bağlantılandırılmıştır. 

 

5488 sayılı Tarım Kanununda, Entegre İdare ve Kontrol Sistemi (IACS) kurulana kadar, 

bitkisel üretim ile ilgili destek ödemelerinin çiftçi kayıt sistemine göre yapılacağı 

belirtilmiştir. 

 

ÇKS yönetiminde, idari ve teknik olmak üzere iki bölüm bulunmaktadır. TÜGEM’e 

bağlı Risk Yönetimi ve Projeler Dairesi tarımsal desteklerin hazırlanması, program 

mevzuatı, ÇKS düzenlemelerinin hazırlanması ve uygulanması, planlama destek 

programlarının hazırlanması, ödemeler ve ÇKS’nin diğer kurumlarla olan ilişkileri gibi 

idari işlerin yürütülmesinden sorumlu iken Strateji Geliştirme Başkanlığı’na bağlı Bilgi 

Sistemleri ve Değerlendirme Dairesi ÇKS yazılımının hazırlanması gibi teknik 

konulardan sorumludur.  
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ÇKS, TKB personeli tarafından kullanılmakta olup 81 il ve 803 ilçenin tamamında 

internet bağlantısı kullanılarak işlem yapılabilmektedir. Sistemde, yaklaşık 2.75 milyon 

çiftçi, 17 milyon hektar alan ve 20.6 milyon arazi parseli kayıtlıdır. ÇKS’de ayrıca, AB 

istatistikî sınıflandırmasına göre kodlanmış 205 ürünün bilgisi mevcut olup sistem çok 

büyük bir istatistiki veri kaynağı durumundadır. 

 

ÇKS entegre ve destek sistemi olmak üzere iki sisteme ayrılmaktadır. Entegre sistem 

organik tarım bilgi sistemi, kontrollü örtüaltı bilgi sistemi, balıkçılık bilgi sistemi ve soy 

kütüğü bilgi sisteminden oluşmaktadır. Veteriner Bilgi Sistemi henüz ÇKS’ye entegre 

edilmemiştir. Destek sistemi ise doğrudan ve dolaylı destekleme sistemlerinden 

oluşmaktadır. Doğrudan destek başlığı altında, temel DGD ödemeleri ve ek DGD 

ödemeleri (toprak analizi, organik tarım, sertifikalı tohumlar, mazot ve gübre tohumları, 

yem mahsulleri, tarımsal sigorta ve ÇATAK ödemeleri) yer alırken dolaylı destek 

başlığı altında ise, buğday primleri gibi ödemeler yer almaktadır.  

 

Destek başvurularında, ÇKS’ye ilk kez kayıt yaptırılırken çiftçiler tarafından başvuru 

dilekçesi, çiftçi kayıt formu, nüfus cüzdanı, vergi numarası, çiftçi belgesi, arazi 

mülkiyet veya kira sözleşmesi sunulmakta ve her yıl bu bilgiler çiftçiler tarafından 

onaylanmaktadır. Bilgilerde herhangi bir değişiklik olmaması durumunda çiftçiler 

tarafından sadece mahsul bilgileri doldurulmaktadır. Alınan bilgiler, Merkezi Nüfus 

İdaresi Sistemine (MERNİS) ait bilgiler ve Tapu Müdürlüklerinden alınan kayıt 

belgeleri ile çapraz kontrolleri yapılıp doğruluğu kesinleştirildikten sonra  ÇKS 

sistemine kaydedilmektedir.  

Mevcut ÇKS mimarisi aşağıdaki şekilde gösterilmektedir. ÇKS uygulaması üç katmanlı 

bir mimari ve merkezi bir veritabanına dayalı olarak çalışmaktadır. Tüm il ve ilçe 

müdürlüklerinden online bağlantı yapılabilmektedir. 2005 yılında, yeni bir ÇKS 

oluşturulması amacıyla bilgi teknolojileri ve mevcut ÇKS altyapısının iyileştirilmesine 

yönelik bir ihale yapılmıştır ve geliştirilen yeni ÇKS şu anda aktif olarak 

kullanılmaktadır. 
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Şekil 6.8 ÇKS çalışma prensibi (Anonim 2007a) 

6.5.2 Hayvan kimlik ve kayıt sistemi 

Ülkemizde sığır cinsi hayvanların tanımlanması ve kaydedilmesine 2001 yılında  

başlanmıştır. 2002 yılında 1760/2000 sayılı AB mevzuatına uyumlu olarak ‘Sığır Cinsi 

Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği’ hazırlanmıştır. 

Hayvan kimlik ve kayıt sistemi oluşturulması amacıyla Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 

(TKB) tarafından Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü bünyesinde bilgisayarlı bir 

veritabanı merkezi oluşturulmuştur. Veri girişleri Türkiye Sığır Yetiştiricileri Birliği ile 

81 il ve 803 ilçedeki Tarım Müdürlükleri ve serbest veteriner hekimler tarafından 

yapılmaktadır.  

Bakanlığa bağlı İl Müdürlükleri sığır türü hayvanların tanımlanması ve 

kaydedilmesinden doğrudan sorumlu kurumlar olarak belirlenmiş ve tanımlanan ve 

kaydedilen hayvanlara ait bilgilerin ulusal veritabanına girilmesi için gerekli bilgisayar 

ekipmanı, e-posta adresleri ve internet bağlantıları temin edilmiştir. Oluşturulan 

veritabanında yaklaşık olarak 13.850 bin sığır, 2.6 milyon işletme ve 2 milyon yetiştirici 

ÇKS 
Veritabanı 

BI 
Veritabanı 

İLLERDEKİ ÇKS KULLANICILARI 

ÇALIŞMA İSTASYONLARI 

ADSL 

TKB VERİ MERKEZİ 

WEB SUNUCULARI 
UYGULAMA 
SUNUCULARI 
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kayıtlıdır. 24 Temmuz 2006 tarihinden itibaren AB destekli yeni yazılım sistemi olan 

Türkvet uygulamaya konulmuştur 

Türkvet Sisteminde kişi kaydı, işletme kaydı, sürü kaydı ve hayvan kaydı 

yapılabilmekte, hayvan hareketleri takip edilmekte ve izlenebilmektedir. Sistemde ölen 

ve kesilen hayvanların düşümleri yapılmaktadır. Ayrıca, hayvan hastalıklarının takibi, 

numune takip sistemi, coğrafi bilgi sistemi, küpe idaresi, detaylı raporlama, 

desteklemelerin takibi, nakil araçları ve sürücülerin kayıt altına alınması gibi önemli 

fonksiyonlar sistemde yer almaktadır. 

Türkvet veritabanında işletme (sığır işletmesi bilgileri, mezbahane bilgileri, hayvan 

pazarları bilgileri gibi), hayvan (hayvanın kimlik numarası, hayvanın yaşı, ırkı, cinsiyeti 

ve nakilleri ile ilgili tüm bilgiler) ve hayvan sağlığına ilişkin bilgiler tutulmaktadır. 

Küpeleme işlemi, Bakanlığımız taşra teşkilatı ile yetki verilen serbest veteriner hekimler 

ve damızlık sığır yetiştirici birlikleri tarafından yapılmaktadır. Her bir işletmenin veri 

tabanına kayıt işleminden sonra işletme tescil belgesi düzenlenmektedir. Ayrıca, her bir 

hayvana küpe uygulaması yapılıp veri tabanına kayıt işlemi tamamlandıktan sonra 

kimlik bilgilerini içeren pasaport belgesi düzenlenmektedir. Küpeleme ve kayıt 

uygulamalarının Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması Tescili ve İzlenmesi 

Yönetmeliği’ne ve Yurtiçi Hayvan Hareketleri Genelgesi’ne (2007/13)  göre yapılması 

gerekmektedir (Kalkay 2007).  

6.5.3 Türkiye’de sığırlarda soykütüğü sistemi 

Soykütüğü Sistemi 4631 sayılı Hayvan Islahı Kanununa dayanılarak çıkartılan 

“Hayvanlarda Soy Kütüğü ve Ön Soy Kütüğü Hakkında Yönetmelik” ile 2000 yılında 

çıkartılan “Damızlık Sığırların Soy Kütüğünün Tutulması Hakkında Yönerge” ve çeşitli 

zamanlarda yayımlanan özel yönetmelik ve tebliğler çerçevesinde yürütülmektedir. 
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Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği tarafından yürütülen soykütüğü sisteminin 

amacı, sığır ıslahı çalışmalarına yönelik veri tabanının oluşturulmasıdır. Sistemi 

oluşturan temel unsurlar aşağıda sıralanmaktadır. 

1. İşletme Tanımlama ve Kayıt 

2. Hayvan Tanımlama ve Kayıt 

3. Aylık Süt Ölçüm Kayıtları 

4. Yağ Oranı Ölçüm Kayıtları 

5. Sınıflandırma 

6. Tohumlama Kayıtları 

7. Buzağılama Kayıtları 

8. Sağlık Kayıtları 

9. Sürüden Ayrılma ve Sürüye Giriş Kayıtları 

10. Belgelendirme 

11. Islah Programı 

12. Sürü Döl Verimi Kayıtları 

13. Damızlık Değer Tahmini 
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14. Gerekli Raporların Hazırlanması ve Değerlendirilmesi 

(http://www.dsymb.org.tr/soy.htm. 2008 ) 

Rapor Tarihi : 08.04.2008 
ULUSAL HAYVAN SAYIMI 

Proje 
Adı 

İnek 
Sayısı 
(Baş) 

Düve 
Sayısı 
(Baş) 

Dişi 
Dana 
Sayısı 
(Baş) 

Dişi 
Buzağı 
Sayısı 
(Baş) 

DİŞİ  
SIĞIR 
TOPLA
MI (Baş) 

Boğa 
Sayısı 
(Baş) 

Tosun 
Sayısı 
(Baş) 

Erkek 
Dana 
Sayısı 
(Baş) 

Erkek 
Buza
ğı 
Sayısı 
(Baş) 

ERKEK 
SIĞIR 
TOP 
LAMI 
(Baş) 

GENEL 
TOP 
LAM 
(Baş) 

Soykü-
tüğü 

827,564 367,595 125,997 107,890 1,429,046 33,721 151,705 114,078 107,043 406,547 1,828,486 

ÖnSoy-
kütüğü 

3,051,228 646,381 143,546 73,492 3,914,647 124,054 331,687 144,849 75,174 675,764 4,218,213 

 

Çizelge 6.1 Ulusal hayvan sayımı verileri (http://www.dsymb.org.tr/soy.htm. 2008)  

Hâlihazırda, sığır soykütüğü faaliyetleri, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği 

tarafından Bakanlığın desteği ve kontrolü altında yürütülmektedir. Soy Kütüğü Sistemi 

ÇKS ile entegre edilmiştir. 

 

Soy Kütüğü sistemi faaliyetleri Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği’ne 

bağlı il birliklerinin bulunduğu 69 ilde 53.000 işletme üzerinde (kooperatifler ile birlikte 

70.000 işletme) üzerinde gerçekleştirilmektedir. Şu an itibariyle, 1.230.000 adet sığır 

sisteme kayıtlıdır. Tüm işletmeler 600 personel ve 500 araç tarafından sürekli olarak 

ziyaret edilmektedir. Ziyaretler sırasında, yeni doğan hayvanlar, ölümler, hayvan 

hareketleri, süt verim kayıtları güncellenmektedir. Bu kayıtlar 2005 yılından itibaren 

online olarak yapılmaktadır. 

6.5.4 Kontrollü örtüaltı bilgi sistemi 

Toplam 78 milyon hektar alana sahip olan ülkemizde, örtüaltı yetiştiriciliği tarım 

alanları toplam alanı içinde % 36’lık (27.575.000 ha) bir paya sahiptir. Bunun, % 

68’inde tarla bitkileri, % 13’ünde bahçe bitkileri yetiştiriciliği yapılırken, % 19’luk bir 

kısım ise nadasa ayrılmaktadır. 
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Örtüaltı yetiştiriciliği seralar ve alçak plastik tünellerdeki üretimi kapsamaktadır. 1996-

1997 yılı itibarıyla toplam örtüaltı alanlarımızın 40.000 hektarın üzerinde olduğu 

görülmektedir; bunun % 60.5’i (26.780 ha) alçak plastik tünel, geriye kalan % 39.5’i 

(17.510 ha) sera alanlarından ibarettir.  

Ülkemizde örtüaltı yetiştiriciliği ekolojik koşullara bağımlı bir gelişme göstererek, 

özellikle Akdeniz kıyısında yoğunlaşmıştır (http://ortualti.tarim.gov.tr/. 2008). 

 

Örtüaltı yetiştiriciliğinde üretimin planlanması, geliştirilmesi, pazarlanması ve gerekse 

gıda güvenlik zinciri içerisinde kaliteli üretimin tüketiciye ulaştırılması aşamasında, 

kontrollü üretim sistemini geliştirmek amacıyla hazırlanan “Kontrollü Örtüaltı 

Üretiminin Uygulamasına İlişkin Yönetmelik” ,27/12/2003 tarihli resmi gazetede 

yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.  (http://baybul.com/hukuk/313707-kontrollu-ortualti-

uretiminin-uygulamasina-iliskin-yonetmelik.html. 2008) 

 

Türkiye seracılığında, tek ürün ve çift ürün yetiştiriciliği olmak üzere iki tip yetiştiricilik 

yapılmaktadır. Tek ürün yetiştiriciliği genellikle cam seralarda yapılıp yılda tek ürün 

alınırken, çift ürün yetiştiriciliği de plastik seralarda yapılıp ilk ürün sonbahar 

yetiştiriciliğinde, ikinci ürünse ilkbahar yetiştiriciliğinde alınmaktadır. Son zamanlarda 

teknolojik gelişmeler, ilerleyen yetiştirme teknikleri, tohumculuktaki gelişmelerle 

birlikte yeni çeşitlerin de devreye girmesiyle üretim deseni zenginliği artmıştır. Dar bir 

zaman kalıbı içine sığdırılan tohum ekimi-fide dikimi daha geniş bir zaman dilimine 

yayılmıştır. Böylelikle seralarda yılın on ayında ürün hasat etme olanakları ortaya 

çıkmıştır (http://sgb.tarim.gov.tr/Tarim_Politikalari/turkiyede_tarim/turkiyede_tarim. 

pdf. 2008) 
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Şekil 6.9 Kontrollü örtüaltı bilgi sistemi web sayfası 

6.5.5 Organik tarım bilgi sistemi 

Organik Tarım, üretimde kimyasal girdi kullanmadan, üretimden tüketime kadar her 

aşaması kontrollü ve sertifikalı tarımsal üretim biçimidir.  

Organik tarım projesi ile Türkiye'de organik tarımın ve ilgili sektörlerin AB mevzuatları 

ve uygulamaları doğrultusunda geliştirilmesi ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması 

hedeflenmiştir. Proje ile Türk organik tarım mevzuatını AB mevzuatı ile uyumlu hale 

getirerek organik tarımsal üretimin yaygınlaştırılması, teşviki, denetlenmesi, kontrolü, 

organik gıda ve gıda dışındaki ürünlerin işlenmesine yönelik tutarlı bir ulusal 

mekanizmanın oluşturulması amaçlanmıştır.  

AB standartlarına uygun etkili denetim ve belgelendirme sisteminin oluşturulması 

amacıyla TKB, merkez birimleri, taşra teşkilatı ve kontrol sertifikasyon kuruluşları 

arasında bilgi erişimi sağlayan organik veri tabanı kurulması ve bu amaçla Organik 

Tarım Bilgi Sistemi oluşturulması öngörülmüştür. 
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Organik tarım, kontrollü ve sertifikaya bağlı bir üretim faaliyetidir. Ülkemizde ekolojik 

tarım faaliyetlerinin kontrol ve sertifikasyon işlemleri, Tarım ve Köyişleri 

Bakanlığından yetki almış özel kuruluşlar tarafından yapılmaktadır. Tarım ve Köyişleri 

Bakanlığı tarafından yetkilendirilen Organik Tarım Kontrol ve Sertifikasyon 

Kuruluşlarının sayısı 13’dür (http://www.organiktarimturkiye.org/. 2008). 

Organik Tarım Bilgi Sistemi’nde üretici kimlik bilgileri, arazi bilgileri, ürün bilgileri, 

üretim miktarları, Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşlarına ait bilgiler ve işleyici firma 

bilgileri yer almaktadır. 

6.6 Kırsal Kalkınma Teknik Yardım Projesi (TR.0402.08/002) 

6.6.1 Projenin amacı ve önemi 

2004 yılı AB Mali İşbirliği Programı kapsamında yürütülen AB Ortak Tarım 

Politikasının uygulanması için hazırlık projesi iki alt projeden oluşmaktadır. Bunlardan 

birinci alt bileşen Entegre İdare ve Kontrol Sistemi/Arazi Parsel Tanımlama Sistemi 

projesi, ikincisi ise kırsal kalkınma projesidir. Kırsal kalkınma projesi de kendi içinde 

teknik destek ve eşleştirme (twinning) olmak üzere iki alt bileşenden oluşmaktadır. Alt 

bileşenler, Kırsal Kalkınma Planının Hazırlanması için  Teknik Destek  ve Kırsal 

Kalkınma Planının etkin uygulanması için kurumsal kapasitenin güçlendirilmesinden 

oluşmaktadır. 

Kırsal kalkınma projesinin amacı, AB Kırsal Kalkınma Politikası ile uyumlu bir ulusal 

kırsal kalkınma politikasının geliştirilmesi ve kırsal kalkınma planının uygulanmasını 

desteklemek üzere zorunlu altyapının tanımlanmasını içeren IPA bağlamında kırsal 

kalkınma aracının uygulanması için kurumsal kapasitenin güçlendirilmesine katkıda 

bulunmaktır. 

Projenin eşleştirme bileşeni, Bakanlığımız ile Hollanda ve Avusturya Ortaklığı 

işbirliğinde 10 Şubat 2006 tarihinde uygulanmaya başlamıştır. Kırsal Kalkınma Planının 
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Hazırlanması için Teknik Yardım bileşeni kapsamında “Kırsal Kalkınma Planın 

Hazırlanması”na destek alınması hedeflenmiştir.  

Proje kapsamında, IPARD Planı çalışmaları için Yönetim Otoritesi olarak 

görevlendirilen Strateji Geliştirme Başkanlığı Proje Yönetimi ve Mali Kontrol Dairesi 

Başkanlığı bünyesinde oluşturulan IPARD Planı Çalışma Grubu oluşturulmuştur. 

Ayrıca, kırsal alanda rekabet gücünü artırmak ve kırsal kalkınma önlemlerinin etkili 

yönetimini sağlamak üzere kurumsal kapasiteyi güçlendirmeye yönelik olarak (TR 

0503.05) sayılı Kırsal Kalkınma Ajansı kurulması projesi gerçekleştirilmiştir. Bu proje 

ile idari yapıyı güçlendirerek Kırsal kalkınma ajansını kurulmasını desteklemek 

amaçlanmıştır.Proje sonuçları incelendiğinde, kırsal kalkınma ajansının merkez ve yerel 

ofislerinin kurulduğu ve çalışır durumda olduğu ve bununla birlikte kurumsal 

kapasitesinin geliştirilip güçlendiği gözlemlenmektedir. 

6.6.2 Proje kapsamında gerçekleştirilen IT çalışmaları 

Projenin amaçlarından biri de IPARD ajansının kullanacağı yazılımı geliştirmek, 

işletmek ve test etmektir. 

Yazılımın üzerinde çalıştırıldığı donanımlar, proje süresince tedarik edilmiştir. 

Geliştirilen yazılım, proje başvurularının ve ödemelerin izlenebileceği bir çeşit 

doküman yönetim sistemidir. Burada amaç tüm bilgilerin elektronik ortamda tutulması 

ve arşivlenmesidir. Sistemin prototipi hazırlanmış olup tam işleyen sistemin 2008 yılı 

Eylül ayında teslim edilmesi beklenmektedir. Yazılım teslim alındıktan sonra Kurum 

içindeki işleyişini görmek ve eksiklikleri tamamlamak üzere 6 aylık bir revizyon süresi 

öngörülmektedir. Kurumun akreditasyonu ile birlikte yazılım da akredite edileceği için 

geliştirilen yazılımın düzgün işleyişi ve kalite kabul planına uygun olarak hazırlanmış 

olması önem arz etmektedir. 
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IT sistemi tasarlanırken mevcut veri tabanlarına (çiftçi, hayvan) erişimi mümkün kılan, 

tedbirlerde değişiklik olması durumunda, sisteme yeni tedbirler eklenebilmesine olanak 

sağlayan, tedbirlerden bağımsız uygulama işletme sistemine sahip bir yazılım 

geliştirilmesi hedeflenmiştir. Ödeme sistemi ile bu sistemin birlikte işler bir yapıda 

olması sağlanmıştır. 

Yazılım, başvuruların sisteme girişinden IPARD tedbirlerinin değerlendirilmesi ve 

izlenmesine yönelik toplam indikatörlerin istatistiksel analizine kadar tüm safhaları 

içeren bir işlem döngüsüne sahiptir. 

Sistem, veritabanında toplanan bilgilere bağlı raporlama, analiz ve yönetim sağlayan 

web yazılım uygulamalarını kapsayan farklı seviyelerde yetkilere ve fonksiyonlara 

sahiptir. 

Sistem aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi 3 katmanlı mimariye sahiptir. Merkez ofis ve 

iller arasındaki bağlantı internet tabanlı olacaktır. 

 

Şekil 6.10 Ödeme kuruluşu yazılım mimarisi (Anonim 2008) 
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Yukarıdaki şekilde ön uç katmanı, kullanıcı arayüzü katmanını temsil etmektedir. Bu 

katman, HTML dökümanları, Java apletleri, ASP sayfaları, xml dosyaları gibi 

unsurlardan oluşmaktadır. İş mantığı katmanı, veriler arasındaki ilişkilerin 

oluşturulduğu ve son kullanıcı tarafından istenilen sonuçların üretildiği katman olup 

COM+/.NET Java programlama dillerinden oluşan kodları kapsamaktadır. Arka uç 

katmanı ise, ön uç ve iş mantığı katmanlarından bağımsız olup veritabanı yönetim 

katmanıdır (Anonim 2008). 

7 SİSTEMİN TÜRKİYE’DE UYGULANABİLİRLİĞİ 

AB üyeliğine hazırlanan Türkiye, AB OTP kurallarını uygulamaya geçiş amacıyla 

uyum çalışmalarına devam etmektedir. Türkiye’de bu amaçla yürütülmüş veya 

yürütülmekte olan idari kapasitenin geliştirilmesine ve kuralların etkili bir şekilde 

uygulanmasının denetlenmesine yönelik bir çok AB destekli proje bulunmaktadır. 

Türkiye’de İşlevsel Bir Entegre İdare ve Kontrol Sistemi (IACS) ve Arazi Parsel 

Tanımlama Sistemi’nin (LPIS) Tasarımı için Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’na Teknik 

Yardım Projesi, Kırsal Kalkınma Planının Hazırlanması için  Teknik Destek  ve Kırsal 

Kalkınma Planının etkin uygulanması için kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi 

projeleri de bu kapsamda yürütülmüştür. 

Bu projeler ile Türkiye, üye ülkelerin Ortak Tarım Politikası’nın uygulanması için 

gerekli olan Ödeme Ajansı ve Entegre İdare ve Kontrol Sistemi (IACS) gibi idare ve 

izleme sistemlerini oluşturmaya ilişkin çalışmaları başlatarak AB üyeliği konusundaki 

kararlılığını ortaya koymuştur. 

Yürütülen projeler kapsamında, IPARD fonlarının kullanımından sorumlu olmak üzere 

Türkiye’de Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu kurulmuştur ve şu anda 

AB tarafından akredite edilmeyi beklemektedir. Kurumun akredite olmasıyla birlikte, 

AB fonlarından yararlanılmaya başlanılacaktır. Üyelik ile birlikte bu kurumun, AB 

fonlarından gönderilen paranın Türkiye’de dağıtılmasından sorumlu kuruluş olarak tam 

bir Ödeme Ajansı’na dönüştürülmesi gerekmektedir. 
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Avrupa Birliği yeni üye ülkelerde, OTP kapsamında yapılan tüm desteklemelerin tek bir 

ödeme kuruluşu vasıtası ile yapılmasını talep etmektedir. Bu doğrultuda Türkiye’de 

uygulanan doğrudan gelir ödemelerinin de aynı ödeme kuruluşu altında yapılması 

gerekliliği ortaya çıkmaktadır. 

Çiftçilere yapılacak ödemelerde herhangi bir hata veya usulsüzlük meydana gelmemesi 

için desteklemelere konu olan kişi ve arazilerin belirlenmesi ve kontrolü çok önemlidir. 

IACS, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen bütün doğrudan desteklerin dağıtımında 

ve kontrolünde kullanılan bir sistem olduğundan, bu sistemin ülkemizde 

oluşturulmasına yönelik çalışmalar başlatılmış ve sisteminin tüm Türkiye’de 

uygulanabilirliği test edilmiştir. 

 Avrupa Birliği üye ülkeleri, yapılan desteklemelerin amacına uygunluğunu kontrol 

etmek amacıyla Entegre İdare ve Kontrol Sistemi kullanmaktadırlar. IACS/LPIS 

çalışmaları ile ulusal bazda uygulamaya yönelik geliştirilen metodolojilerin, proje 

çıktısı olarak da belirtilen projelerle desteklenmesi durumunda sistemin diğer üye 

ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de uygulanabileceği görülmektedir. 

Türkiye’de tarımsal alanda ekonomik etkinlik ve sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi 

amacıyla çiftçilere yapılan yardımlar artırılmıştır. Bu yardımların düzenli ve doğru 

dağıtımını sağlayabilmek amacıyla izlenebilir ve güvenilir veritabanları 

oluşturulmuştur. Türkiye’de bu konuda atılan adımların ilki ARIP projesi kapsamında 

geliştirilen Çiftçi Kayıt Sistemi’dir. ÇKS’nin bu güne kadar yardımların dağıtılmasında 

doğru bir şekilde kullanılması, bundan sonraki benzer sistemlerin Türkiye’de 

uygulanabilirliği açısından önemlidir.  
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8 SONUÇ 

İklim ve coğrafi şartları çeşitli tarım ürünleri yetiştirilmesine elverişli olan Türkiye’de  

tarımın, işgücündeki payının % 27, GSMH içindeki payının % 9 olduğu 

düşünüldüğünde ekonomik ve sosyal açıdan çok geniş bir alanı kapsadığı 

görülmektedir. Bu bağlamda, Tarım ve Kırsal Kalkınma politikalarının etkin bir şekilde 

uygulanması önem arz etmektedir. 

Üye ülkelerde, IACS sistemi ile çiftçilere ödemelerin doğru bir şekilde yapılması ve 

ödemelerin izlenebilirliliği sağlanmaktadır. Böylece, daha etkin yönetim ve kontrol 

mümkün olmaktadır. 

Aday ülkelerin bu sistemi oluşturmadıkları takdirde, üye olsalar bile, doğrudan 

ödemelerden tam olarak yararlanamayacakları bilinmektedir. Bu bakımdan, Türkiye 

gibi büyük bir tarım ülkesinde IACS’ın bir an önce kurulması gerekmektedir. Bu 

sisteminin tüm Türkiye’de uygulanabilirliğini test etmek üzere uygulanan IACS/LPIS 

projesi ile başlatılan çalışmaların, proje sonucu olarak üretilen proje ve yasa taslaklarına 

uygun olarak zaman kaybetmeden devam ettirilmesi çok önemlidir.  

Tek ödeme sistemine başvurabilmek için, IACS’ın temel unsurlarından biri olan, 

yardım başvurularının yapıldığı parselleri tanımlayan bir Arazi Parsel ve Tanımlama 

Sistemi gereklidir. Bu amaçla LPIS projesinin hayata geçirilerek tarımsal alanların 

tümünü içeren görüntü alma ve sayısallaştırma işlemleri tamamlanmalıdır. 

Katılım öncesi mali yardımların tam olarak kullanılmasıyla birlikte tarımsal ürünlerin 

işlenmesi, pazarlanması gibi ekonomik faaliyetler artırılarak tarımsal işletmelere destek 

sağlanmış olacaktır. Nüfusunun büyük çoğunluğu tarımla uğraşan Türkiye’de, bu tür 

desteklemelerle kırsal kalkınma sağlanacak ve bölgeler arasında belirgin olarak mevcut 

olan farklılıklar giderilecektir.  
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Türkiye’de tarımsal faaliyette bulunan işletmelerin yapısındaki teknoloji kullanımındaki 

yetersizliğe bağlı olarak yaşanan düşük verimlilik problemlerinin, alınan yardımlarla 

birlikte tarımsal işletmelerin yapısının iyileştirilmesi ve verimlilik gücünün 

artırılmasıyla çözülmesi ve çiftçilerin düşük maliyetle yüksek kaliteli ürünler 

yetiştirmesi mümkün olacaktır. Böylece, tarım kesiminin refah seviyesi ve yaşam 

kalitesi yükseltilip tüketicilere daha sağlıklı ürünler sunulacaktır. Ayrıca, Türk tarım 

sektörünün rekabet gücünün artırılarak pazarda söz sahibi bir konuma gelmesi mümkün 

olacaktır. 

Kırsal kalkınma amaçlı yapılan altyapı yatırımları ile çevrenin korunması ve toprağın 

daha iyi kullanılması sağlanacak ve kalıcı mera alanlarının korunmasına katkı 

sağlanacaktır. 

Bu tür idare ve izleme sistemlerinin oluşturulması doğru verilere tek kaynaktan erişimi 

sağlarken, tarımsal politikalara yol gösterici olacak doğru istatistiklerin oluşturulmasına 

da zemin hazırlayacaktır. 

 

AB müktesebatına uyuma yönelik olarak aşamalı olarak uygulanan tüm projelerin 

sürdürülebilirliğini temin etmek için gerekli tüm mevzuat ve idari yapıların hayata 

geçirilmesi gerekmektedir. Ayrıca, bunları yerine getirmek üzere teknik ve idari olarak 

konularında eğitim almış kalifiye personel ihtiyacı göz ardı edilmemelidir. 
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