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ÖNSÖZ
Orman köylerinde ikamet eden insanların yıllık gelirini ve yaşam
kalitesini artırmanın ilk koşulu bölgede mevcut olan üretim faktörlerini tam
kapasite ile harekete geçirilmesinin gerekliliği yadsınmaz bir gerçektir.
Bu çalışma, bölge kalınmasına yönelik olarak yapılması planlanacak
tarımsal ve ormancılıkla ilgili çalışmalara temel oluşturmak amacıyla
gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın, anket yöntemiyle veri toplama aşamasında
yardımlarını gördüğüm Dr. Zerrin AY, Melihat TERZİ ve Mehmet
TÜRKKAN’a teşekkür ederim. Çalışmanın, bölgede yapılacak tarımsal ve
ormancılık hizmetlerinde yararlı olması dileğiyle.
Erdoğan UZUN

Antalya, Haziran 2007
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ÖZ
Bu çalışma ile Antalya İli Gündoğmuş İlçesi orman içi köylerinin kalkındırılmasına
yönelik olarak yapılması planlanacak tarımsal ve ormancılık ile ilgili çalışmalara temel
oluşturulması, araştırma alanındaki işletmelerin ekonomik yapılarının, yıllık faaliyet sonuçlarının,
ormancılık dâhil yıllık gelir kaynaklarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu çalışmada kullanılan
birincil veriler, tesadüfen seçilen 79 tarım işletmesinden ve ilave olarak ormancılık faaliyetlerine
katılan 15 işletmeden elde edilmiştir. Örnek sayısının hesaplanmasında tabakalı örnekleme
yöntemi kullanılmıştır. Bölge koşullarındaki tarım işletmeleri, küçük (1,0–19,9 da), orta (20,0–49,9
da) ve büyük (50 da ve üstü) olmak üzere üç gruba ayrılmıştır. Veriler 2004–2005 üretim yılına
aittir.
İncelenen işletmelerde ortalama arazi genişliği 33,20 dekar, ortalama çiftçi ailesi nüfusu
5,04, okuma yazma oranı ise % 93,3’dür. İncelenen tarım işletmelerinde 3769 YTL olan ortalama
yılık aile gelirinin % 58,6’sı tarım, % 24,1’i emeklilik ve sosyal yardımlardan, % 10,3’ü orman ile
ilgili faaliyetlerden ve % 7,0’si tarım dışı işçilikten elde edilmektedir. Araştırma alanında kişi
başına gelir 747,8 YTL bulunmuştur. Yöredeki işletmelerde sermaye unsurlarının nitelik ve miktar
olarak yetersiz olması, doğal faktörlerin sınırlayıcılığı gibi faktörler kişi başına düşen yıllık aile
gelirinin düşük olmasına neden olan etkenlerdir.
Araştırmada yapılan analiz sonuçlarına göre, arazi verimliliği olarak birim araziye düşen
gayri safi hâsıla, iş verimliliği olarak da erkek işgücü başına düşen gayri safi hâsıla değeri ölçüt
olarak kullanılmıştır. Yapılan bu değerlendirmeye göre küçük işletmelerin araziyi, büyük
işletmelerin ise işgücünü daha verimli kullandıkları belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Aile işgücü potansiyeli, Orman köyleri, Sosyo-ekonomik yapı, Üretim
maliyeti

ABSTRACT
The aim of this study is to determine economic structure and annual economic results of
farms, sources of annual income including forestry activities of households in forestry villages in
Gundogmus district of Antalya province. Further the study intents to constitute basis for forest
village development studies. Data used in the study collected from randomly selected 79 farms and
additional 15 farms included forestry activities by using face to face questionnaire method.
Stratified sampling method used for estimating sampling size with the farms classified into three
groups as small (1.0-19.9 decares), medium (20.0-49.9 decares) and large (50 decares and more).
Data were belongs to 2004-2005 production period.
The average size of farm land, the average population and rate of population who have
reading and writing ability in the investigated farms were found 33.20 decares, 5.04 person and
93.3 % respectively. Research result show that 747.8 YTL annual family income was obtained
from agriculture (58.6 %), from retirements and social aids (24.1%), from forestry activities (10.3
%) and from worker’s wages (7.0 %) in the research area. Per capita income was found 147.8 YTL
in the investigated households. Annual family income was very low in the farms because of
insufficient capital in the farms and inconvenient natural resources.
In this study, analyses were carried out by comparing the average land productivity
which representing gross production value per unit area and labour productivity which representing
gross production value per man power regarding farm size groups. The research results revealed
that land productivity was found highest in the small scale farms while labour productivity was
found highest in the large farms.
Keywords: Potential family labour, Forest Villages, Socioeconomic Structures, Production Cost
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1. GİRİŞ
Ülkemizde halen mülkiyeti devlete ait 20,7 milyon hektarlık orman
alanı içerisinde 2000 yılı nüfus sayımına göre 7328‟i orman içi, 12249‟u
orman bitiĢiği köy olmak üzere toplam 19577 orman köyü bulunmaktadır.
Orman köylerinin, toplam köy sayısı (34971) içindeki oranı % 56‟dır.
Orman köyleri nüfusu 7,38 milyon kiĢi ile 14,15 milyon olan toplam köy
nüfusunun %52‟sini oluĢturmaktadır (KONUKÇU, 2001). Orman köylerinde
yaĢayanların nüfusu, Türkiye nüfusunun yaklaĢık % 12‟sine karĢılık
gelmektedir. Dolayısıyla, halen küçümsenemeyecek miktarda nüfusumuz
araĢtırma konusunu oluĢturan orman köylerinde yaĢamaktadır.
Türkiye‟de sektörel gelir dağılımındaki bozukluk uzun süreden beri
süregelmektedir. Özellikle tarım sektöründe çalıĢanlar ile diğer sektörlerde
çalıĢanlar arasında, tarım sektörü aleyhine önemli farklar bulunmaktadır.
Diğer taraftan, tarımın kendi içerisinde de bölgeler ve aynı bölgede bile
yöreler arasında büyük gelir farkları görülmektedir. Tarım sektörü içinde en
düĢük gelir grubunu, orman köylerinde yaĢayanların oluĢturduğu da bir
gerçektir. Orman köylerinde yaĢayan insanlarımızın hayat standardı ülke,
hatta kırsal kesim ortalamasının çok altında bulunmaktadır. Bu insanların
sosyal güvenceleri de yok denecek kadar azdır. Bu köylerde arazi yetersiz,
parçalı, engebeli ve verim yeteneği düĢüktür. Orman köylerinde tarımsal
üretimin gerçekleĢtirildiği araziler, büyük çapta erozyon tehlikesi altındadır.
YerleĢim yerlerinin Ģehirden uzak, sarp ve yüksek yerlerde olması ulaĢım ve
haberleĢmenin aksamasına neden olmakta, buna sert iklim Ģartları da
eklendiğinde sağlık ve eğitimi de olumsuz etkilemektedir (ANONĠM, 2007).
Alt yapı yatırımlarının da yetersizliği dikkate alındığında orman
köylerimizin ihmal edildiğini söylemek mümkündür.
Bu köyler iklim ve topografya bakımından en zor Ģartlara sahip sarp
kesimlerde yer almıĢtır. YerleĢim yerleri toplu olmaktan çok dağınık ve
parçalı bir yapıya sahiptir. Öyle ki bazı köyler 6-8 mahalleden meydana
gelen çok sayıda ve dağınık yerleĢim yerlerine bölünmüĢtür. Devletçe
götürülmesi gereken hizmetlerin maliyetlerinin en yüksek olduğu yörelerdir.
Bu durum bahsedilen yörelerin zaten kıt olan gelir kaynaklarına eklenince
geri kalmıĢlığın önemli sebeplerinden birini oluĢturmaktadır (ANONĠM,
2001).
Ülkemizde ormanların %99,9‟u kamu mülkiyetindedir. Özel ormanlar
yok denecek kadar azdır (ANONĠM, 2007). Dolayısıyla, orman köylerinde
yaĢayanlar gelirlerini daha çok tarımsal faaliyetlerden sağlamaktadırlar.
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Ormancılık faaliyetlerinden sağlanan gelirlerin oldukça sınırlı olduğu
bilinmektedir. Sadece ormanlardan hane baĢına sağlanan yıllık ortalama
gelirin bölgeler itibariyle 150 – 200 $ arasında değiĢtiği belirtilmektedir
(ANONĠM, 2007). Bu durumda orman köylerinde yaĢayan kiĢiler için
tarımsal faaliyetler büyük önem kazanmaktadır. Tarımsal arazi varlığının
sınırlı oluĢu ve karĢılaĢılan doğal sorunlar, bu köylerimizde tarımsal
verimliliğin de düĢük olmasına neden olmaktadır. Bu durum, orman-köylü
iliĢkilerinde istenmeyen sonuçların ortaya çıkmasına ve ormanlar üzerindeki
baskının artmasına neden olmaktadır. Bu baskının ortadan kaldırılması
tarımsal üretim ve verimliliğin artırılmasını gerektirmektedir.
Orman köylerimizdeki tarım iĢletmeleri küçük aile iĢletmeleri
Ģeklindedirler. Bu iĢletmelerde daha çok aile ihtiyaçlarının karĢılanması ön
plandadır. ĠĢletmeler, daha çok ekstansif koĢullarda, göreceli olarak daha az
girdi kullanarak üretimi gerçekleĢtirirler. Pazarlama olanakları ve pazarlara
entegrasyonları oldukça sınırlıdır. Daha çok, geleneksel tarım yöntemleri
kullanılmakta ve teknolojilerini geliĢtirebilecek yayım ve finansal
hizmetlerden çok sınırlı olarak yararlanabilmektedirler. Tarımsal üretim
içerisinde hayvansal üretim daha fazla önem arz etmektedir.
Orman köylerimizde tarımsal yapının geliĢtirilebilmesi ve köylerde
bulunan tarım iĢletmelerinin (hane halklarının) gelirlerinin artırılabilmesi
için etkin önlemlerin alınabilmesi (politikaların uygulanabilmesi), üretim
birimi olan iĢletmelerin yakından tanınması, ekonomik analizinin yapılması
ve içinde bulundukları doğal ve ekonomik koĢullar ile sahip oldukları üretim
kaynaklarının ortaya konulmasıyla olanaklı görülmektedir.
Diğer taraftan tarımsal konularda yürütülen çalıĢmaların büyük
bölümü, önemli tarımsal potansiyeli bulunan ova köylerindeki tarım
iĢletmelerinin ekonomik analizi ve sorunlarının çözümlenmesine yönelik
olarak gerçekleĢtirilmektedir. Ancak, orman köylerindeki tarım iĢletmelerine
yönelik yeterince araĢtırmanın yapıldığını söylemek mümkün değildir.
AraĢtırma alanı olarak seçilen Antalya ilinde bu durum çok daha belirgindir.
Ġlde yürütülen çalıĢmaların büyük bölümünün seracılığa ve dolayısıyla sahil
kesimine yönelik olduğu söylenebilir.
Ayrıca Antalya tarımı, diğer bölgelere göre çok daha keskin bir Ģekilde
ikili bir yapı göstermektedir. Sahil kesiminde modern ve küçümsenmeyecek
miktarlarda gelir getiren tarımsal faaliyetler gerçekleĢtirilirken, kıyıdan biraz
içerilerde bulunan orman köylerinde daha önce belirtilen yoksunluklar
olanca Ģiddetiyle yaĢanmaktadır. Bu sorunların yaĢandığı alanların baĢında,
araĢtırma alanı olarak seçilen Antalya ili GündoğmuĢ ilçesi gelmektedir.
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GündoğmuĢ, batı Toros dağlarından Geyik dağı eteklerine kurulmuĢ bir ilçe
olup, yüzölçümü 1323 km2‟dir.
Bu çalıĢma ile, yöredeki orman köylerinin kalkındırılmasına yönelik
olarak yapılması planlanacak tarımsal ve ormancılık ile ilgili çalıĢmalara
temel oluĢturulması, araĢtırma alanındaki iĢletmelerin üretimde kullandıkları
nüfus dahil kaynakların, varlıkların miktar ve özelliklerinin belirlenmesi,
tarım iĢletmelerinin (hane halklarının) mevcut faaliyetlerinin ve bu
faaliyetlerde gerçekleĢen üretim, girdi kullanımı, masraf ve gelirlerden
oluĢan yıllık faaliyet sonuçlarının hesaplanması, iĢletmelerin ormancılık
dahil, yıllık gelir kaynaklarının belirlenmesi ve araĢtırma alanındaki ailelerin
gelirlerinin artırılabilmesi için öneriler geliĢtirilmesi amaçlanmıĢtır. Bu
çalıĢma, araĢtırma alanına yönelik yapılacak diğer çalıĢmalar için öncü
olacak nitelikte düĢünülmüĢ ve tasarlanmıĢtır.
2. LİTERATÜR ÖZETİ
Türkiye‟de belirli bir yöredeki iĢletmelerin sosyal ve ekonomik
analizinin gerçekleĢtirildiği pek çok çalıĢma bulunmaktadır. Bu bölümde
öncelikle bu konuda yapılan araĢtırmalar sıralanmaya çalıĢılmıĢ, daha sonra
ise özellikle orman köylerini kapsama alan çalıĢmalar daha ayrıntılı olarak
sunulmuĢtur.
Ġncelenen çalıĢmalarda genel olarak, öncelikle kapsama alınan
iĢletmelerin ekonomik analizi yapılmıĢ, daha sonra bu iĢletmelerle ilgili
farklı konular, örneğin planlama ele alınmıĢtır. Bu çalıĢmalardan
ulaĢılabilinenler kronolojik sıra ile aĢağıda sunulmuĢtur.
ERKAN (1973 ve 1978) Adana‟da yaptığı araĢtırmalarında tarım
iĢletmelerinin sosyo-ekonomik yapılarından sonra sırasıyla yeter gelirli
iĢletme büyüklüğünü ve iĢletmelerin planlamasını yapmıĢtır. Erzincan
Ovasında yapılan baĢka bir çalıĢmada, iĢletmelerin ekonomik analizine ilave
olarak optimizasyonu gerçekleĢtirilmiĢtir (ÇAKAL, 1973). TavĢanlı Ġlçesi
Ģeker pancarı yetiĢtiren iĢletmelerin planlaması ERKUġ (1976) tarafından
yapılmıĢtır. ĠNAN (1977) tarafından ise EskiĢehir Alpu Ovası tarım
iĢletmelerinde yeter gelirli iĢletme büyüklüğü ve organizasyonu
araĢtırılmıĢtır. BaĢka bir araĢtırmada, Malatya Yazıhan Ovasındaki tarım
iĢletmelerinin ekonomik analizine ilave olarak, asgari iĢletme büyüklüğü
belirlenmiĢtir (BOZDAĞ, 1978).
Sebze üretimine yer veren tarım iĢletmelerinin ekonomik analizinin
yapıldığı baĢka bir çalıĢma Beypazarı Ġlçesinde gerçekleĢtirilmiĢtir
(ERĠġEK, 1984). ÇETĠN (1987), Tekirdağ Ġli Merkez Ġlçesinde ayçiçeği
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yetiĢtiren tarım iĢletmelerinin analizini ve planlanmasını yapmıĢtır.
GÖĞERÇĠN (1987) tarafından AyaĢ Asartepe Barajı Sulama Sahasında
sulamanın tarım iĢletmelerinde yol açtığı ekonomik ve yapısal değiĢiklikler
araĢtırılmıĢtır.
ĠMAMOĞLU (1987) tarafından yeter gelirli tarımsal iĢletme
büyüklüğü araĢtırılırken, GÜNGÖR (1988) tarafından AĢağı Sakarya Memik
sulama alanındaki tarım iĢletmelerinin, SERĠN (1989) tarafından Sincan
Ġlçesinde Ģekerpancarı tarımına yer veren iĢletmelerin, TÜRKER (1990)
tarafından Afyon ġuhut Ovasında yer altı suyu ile sulama yapan tarım
iĢletmelerinin, AKAY (1996) tarafından Tokat ili Niksar Ovası tarım
iĢletmelerinin planlaması yapılarak optimal organizasyonları belirlenmiĢtir.
Farklı yörelerdeki tarım iĢletmelerinin ekonomik yapısı, analizi ve bazı
girdilerin kullanımı üzerine incelemelerin yer aldığı bazı çalıĢmalar;
TURAN (1990), KARLI (1991), ġENER (1992), ÇELĠKER (1993),
CEYHAN (1994) ve GÜL (1995) tarafından gerçekleĢtirilmiĢtir. TATLIDĠL
(1992) tarafından yapılan çalıĢmada ise optimal iĢletme büyüklüğünün
tespiti üzerinde durulmuĢtur. BaĢka bir araĢtırmada tarım iĢletmelerinde
tarımsal gelir ve tasarruf olanağı araĢtırılmıĢtır (YILDIZ, 1994).
YILMAZ (1994) ve AKÇAY (1996) tarafından sırasıyla Antalya ve
Tokat‟ta yapılan çalıĢmalarda tarım iĢletmelerinde faktör kullanımı,
verimliliği ve üretim fonksiyonları üzerinde durulmuĢtur. BADEM (1996)
tarafından ise Tekirdağ Ġli Yeni Çiftlik Beldesi tarım iĢletmelerinde etkinlik
ve verimlilik standartlarının belirlenmesi konusunda çalıĢılmıĢtır.
Yeter gelirli iĢletme büyüklüğünün ele alındığı baĢka bir çalıĢma
GÜVEN (1996) tarafından yapılmıĢtır.
ÖZONUK (1996) kültür mantarı üretimi, ÇELEBĠ (1997) büyükbaĢ
hayvan besiciliği yapan iĢletmelerin, PAKSOY (1998) pamuk yetiĢtirilen
iĢletmelerin, GÜNEġ (1999) sözleĢmeli sebze üreten iĢletmelerin,
ESENGÜN ve AKAY (1998) ile AKÇAY ve AKAY (1999) Tokat Ġlinde
farklı iki bölgedeki iĢletmelerin, ekonomik analizlerini yapmıĢlardır.
ORHAN (1996) ise çalıĢmasında ilave olarak ürün bazında girdi kullanımı
ve verim iliĢkileri üzerinde durmuĢtur.
CEYHAN, (1998) tarafından Samsun Ġli Vezirköprü Ġlçesinde sığır
besiciliğine yer veren iĢletmelerin, TOPUZ (1999) tarafından Çankırı Ġli
tarım iĢletmelerinin, ÇELĠK (2000) tarafından ġanlıurfa Ġli Harran Ovasında
arazi toplulaĢtırması yapılmıĢ alanlardaki tarım iĢletmelerinin planlanması
yapılmıĢtır.
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SAYDAN (1999) tarafından yapılan çalıĢma, „Kırıkkale Ġli Çelebi
Ġlçesi Tarım ĠĢletmelerinde Gelir Dağılımı ve Tüketim Eğilimi‟ baĢlığını
taĢımaktadır. Gelir dağılımını konu alan diğer çalıĢmalar TAġER (2001) ve
TAġKAYA (2002) tarafından yapılmıĢtır.
Kızılcahamam Ġlçesinde Köy-Tür‟e bağlı olarak faaliyet gösteren
broiler iĢletmelerinin ekonomik analizi ERTÜRK (2000) tarafından, Bünyan
Ġlçesinde El Dokumacılığı Halıcılığa Yer Veren Tarım ĠĢletmelerinin
Ekonomik Analizi TOPAÇ (2001) tarafından, Bolu Ġli etlik piliç
iĢletmelerinin ekonomik yapısı, BEġPARMAK (2002) tarafından, Bayburt
Ġlinde sığır besiciliğine yer veren tarım iĢletmelerinin ekonomik analizi,
ÖZKAN (2002) tarafından Antalya ilinde serada sebze üretimine yer veren
iĢletmelerin ekonomik analizi ÖZKAN (2001) tarafından, Nazilli Ġlçesi tarım
iĢletmelerinin ekonomik yapısı TOY (2002) tarafından gerçekleĢtirilmiĢtir.
AraĢtırma alanı ile ilgili diğer alanlarda yapılmıĢ çalıĢmalar ise aĢağıda
ayrı ayrı sunulmuĢtur.
Tarım Bakanlığı tarafından yapılan „UĢak Ġli HaĢhaĢ YetiĢtiren Tarım
ĠĢletmelerinde En Uygun Ürün BileĢimi‟ baĢlıklı çalıĢmada, iĢletmeler dağ
ve ova köyleri tarım iĢletmeleri olarak gruplandırılarak iĢletmelerin
ekonomik analizi gerçekleĢtirilmiĢ ve gruplar için en uygun ürün bileĢimleri
belirlenmiĢtir. (ANONĠM, 1974).
„Türkiye‟de Orman Köyleri ve Kalkındırılmasına Yönelik Etkinlikler‟
baĢlıklı bir çalıĢmada orman köylerinin yerleĢim koĢulları, nüfus yapısı,
ekonomik yapısı ve orman köylerinin kalkındırılmasına yönelik konular
1970‟lı yıllarda genel müdürlük düzeyinde örgütlenen ORKÖY (Orman-Köy
ĠliĢkileri Genel Müdürlüğü) öncesi ve sonrası olarak incelenmiĢtir
(ÇAĞLAR, 1986).
YILMAZ (1988) tarafından yapılan kullanılan veriler 49 dağ ve orman
köyünden 6 köy ve bu köylerden 63 iĢletme seçilerek derlenmiĢtir.
ÇalıĢmada; ortalama arazi geniĢliği 45,83 dekar, ortalama parsel sayısı 4,79,
parsel büyüklüğü 8,51 dekar, iĢletme baĢına ortalama nüfusun (7,28)
3,73‟ünün erkek, 3,55‟inin kadından oluĢtuğu bulunmuĢtur. ĠĢletmelerde
ortalama 1288 iĢgünü olan potansiyel aile iĢgücünün %65‟lik bölümü atıl bir
durumda beklemektedir. ĠĢletmelerde 6014000 TL. olan ortalama aktif
sermayesinin %77,70‟ini çiftlik sermayesi, %22,30‟unu da iĢletme sermayesi
meydana getirmektedir. ĠĢletmelerde oluĢan ortalama gayri safi hasılanın
%63,06‟sını bitkisel, %29,76‟sını hayvansal gayrisafi hasıla, %3,95‟ini
iĢletme dıĢı tarımsal gelir ve %3,23‟ünü de ikametgah kira karĢılığı
oluĢturmaktadır.
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DĠNGĠL (1991) „Kızılçam (pinus brutia Ten ) ve sedir (Cedrus libani
A. Richard ) Ağaç Türlerinde Yapacak ve Yakacak Odun Elde Edilmesinde
ĠĢ ve Zaman Analizi‟ isimli çalıĢması ile Batı Akdeniz‟de Toros dağlarında
doğal olarak yetiĢmiĢ kızılçam (pinus brutia Ten ) ve sedir (Cedrus libani A.
Richard) ormanlarında kesim iĢçilikleri ele alınmıĢ ve her iki ağaç türünde
kesim iĢine etki eden etkenler incelenerek, kesim iĢinin iĢ-zaman analizleri
yapılmıĢtır.
„Toros Dağ Köylerindeki Küçük Ölçekli Tarım ĠĢletmelerinin Üretim
Sistemlerinin Analizi‟ isimli çalıĢma Adana ili Aladağ, Pozantı ve Karaisalı
ilçeleri ile Ġçel ili Tarsus ilçeleri dağ ve orman köyü niteliği taĢıyan sekiz
köyde, 68 iĢletme ile gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu çalıĢmada; Sermaye
unsurlarının nitelik ve miktar olarak yetersiz oluĢu, elveriĢsiz doğal
koĢulların bulunuĢu, iĢletmelerin küçük ve yörede tarım dıĢı çalıĢma
olanaklarının sınırlı oluĢu, incelenen iĢletmelerde mevcut iĢgücünün yarıdan
daha fazlasının üretimde kullanılmadığı saptanmıĢtır. Bunlara ilave olarak
yetiĢtirilen birçok üründe arz oranlarının düĢük, iĢletme masraflarının
yaklaĢık %63‟ünü aile iĢgücü ücret karĢılığının oluĢturduğu, dekara 83619
TL‟lık tarımsal gelir elde edildiği sonucuna ulaĢılmıĢtır (ERKAN ve Ark.
1993).
„Tire ilçesi Orman Köyleri Tarım ĠĢletmelerinin Sosyo - Ekonomik
Analizi‟ isimli çalıĢma, 40 orman köyünden seçilen 6 köy ve 79 iĢletme ile
gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu çalıĢma bulgularına göre; ortalama aile nüfusu
4,59‟dur. Cinsiyet açısından iĢletmelerdeki nüfusun %51,42‟sini erkekler,
%48,58‟ini kadınlar oluĢturmakta, iĢletmelerde okuma-yazma oranı
%88,71‟dir. ĠĢletmelerde ortalama arazi geniĢliği 35,66 dekar, parsel sayısı
5,32 ve ortalama parsel alanı 6,70 dekardır. ĠĢletmelerde atıl iĢgücü oranı
%52,57 olarak belirlenmiĢtir. ĠĢletme baĢına ortalama aktif sermaye
150308,60 bin TL. ĠĢletmelerde ortalama çiftlik geliri 14128,37 bin TL,
ortalama iĢletme dıĢı gelir 3004,73 bin TL dır. ĠĢletmelerde ortalama aile
gelirinin %4,75‟i ormancılık kesiminden elde edilmiĢtir (ENGĠNDENĠZ,
1993).
GÖRMEZ (1994) tarafından UĢak Ġli Banaz Ġlçesi orman içi ve kenar
köyleri tarım iĢletmelerinin ekonomik analizi yapılmıĢtır.
AKPINAR (1998) „KahramanmaraĢ Ġli Merkez Ġlçesi Dağ ve Orman
Köyleri Tarım ĠĢletmelerinin Ekonomik Analizi‟ isimli çalıĢmada, bölgedeki
tarım iĢletmelerinin (ailelerin) sosyal ve ekonomik yapıları incenmiĢ ve
mevcut faaliyetlere göre iĢletmelerin ekonomik analizleri yapılmıĢtır.
ÇalıĢma, Merkez Ġlçeye bağlı 74 dağ ve orman köyü içinden seçilen 8
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köyden toplam 68 çiftçi ile anket yapılarak gerçekleĢtirilmiĢtir. Ġncelenen
iĢletmelerde ortalama arazi geniĢliği 28,89 dekardır. Ortalama aile nüfusu
7,03 kiĢi olup, %15,44‟ü okuma-yazma bilmemekte ve iĢletmelerde mevcut
aile iĢgücü potansiyelinin %41,79‟u atıl durumdadır. ĠĢletmelerde ortalama
aktif sermaye miktarı 1924213000 TL. olup, bu değerin %72,55‟ini çiftlik
sermayesi, %27,45‟ini iĢletmeci sermayesi meydana getirmektedir. Bölgede
ortalama aile geliri 252973000 TL olup, bu gelirin %82,33‟ü tarımsal gelir,
%17,67‟si tarım dıĢı gelirden oluĢmaktadır.
ÖZKURT (1998) tarafından yapılan çalıĢmada Ġçel ilindeki orman
köylerinin sosyo-ekonomik yapısı, sorunları incelenmiĢ, kalkınmaları için
mevcut kaynaklar içerisinden alternatifler aranmıĢtır. ÇalıĢma için Ġçel Ġlini
temsil eden Tarsus, Erdemli ve Mut Ġlçelerine ait 154 köyden 27 köy
seçilmiĢ, seçilen bu köylerdeki 116 iĢletmeden çalıĢmanın verileri
sağlanmıĢtır. ÇalıĢmaya göre ailedeki (iĢletmedeki) ortalama nüfus 5,4 kiĢi,
tarım arazi miktarı 22,6 dekardır. Bölgede ortalama aile geliri 26371166 TL
olup, bu gelirin %75,50‟si tarımsal gelir, %24,50‟si tarım dıĢı gelirden
oluĢmaktadır.
Antalya ilinde kıl keçisi yetiĢtiriciliğine yer veren tarım iĢletmelerinin
ekonomik analizi ve planlamasına yönelik yapılan bir çalıĢmada, iĢletmelerin
ekonomik analizi yapıldıktan sonra, incelenen iĢletme grupları ve iĢletmeler
ortalaması itibariyle elde edilen tarımsal gelirin, yeter gelirden yüksek
olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır (DELLAL, 2000).
3. MATERYAL VE METOT
3.1. Materyal
ÇalıĢma, araĢtırma alanı olarak belirlenen Antalya Orman Bölge
Müdürlüğü, GündoğmuĢ Orman ĠĢletme Müdürlüğü sorumluluk sahasındaki
22 orman içi köydeki tarım iĢletmelerinin tamamını kapsamaktadır. Bu
köylerdeki tarım iĢletmelerinden seçilen iĢletmelerle anket yapılarak
toplanan veriler, çalıĢmanın ana materyalini oluĢturmaktadır. ĠĢletmelerden
toplanan bilgiler 2003-2004 üretim dönemini kapsamaktadır. Anket
çalıĢmaları 2005 yılı Nisan ayında gerçekleĢtirilmiĢtir. ÇalıĢmada araĢtırma
alanı koĢullarına uygun olarak düzenlenen anket formları (Ek 1)
kullanılmıĢtır. ÇalıĢmada, ayrıca, GündoğmuĢ tarım ilçe müdürlüğü, Türkiye
Ġstatistik Kurumu ve yayınlanmıĢ diğer kaynaklardan elde edilen ikincil
verilerden de yararlanılmıĢtır.
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3.2. Metot
3.2.1. Örnek İşletmelerin Seçimi
AraĢtırma alanında yer alan köylere ait genel bilgiler (Ek 2),
GündoğmuĢ ilçesine ait köylerin tamamının (22 köy) ihtiyar heyetlerinden
anket yöntemiyle sağlanmıĢtır. Bu köylerdeki tarım iĢletmelerinin tamamı
populasyonu ve örnekleme çerçevesini oluĢturmuĢtur. Tüm köylerdeki
iĢletmelerin arazi varlıkları listesi temin edilebildiği için araĢtırmada köy
seçimine gerek duyulmamıĢtır.
Örnek iĢletme sayısının belirlenmesinde, Tabakalı tesadüfi örnekleme
yöntemi kullanılmıĢtır. Bu yöntemin, tahminlerin doğruluk derecesini
artırmaya ve araĢtırmada farklı grupların yeterince, sağlıklı bir Ģekilde temsil
edilmesini sağlamaya olanak sağladığı ifade edilmektedir. Bu yöntemde ilke,
ana kitleyi homojen tabakalara ayırıp varyansı azaltmaktır. Bu Ģekilde daha
az örnekle, sağlıklı ve ayrıntılı bir çalıĢma mümkün olabilmektedir (GÜNEġ
ve ARIKAN, 1988, s:185).
Tabakalı
örneklemede
örnek
hacmi
çeĢitli
Ģekillerde
hesaplanabilmektedir. Bu tür çalıĢmalarda Neyman ve Oransal yöntem
sıklıkla birbirleri yerine kullanılabilmektedir. Bu çalıĢmada Oransal Yöntem
kullanılarak örnek hacmi hesaplanmıĢtır. Bu yönteme göre kullanılan formül
aĢağıda verilmiĢtir (ĠġÇĠL, 1977 s.108).
N

Nh Sh2

n=
N2 D2 +

Nh Sh2

Formülde;
n: Örnek hacmi
N: Populasyondaki birim sayısı
Nh: Tabakalardaki birim sayısı
Sh2: Tabakaların varyansı
D2: d2/z2
d: Populasyon ortalamasından izin verilen hata miktarı
z: Ġzin verilen güvenlik derecesine karĢı gelen normal dağılım
tablosundaki z değeridir.
Örnek hacminin hesaplanmasında örnekleme birimi olarak iĢletmelerin
sahip oldukları arazi miktarları kullanılmıĢ, hata payı yaklaĢık 3 dekar kabul
edilmiĢ ve %95 güvenlik sınırları içinde çalıĢılmıĢtır. Buna göre örnek hacmi
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yaklaĢık 75 iĢletme olarak belirlenmiĢtir. Belirlenen toplam örneğin
tabakalara dağıtımında ise; nh = (Nh / ΣNh) n Formülü kullanılmıĢtır.
Örnekleme amacıyla iĢletmeler 3 tabakaya ayrılmıĢtır. Tabakalar
iĢletme arazilerinin dağılımı dikkate alınarak 1,0-19,9 dekar, 20,0-49,9 dekar
ve 50,0 dekar ve üstü Ģeklinde oluĢturulmuĢtur. Örnekleme çalıĢmasında
kullanılan ve 1475 iĢletmeden oluĢan çerçeve listesinden elde edilen
bilgilerin özeti Çizelge 1‟de sunulmuĢtur.
Çizelge 1. İşletme Genişlik Grupları İtibariyle Örnekleme Bilgileri
Table 1 Sampling Information According to Farm Size Groups
Arazi GeniĢlik
Grupları
(ĠĢletme Grubu )
1 - (1,0-19,9 da)
2 - (20,0-49,9 da)
3 - (50,0 + da)
Toplam

Çerçevedeki
ĠĢletmelerin
Sayısı
Yüzde
(Nh)
Dağılımı
618
41,90
668
45,29
189
12,81
1475
100,00

Tabaka
Varyansı
(Sh)
23,05
69,60
942,85
-

Hesaplanan
Örnek
Sayısı
31,35
33,88
9,59
74,81

Değerlendirilen
Anketlerin
Sayısı
Yüzde
Dağılım
31
39,24
36
45,57
12
15,19
79
100,00

ÇalıĢmada kullanılan denekler, her köydeki grup içerisinden tesadüfü
olarak seçilmiĢtir. Örnek iĢletme sayısı 75 olarak hesaplanmasına karĢın
yapılan ve değerlendirilen anket sayısı 79 adettir.
GündoğmuĢ Orman ĠĢletme Müdürlüğünde Merkez, Oğuz ve Eskibağ
olmak üzere üç adet Orman ĠĢletme ġefliği hizmet vermektedir. Eskibağ
Orman ĠĢletme ġefliğinin ormanları alan ve nitelik olarak diğer iki Ģefliğe
göre daha iyi olduğu için ormancılık faaliyetleri de daha yoğundur.
Ormancılık faaliyetlerinde çalıĢan ailenin yıllık gelirlerinin hesaplanmasında
2004 yılı verileri baz alındığı için Eskibağ Orman ĠĢletme ġefliği sahasında
ki 56 aktif üyeli OrtakonuĢ, 79 aktif üyeli Balkaya ve 68 aktif üyeli Çatlı
köylerine ait tarımsal kalkınma kooperatifleri 2004 yılında faaldir.
ÇalıĢmada ayrıca bölgede ormancılık faaliyetlerinde çalıĢan ailelerin yıllık
toplam gelirleri içerisinde ormancılık faaliyetlerinden elde ettikleri gelirlerin
düzeylerinin ne olduğu belirlenmeye çalıĢılmıĢtır. Bu amaçla yukarıda
sayılan tarımsal kalkınma kooperatif üyelerinin %10‟u tesadüfi olarak
seçilen 22 (genel değerlendirmeden 7 ve ek yapılan 15 denek) örnek
iĢletmeden veriler toplanmıĢtır. Ormancılık faaliyetlerinin iĢletme bazındaki
yararlarını görmek için 22 örnek verileri ayrıca değerlendirilerek ilgili
çizelgelerde verilmiĢtir.
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3.2.2. Anketin Uygulanması
Anket yönteminde toplanan bilgilerin doğruluk derecesi geniĢ ölçüde
iĢletmelerin hafızasına dayanmaktadır. Ancak iĢletmecilerin, görüĢme anında
yaratılan güven ortamında, çekinmeksizin verecekleri cevapların, amaca
uygun doğrulukta bilgi elde edilmesini sağladığı bilinmektedir (YILMAZ,
1988, s. 9). Bu nedenle, anket uygulanırken sağlıklı bir görüĢme ortamının
oluĢturulmasına azami özen gösterilmiĢtir. Anket uygulamasından önce
çalıĢmanın amacı açık olarak anlatılmıĢ ve çeĢitli konularda görüĢ
alıĢveriĢinden sonra gönüllülük esasına göre anket uygulaması
gerçekleĢtirilmiĢtir. Hatanın asgariye indirilebilmesi için anket çalıĢması
proje personeli tarafından yapılmıĢtır.
3.2.3. Verilerin Analizi
Anketlerle toplanan veriler Excel ve SPSS 9.0 paket programlarında
analiz edilerek özet Çizelgeler halinde sunulmuĢtur. Çizelgeler, genel olarak
oluĢturulan arazi geniĢlik grupları itibariyle ortalama değerleri içermektedir.
ÇalıĢmada, öncelikle araĢtırma alanı ile ilgili genel bazı özellikler
sunulmuĢtur. Daha sonra, iĢletmelerin sosyal ve ekonomik yapısıyla ilgili
göstergeler incelenmiĢtir. Bu kapsamda, nüfus ve demografik özellikleri, aile
iĢgücü kullanım durumu, arazi varlığı ve kullanım durumu ile bilançoyu
oluĢturan aktif ve pasifin unsurları ele alınmıĢtır. Daha sonra ise incelenen
iĢletmelerin yıllık faaliyet sonuçlarına yer verilmiĢtir. Bu süreçte yapılan
analizlerde dikkate alınan bazı hususlar adım adım aĢağıda sunulmuĢtur.
ĠĢletme geniĢliklerinin belirlenmesi amacıyla, iĢletmelerin incelenen
üretim döneminde tasarruflarında bulundurdukları mülk, kira ve ortak
araziler ayrı belirlenerek toplanmıĢtır. Dolayısıyla verilerin, birim araziye
düĢen değerlerinin hesaplanmasında ekilen alan (fiilen üretimde kullanılan
alan) miktarı değil, iĢletme arazisinin (kiralanan, ortağa kullanılan ve mülklü
arazilerin toplamı) miktarı kullanılmıĢtır.
ĠĢletmelerin nüfus durumunun belirlenmesinde, yaĢ grupları, cinsiyet
ve eğitim durumuna göre dağılımı esas alınarak incelenmiĢtir. Aile iĢgücü
kullanım durumu, iĢgücünün iĢletmede, iĢletme dıĢı tarımda ve tarım dıĢında
kullanım süreleri belirlenerek ve cinsiyet ve yaĢ grupları dikkate alınarak
"Erkek ĠĢgücü Birimi" (EĠB) cinsinden analiz edilmiĢtir. Kullanılan aile
iĢgücü miktarlarının erkek iĢgücü birimine dönüĢtürülmesinde Çizelge
2‟deki katsayılar esas alınmıĢtır (AÇIL,ve DEMĠRCĠ, 1984, s.97).
göre

Çizelge 2‟deki katsayılar kullanılarak, iĢletme büyüklük gruplarına
mevcut aile nüfusu için iĢgücü potansiyeli EĠB cinsinden
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hesaplanmıĢtır. Tespit edilen bu miktar, yılda 300 gün ve günde 8 saat
çalıĢılabileceği kabul edilerek 300 ile çarpılmıĢ ve ailenin potansiyel iĢgünü
sayısı bulunmuĢtur (KIRAL, 1987).
Ġncelenen tarım iĢletmelerinin envanterinin çıkarılmasında ve
varlıkların değerlemesinde temel olarak iĢletmecinin beyanı esas alınmıĢtır.
Bununla birlikte, incelenen varlık unsurlarına değer biçmede bazı konuların
belirtilmesinde yarar bulunmaktadır.
Toprak varlığının değerlemesinde, alım satım değeri üzerinden hareket
edilerek ve arazi üzerinde bulunan unsurlar ayrı olarak dikkate alınarak
çıplak toprak değeri esas alınmıĢtır.
Çizelge 2. Erkek İşgücü Birimine Çevirmede Kullanılan Katsayılar
Table 2 Man Power Unit Coefficients
YaĢ Grupları
7 - 14
15 - 49
50 - +

Erkek
0,50
1,00
0,75

Kadın
0,50
0,75
0,50

Arazi ıslahı varlığının değerinin bulunmasında, yeni inĢa edilenler için
maliyet bedeli, daha önce inĢa edilenler için ise yeniden inĢa bedeli
üzerinden toplam yıpranma bedelleri kullanılarak bugünkü (anket tarihi
itibariyle) değerleri belirlenmiĢtir. Aynı yaklaĢım bina varlığı ve unsurları
için de uygulanmıĢtır. Amortismanların hesaplanmasında, söz konusu
varlıkların kullanım süreleri boyunca üniform hizmet vermeleri de dikkate
alınarak doğru hat yöntemi kullanılmıĢtır.
4. ARAŞTIRMA YÖRESİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER
GündoğmuĢ ilçesi; Akdeniz bölgesinde Antalya ilinin 150 km.
doğusunda bir ilçesidir. GündoğmuĢ ilçesini doğuda Mersin, kuzeydoğuda
Karaman ili, kuzey, batı ve güney yönlerini ise sırası ile Antalya‟nın Akseki,
Manavgat ve Alanya ilçeleriyle çevrilmiĢtir.
ÇalıĢma alanındaki orman içi köylerin muhtar yada ihtiyar heyeti
üyelerinden bir kiĢinin katılımı ile yapılan “Köy Genel Bilgi Anketi”ne göre;
köyler genelde birer veya ikiĢer mahalleli toplu yerleĢim yerleridir. Bölge
köyleri genelde yamaç araziler üzerine kurulmuĢ olduğu için, yerleĢim yeri
olarak sel taĢkınlarından etkilenmezler.
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Bölgedeki köylerden iĢ mevsiminde ferdi göçlerin olduğunu, ferdi
olarak göç eden bu kiĢilerin mevsim bitiminde tekrar köylerine dönüĢ
yaptıklarını beyan etmiĢlerdir. Mevsimlik göçerlerin geçici iĢçilik yaptıkları
yerler genelde Alanya ve Manavgat ilçelerindeki seralarda, narenciye
bahçelerinde, inĢaat sektöründe ve turizm tesislerinde vasıfsız iĢçi olarak
çalıĢmaktadırlar.
Köylerin, ilçeyle olan bağlantı yolları genelde asfalttır. Ġlçeye yakın
köylerin çoğunda her gün, ilçeye uzak köylerde (Akyarı, Çaltı ve Karaköy)
ise haftada en az bir gün ilçeye ulaĢım düzenli olarak sağlanmaktadır.
Dolayısıyla kıĢ mevsiminde de köy ile ilçe arasındaki ulaĢım
aksamamaktadır.
Bölgedeki bütün köylerde beĢ yıllık ilk okul binaları genelde 1945 –
1960 yılları arasında yapılmıĢtır. Bu okullarda yetersiz sayıda eğitmen (bir
veya iki öğretmen) ile eğitim hizmetleri verilmeye çalıĢılmıĢtır. Zorunlu
eğitimin sekiz yıl olmasından sonra köylerden ilçeye veya beldelere (sekiz
yıllık temel eğitim okulları ilçe ve beldelerde var) taĢımalı sistemle eğitim
hizmetleri yürütülmektedir.
Bölgede sadece Serinyaka köyünde sağlık ocağı hizmet verilmektedir.
Köylerin birkaçında sağlık evi binası yapılmıĢ (Ekibağ, Kaleiçi ve
Güneycik) fakat sağlık elemanı yokluğu nedeniyle bu köylerde acil
gereksinim duyulan sağlık hizmetleri yapılamamaktadır.
Bölgedeki orman içi köylerin tamamında kanal cinsindeki sulama suyu
tesislerini çiftçiler (köylüler) yapmıĢlardır. Gerek sulama tesislerinin kanal
cinsinden olması ve gerekse arazinin genelde kalkerli yapıya sahip
olmasından dolayı tarımsal üretimde kullanılmadan kaybolan sulama suyu
oranının arttığı düĢünülmektedir. Bu olumsuzluklar nedeniyle Alara çayı
boyunca uzanan araziler dıĢındaki alanlarda sulama suyu yetersizliği kendini
daha fazla hissettirmektedir.
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Çizelge 3. Nüfusun Şehir ve Köy Yerleşimine Göre Dağılımı (2000 yılı nüfus
sayımına göre)
Table 3 Distribution of Urban and Village Populations (According to Census 2000)
YerleĢim
Yeri
Kent
Köy
Toplam

Batı Akdeniz Bölgesi
Nüfus
Oran (%)
1377698
55,32
1112537
44,68
2490235
100,00

Antalya
Nüfus
Oran (%)
936240
54,44
783511
45,56
1719751
100,00

GündoğmuĢ
Nüfus
Oran (%)
5021
23,33
16492
76,66
21513
100,00

Kaynak : TUĠK , 2000 yılı nüfus sayımı

Çizelge 3‟de verilen 2000 yılı genel nüfus sayımına göre; Akdeniz
bölgesindeki toplam nüfusun %55,32‟si, Antalya ilindeki toplam nüfusun
%54,44‟ü, GündoğmuĢ ilçesindeki toplam nüfusun %23,33‟ü Ģehir
merkezinde (ilçede) yaĢamaktadır (ANOMĠN 2006). Bu verilere göre, gerek
Batı Akdeniz Bölgesinde gerekse Antalya ilinde toplam nüfusun yaklaĢık
yarısı Ģehir merkezlerinde yaĢarken GündoğmuĢ ilçesinde toplam nüfusun
yaklaĢık ¼‟ü ilçe merkezinde, ¾‟ü köylerde yaĢamaktadır.
1970‟li yıllardaki belirlemelere göre; köylerde yaĢayan nüfus oranı
Trakya‟da %14,9, Karadeniz kıyısında %60, Marmara ve Eğe kıyılarında
%31,9, Akdeniz kıyısında ve Güneydoğu Anadolu da %40, Ġç Anadolu da
%41, Doğu Anadolu da %56 olmak üzere Türkiye‟de toplam nüfusun %41‟i
“ Köy “ sayılan yerleĢim yerlerinde yaĢamaktadır (ÇAĞLAR, 1993 s.5).
ÇalıĢma alanında ise 1970‟li yıllarda değil, 2000 yılında toplam nüfusun
%75‟i “Köy “ sayılan yerleĢim yerlerinde yaĢamaktadır.
GündoğmuĢ Orman ĠĢletme Müdürlüğü‟nün toplam sahası 120808,5
hektardır. Bu sahanın %59‟u (71596,5 ha.) ormansız (açık alan), %41‟i de
(49212,0 ha.) ormanlık sahadır. Ormanlık sahanın yaklaĢık yarısını (24155,5
ha.), normal koru ormanları diğer yarısını da (25056,5 ha.) bozuk vasıflı
koru ormanları oluĢturmaktadır. Toplam 24155,5 hektarlık normal vasıflı
koru orman alanının 10634,0 hektarı Merkez Orman ĠĢletme ġefliği‟nde,
3861 hektarı Oğuz Orman ĠĢletme ġefliği‟nde, 9660,5 hektarı da Eskibağ
Orman ĠĢletme ġefliği sorumluluk sahasındadır (ANONĠM 1998).
Bölgedeki genç iĢgücünü mevsimlik iĢçi olarak istihdam eden Orman
ĠĢletme Müdürlüğünün ana ormancılık faaliyetlerini içeren iĢ üniteleri
bölgede hemen hemen her yıl periyodik olarak devam etmektedir. Bu iĢ
ünitesindeki her bir ormancılık faaliyetlerinin zamanı ve süresi, faaliyetlerin
yürütüldüğü bölgelerin topografik yapısına, klimatik özelliklerine,
ormanların alanı, vasfı ve bölgede mevcut iĢ gücü gibi faktörlerle iliĢkili
olduğu ve çalıĢma bölgesinde yürütülen ormancılık faaliyetleri aynı havzada
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yapıldığı için yıl içerisindeki dağılımı da bölgede faaliyet gösteren ĠĢletme
ġeflikleri arasında farklılık göstermemektedir.
Bölgedeki ormancılık faaliyetlerinden biri için iĢ – zaman analizi
yapılmıĢtır. Batı Akdeniz Bölgesinde kızılçam (Pinus brutia Ten) ve sedir
(Cedrus libani A. Richard) türlerinde yapacak ve yakacak odun yapma
(istihsal iĢlerinin bir bölümünde) iĢçiliğinde iĢ-zaman analizi, Süleyman
Dingil tarafından 1991 yılında yapılmıĢtır. Bu çalıĢmaya göre 1 m3 dikili
kızılçam türünden, yapacak odun elde etme süresi 126 dakika, yakacak odun
elde etme süresi 48 dakikadır. Yani 1 m3 dikili kızılçam türünden yapacak ve
yakacak odun elde etme süresi toplam 174 dakikadır (DĠNGĠL,1991). Bu
verilere göre bir iĢçi ekibi sekiz saatlik iĢ gününde 2,75 m3 dikili gövdeli
kızılçam türünden yapacak ve yakacak odun elde edebilir. Ortalama dört
kiĢiden oluĢan bir iĢçi ekibi yıllık iĢ sezonunda ortalama 300 m3 dikli gövde
hacmine sahip olan meĢçere de yapacak ve yakacak odun üretimi
yapabileceği düĢünülür ise bu verilere göre; Orman ĠĢletme Müdürlüğü,
yıllık iĢ sezonunda bir iĢçi ekibine ortalama 100 gün iĢ verebilir. Ormancılık
faaliyetlerinde kullanılan yıllık ortalama 100 iĢ günü, ailenin yıllık
çalıĢılabilir gün sayısı olan 300 (ailenin yıllık kullanılabilir iĢ gücü
potansiyelinin hesaplanmasında kullanılan) iĢ günü ile kıyaslanır ise
ormancılık faaliyetlerinde kullanılan yıllık iĢ gününün küçümsenmeyecek bir
değer olduğu görülmektedir.
Orman iĢletme müdürlüklerinde olağan ormancılık faaliyetlerinden
olan bakım çalıĢmaları (kültür bakımı, gençlik bakımı, sıklık bakımı), ve
istihsal iĢinin diğer bölümü olan taĢıma, istifleme gibi iĢ kollarının bölgeye
yönelik iĢ – zaman analizleri yapılmamıĢtır. Bu nedenle bölgede mevcut
iĢgücüne; yıllık ormancılık faaliyetlerinde kullanılabilecek kesinlik ifade
eden yıllık ortalama iĢgünü sayısı verilememektedir.
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5. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA
5.1. İncelenen İşletmelerde Arazi ve Kullanım Durumu
ĠĢletme arazisi (çiftçinin tasarrufunda bulunan kiralık, ortakçılık ve
mülklü arazilerin toplamı), bölgedeki tarım iĢletmelerinin ortalama
büyüklüğü hakkında bilgi veren genel bir değerdir. ÇalıĢma alanında, en
geniĢ iĢletme arazisine sahip olan iĢletme 115 dekar, en küçük iĢletme
arazisine sahip olan iĢletme ise 4,5 dekardır. ÇalıĢma alanındaki iĢletmelerin
ortalama büyüklüğü ise 33,2 dekardır (Çizelge 4). 1986 yılında yapılan bir
çalıĢmada, orman köylerinde iĢletme baĢına düĢen ortalama arazi geniĢliği
41,5 dekar olarak bulunmuĢtur (ÇAĞLAR, 1986 s.63). Ortalama arazi
geniĢliği, Adana Ġli Kozan Ġlçesi dağ ve orman köylerinde yapılan bir
çalıĢmada 45,8 dekar (YILMAZ, 1988 s.12), KahramanmaraĢ ili merkez
ilçesi dağ ve orman köylerinde 28,9 dekar (AKPINAR, 1998 s.17), Ġçel ili
orman köylerinde 22,9 dekar (ÖZKURT, 1998 s.41), Ġzmir Ġli Tire Ġlçesi
orman köylerinde yapılan çalıĢmada 35,7 dekar (ENGĠNDENĠZ, 1993)
olarak belirlenmiĢtir. ÇalıĢma alanındaki iĢletme baĢına düĢen arazi
geniĢliğinin, Türkiye geneli, Adana ili kozan ilçesi dağ ve orman köyleri ve
Ġzmir Ġli Tre Ġlçesi ile kıyaslandığında küçük, KahramanmaraĢ ili merkez
ilçesi dağ ve orman köyleri ile Ġçel ili orman köylerinde yapılan çalıĢmalar
ile kıyaslandığında büyük olduğu görülmektedir. 2001 yılı Tarım Sayımı
Sonuçlarına göre ortalama iĢletme büyüklüğü, Türkiye‟de 61,0 dekar,
Antalya‟da ise 28,3 dekardır (ANONĠM, 2006). Bu ortalama veriler,
araĢtırma alanı ve diğer bölgelerdeki dağ ve orman köylerindeki iĢletmelerin
genel olarak küçük ölçekli olduklarını ortaya koymaktadır. Antalya ili içinde
ise durum daha farklı görülmektedir. AraĢtırma alanındaki iĢletmeler, alan
olarak Antalya ortalamasından bir miktar daha büyük olarak
görünmektedirler. Bununla birlikte, sahil Ģeridinde uygulanan tarım Ģekilleri
dikkate alındığında bölge tarımındaki ikili yapının süregelmekte olduğu
söylenebilir. Sahil Ģeridinde ve sulanan alanlardaki tarım iĢletmeleri
kullandıkları üretim teknolojileri bakımından oldukça ileri bir düzeydedir.
Buna karĢın, araĢtırma alanının da bulunduğu Toros dağlarındaki iĢletmeler
üretim teknolojileri ve ekonomik büyüklükleri yönünden önemli
yetersizliklerle karĢı karĢıyadırlar.
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Çizelge 4. Arazi Genişlik Gruplarına Göre İşletme Arazisi ve Dağılımı (da)
Table 4 Farm Land Distribution According to Farm Size Groups (da)

iĢletme grubu
1
2
3
Genel Ort.

Ortalama
13,7
35,1
78,0
33,2

Minimum
4,5
23,0
55,5
4,5

Maksimum
19,5
49,0
115,0
115,0

Standart Sapma
4,9
8,2
20,7
23,7

Ġncelenen iĢletmelerde, arazilerin tasarruf Ģekli incelendiğinde;
iĢletme arazisinin tamamı mülk araziden oluĢmaktadır. BaĢka bir ifade ile
kiraya veya ortağa arazi iĢleyen iĢletmeye rastlanılmamıĢtır.
ÇalıĢma alanında, arazilerin mülkiyet dağılımı incelendiğinde; birinci
(1-19,9 da) iĢletme grubunda bulunan tarım iĢletmeleri iĢletmelerin
yaklaĢık % 42‟sini oluĢtururken bölgedeki tarımsal arazinin %16‟sına; ikinci
(20-49,9 da) iĢletme grubundakiler yaklaĢık %45‟lik payına karĢın arazilerin
%48‟ine; üçüncü (50 + da) iĢletme grubundakiler ise yaklaĢık %13‟lük
paylarına karĢın arazinin %36‟sına sahiptirler (Çizelge 5). Bu dağılım
bölgedeki iĢletmelerin genel olarak küçük olmalarının yanı sıra, arazi
mülkiyet dağılımında da dengesizliklerin varlığına iĢaret etmektedir.
Antalya ili tarım iĢletmelerinin % 51,4‟ü 20 dekardan, % 84,5‟i 50
dekardan küçüktür. 50 dekar ve daha büyük iĢletmelerin oranı %15,5‟tir. 20
dekardan küçük olan iĢletmeler toplam arazinin % 16,2‟sini, 50 dekardan
küçük iĢletmeler ise %50,5‟ini iĢlemektedir (ANONĠM, 2006).
Türkiye‟de iĢletmelerin ve iĢledikleri arazinin dağılımı ise Ģu
Ģekildedir. Türkiye‟deki iĢletmelerin % 33,4‟ü 20 dekardan, % 64,8‟i 50
dekardan küçük, % 35,2‟si 50 dekardan büyüktür. 20 dekardan küçük
iĢletmeler toprakların % 5,3‟ünü ,50 dekardan küçük iĢletmeler toprakların
% 21,3‟ünü iĢlemektedir (ANONĠM, 2006).
Bu veriler, araĢtırma alanı ve Antalya‟da arazi dağılımının Türkiye‟ye
göre biraz daha dengeli olduğunu göstermekle birlikte, araĢtırma alanı ve
Antalya için Türkiye ortalamasına göre daha küçük olan arazinin
dağılımından bahsedildiği göz ardı edilmemelidir.
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Çizelge 5. İşletme Grupları Bazında Arazilerin Tasarruf Şekli
Table 5 Land Tenure on Farms According to Farm Size Groups
ĠĢletme Grubu
1
2
3
Toplam

Çerçevedeki ĠĢletmelerin
Sayısı (Nh)
Oranı (%)
618
41,90
668
45,29
189
12,81
1475
100,00

Mülk Arazi
Miktarı (da.) Oranı (%)
423,5
16
1263,0
48
936,0
36
2622,5
100

Arazi mülkiyet dağılımı gibi önemli bir baĢka konu da arazilerin
parçalılığı ve parça büyüklükleridir. Bu konudaki göstergeler Çizelge 6 ve
Çizelge 7‟de sunulmuĢtur. Ġncelenen bütün iĢletmelerde parsel sayısı 2 ile 29
arasında değiĢmektedir. Bölgede ortalama parsel sayısı 8,9, parsel büyüklüğü
ise 3,7 dekardır. Türkiye ve Antalya genelinde iĢletme baĢına düĢen parsel
sayısı sırasıyla 4,1 ve 2,9‟dur. Ortalama parsel büyüklüğü ise Türkiye‟de
14,9 dekar, Antalya‟da 9,7 dekardır (ANONĠM, 2006). Bu değerler,
incelenen iĢlemelerin küçük olmalarının yanı sıra parçalı arazilere sahip
olduklarını göstermektedir. Bölgenin dağlık yapısının da bu konuda önemli
bir etken olduğu söylenebilir.
Arazilerin ortalama parsel sayısı ve büyüklüklerinin gruplar arası
dağılımı incelendiğinde; iĢletme grubu büyüdükçe (iĢlenen tarım alanı
miktarı arttıkça), ortalama parsel sayısının ve büyüklüğünün arttığı
gözlenmektedir. Parsellerin küçük ve dağınık olmasının makine ve iĢgücü
kullanımında sorunlara ve verimsizliğe neden olduğu söylenebilir.
Çizelge 6. İşletmelerin parsel sayısı
Table 6 Parcel Numbers of Surveyed Farms
iĢletme grubu
1
2
3
Genel Ort.

Ortalama
5,19
9,92
15,58
8,92

Minimum
2,00
5,00
10,00
2,00
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Maksimum
9,00
21,00
29,00
29,00

Standart Sapma
1,92
3,40
5,28
4,83

Çizelge 7. İşletmelerde Parsel Büyüklüğü (da)
Table 7 Parcel Size of Surveyed Farms (da)
ĠĢletme grubu
1
2
3
Genel Ort.

Ortalama
2,86
3,81
5,30
3,67

Minimum
0,89
1,70
2,90
0,89

Maksimum
5,83
7,00
8,85
8,85

Standart Sapma
1,17
1,18
1,67
1,49

Arazilerin nitelikleri ve tarımsal verimlilik açısından önemli bir baĢka
konu da sulama olanaklarının durumudur. Bölgedeki iĢletmelerin arazilerinin
sulu ve kuru vasfına göre dağılımını gösteren Çizelge 8 incelendiğinde;
iĢletmelerin, bölgede iĢlenilen tarım alanının %91‟inde kuru tarım, %9‟unda
ise sulu tarım yapmakta oldukları görülmektedir. Bölgede faaliyet gösteren
tarım iĢletmelerinin ortalama kuru arazi miktarı 30,2 dekar ve sulu arazi
miktarları ise 3,0 dekardır. Bu veriler araĢtırma alanındaki bitkisel üretimin
kuru tarıma dayalı olduğunu göstermektedir.
Bölgedeki tarım arazileri genelde yamaç arazilerde bulunmaktadır. Bu
yamaç arazilerde eğim fazla olması ve tarımsal amaçlı kullanılan parsellerde
de toprak yapısının tarım için çok elveriĢli olduğu söylenemez. Ayrıca
sulama amaçlı tesisler de bulunmamaktadır. Bölgedeki orman içi köylerin
bir kaçı hariç çoğunluğunun sulu arazisi, suyu yılın on iki ayı akan Alara
çayı havzasında ya da Alara çayı havzasındaki sulu dere kenarındadır. DSĠ
veya ilgili yatırımcı devlet kurumlarından hiçbir kuruluĢun bölgede sulama
Ģebekesi kurma amaçlı faaliyetleri bulunmamaktadır.
Çizelge 8. Arazilerin Sulanma Durumu
Table 8 Irrigation Conditions of Farm Lands
ĠĢletme
Grubu
1

Sulu Arazi
Kuru Arazi
Toplam Arazi
Oranı
Oranı
Oranı
Miktarı (da)
Miktarı (da)
Miktarı (da)
(%)
(%)
(%)
1,9
13,9
11,8
86,1
13,7
100,0

2

2,7

7,7

32,4

92,3

35,1

100,0

3

7,1

9,1

70,9

90,9

78,0

100,0

Genel Ort.

3,0

9,0

30,2

91,0

33,2

100,0
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Çizelge 9. İşletmelerde Arazi Kullanım Durumu (da)
Table 9 Land Use of Surveyed Farms (da)
ĠĢletme grubu

Tarla arazisi
Ekilen

Nadas

Meyve Arazisi
Toplam

Bağ

Zeytin

Diğer

Sebze
Arazisi

Toplam
ĠĢletme
Arazisi

1

5,6

5,2

10,8

0,9

0,0

0,7

1,2

13,7

2

16,0

14,9

30,9

0,9

0,6

1,1

1,6

35,1

3

30,3

37,8

68,1

2,8

0,0

5,4

1,7

78,0

Dağılımı (%)

14,1
42,5

14,6
43,9

28,7
86,4

1,2
3,6

0,3
0,9

1,6
4,8

1,4
4,3

33,2
100,0

Or.Faa.Çal.ĠĢ.Ort1

10,4

10,1

20,4

0,7

0,0

0,8

1,6

23,5

Dağılımı (%)

44,3

42,5

86,8

3,0

0,0

3,3

7,0

100,0

Genel Ortalama

1

Or.Faa. Çal. ĠĢ.Ort.: Ormancılıkfaaliyetlerinde çalıĢan iĢletmelerinortalaması

Ġncelenen iĢletmelerde arazi kulanım durumu Çizelge 9‟ da
verilmiĢtir. Bölgedeki iĢletmelerde kullanılan toplam iĢletme arazisinin %
86,4‟ünü tarla arazisi oluĢturmaktadır. Kuru tarımın yapıldığı tarla arazisinin
yaklaĢık yarısı nadasa ayrılırken diğer yarısında daha çok buğday olmak
üzere arpa üretimi yapılmaktadır. Tarla arazisini % 9,3‟lük payı ile meyve
arazisi izlemektedir. Bağ ve zeytin arazileri genel olarak kapama bahçe
niteliğinde iken diğer meyve arazileri karıĢık meyvelerden oluĢmaktadır.
Sebze arazisinin oranı ise % 4,3‟tür. Sebze yetiĢtiriciliği çok çeĢitli olup
genellikle aile ihtiyacının karĢılanmasına yöneliktir. Bazı iĢletmelerde
meyve ağaçları arasında yer yerde sebze üretimi yapılmaktadır.
5.2. İncelenen İşletmelerde Nüfus ve Kullanım Durumu
Nüfus; bölgedeki tarım iĢletmelerinin gereksinim duyduğu iĢgücünü
karĢılayan bir üretim faktörü olmanın yanında, bölgenin sosyal ve ekonomik
yapısının geliĢmesine hizmet eden önemli bir unsurdur. Bu bölümde,
incelenen iĢletmelerdeki nüfusun çeĢitli yönleriyle incelenmesine
çalıĢılmıĢtır. ÇalıĢma alanındaki nüfusun, arazi geniĢliğini esas alan iĢletme
grupları bazında yaĢ gruplarına ve cinsiyete göre dağılımı Çizelge 10‟da,
yüzde dağılımı ise Çizelge 11‟de verilmiĢtir.
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Çizelge 10. Nüfusun Yaş Gruplarına Dağılımı
Table 10 Distribution of Populations to Age Groups
ĠĢletme
Grupları
(da)

0-6 YaĢ G.

7-14 YaĢ G.

15-49 YaĢ G.

50 + YaĢ G.

Toplam

Erkek

Kadın

Erkek

Kadın

Erkek

Kadın

Erkek

Kadın

Erkek

Kadın

Nüfus

1

0,10

0,19

0,65

0,45

1,32

1,23

0,61

0,42

2,68

2,29

4,97

2

0,14

0,14

0,36

0,56

1,36

1,11

0,69

0,64

2,56

2,44

5,00

3

0,25

0,17

0,42

0,42

0,92

1,75

0,83

0,67

2,42

3,01

5,43

0,14

0,16

0,48

0,49

1,28

1,25

0,68

0,56

2,58

2,46

5,04

Genel
Ortalama

Çizelge 11. Nüfusun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı (%)
Table 11 Distribution of Populations to Age Groups (%)
ĠĢletme
Grupları
(da)

0-6 YaĢ G.

7-14 YaĢ G.

15-49 YaĢ G.

50 + YaĢ G.

Toplam

Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın

Nüfus

1

2,01

3,82

13,08

9,05

26,56

24,75

12,27

8,45

53,92

46,08

100,00

2

2,80

2,80

7,20

11,20

27,20

22,20

13,80

12,80

51,20

48,80

100,00

3

4,60

3,13

7,73

7,73

16,94

32,23

15,29

12,34

44,57

55,43

100,00

Genel Ort.

2,78

3,17

9,52

9,72

25,40

24,80

13,49

11,11

51,19

48,81

100,00

Yapılan bu çalıĢma sonucuna göre, GündoğmuĢ ilçesi orman içi
köylerinde iĢletme grupları bazında aile nüfusu büyüklüğü 4,97 ile 5,43 kiĢi
arasında değiĢmekte ve ortalama aile büyüklüğü 5.04 kiĢidir (çizelge 10).
Bu nüfusun %48,81‟i kadın, %51,19‟u erkektir ( çizelge11).
2000 yılı nüfus sayımına göre Türkiye‟de orman köylerinde
ortalama hane halkı büyüklüğü 5,9 (ANONĠM,2006), Kozan ilçesi dağ ve
orman köylerinde ortalama hane halkı büyüklüğü 7,28 (YILMAZ, 1988),
KahramanmaraĢ merkez ilçesi dağ ve orman köylerinde 7,03 (Akpınar,
1998), Ġçel ili orman köylerinde 5,4 (ÖZKURT, 1998 ), Tire Ġlçesi orman
köylerinde 4,59 (ENGĠNDENĠZ, 1993) kiĢidir. Buna göre çalıĢma
alanındaki iĢletmelerin ortalama hane halkı büyüklüğü, Tire Ġlçesi orman
köylerinden büyük, Türkiye genelinden, Kozan ilçesi dağ ve orman
köylerinden, KahramanmaraĢ merkez ilçesi dağ ve orman köylerinden ve
Ġçel ili orman içi köylerinin ortalama hane halkı büyüklüğünden küçüktür.
Bu durum Antalya ilinde ve özellikle sahil kesiminde turizm baĢta olmak
üzere iĢgücünün çalıĢabileceği alanlar vardır. Dolayısıyla, araĢtırma
alanından yakın bölgelere bir göçten bahsetmek mümkün görülmektedir.
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Kalkınmada etkili olan faktörlerden biri de nüfusun nitelikleridir.
Nüfusun niteliklerini etkileyen temel unsur ise eğitimdir. Nüfusun üretimde
etkin ve verimli bir Ģekilde kullanımı eğitim düzeyi ile yakından iliĢkilidir.
Ġncelenen iĢletmelerde aile nüfusunun eğitim durumu; okur yazar
olmayanlar, diploması olmayıp ta okur yazar olanlar, temel eğitimi
tamamlayanlar, lise ve üniversite mezunu olanlar Ģeklinde beĢ gruba
ayrılarak incelenmiĢtir (Çizelge 12).
ÇalıĢma bölgesindeki nüfusun iĢletme grupları içerisindeki dağılımı
incelendiğinde; Ġncelenen iĢletmelerde nüfusun; %6,7‟sinin okuma yazma
bilmediği, %5,3‟ünün okur yazar olduğu, %76,6‟sının ilkokul (temel eğitim),
%10,6‟sının lise ve %0,8‟inin üniversite eğitimi aldığı Çizelge 13‟de
görülmektedir. Bu veriler, incelenen iĢletmelerde eğitim düzeyinin düĢük
olduğunu ortaya koymaktadır.
Ülkemizdeki küçük tarım iĢletmelerinin temsilcilerinden biri olan
orman içi köylerdeki iĢletmelerin (ailelerin) iĢgücünün temel kaynağını aile
fertleri oluĢturur. Tarım iĢletmelerinde genelde hasat zamanında fazla iĢ
gücüne gereksinim duyulur. Küçük ölçekli tarım iĢletmelerinde iĢ hacmi
küçük olduğu için ücretle tutulan iĢçiler genelde yoktur.
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E
7,6
7,6
6,5
7,4

K
2,8
2,3
6,5
3,2

T
0,49
0,47
0,65
0,50

T
10,4
9,9
12,9
10,6

0,13
0,11
0,33
0,15

0,36
0,36
0,33
0,35

Lise

Lise
K

E

E
1,4
0,6
0,0
0,8

K
0,0
0,0
0,0
0,0

T
1,4
0,6
0,0
0,8

Üniversite

0
0
0
0

Toplam

4,68
4,72
5,02
4,74

Toplam

100,0
100,0
100,0
100,0

0,07
0,03
0,00
0,04

Üniversite
K
T

0,07
0,03
0,00
0,04

E

Çizelge 14. İşletmelerde Aile İşgününün Yıllık Kullanım Durumu (EİG) ve Dağılımı (%)
Table 14 Annual Uses of Family Labour Force (MPU) and its Distributions (%) in the Surveyed Farms
İşletme
Potansiyel
İşletmede
İşletme Dışında Kullanılan
Toplam
Çalışılmayan
Grubu
Aile
Kullanılan
İşgünü
Tarımda
Ormanda
Diğer
İşgücü
Miktar Yüzde Miktar Yüzde Miktar Yüzde Miktar Yüzde Miktar Yüzde Miktar
Yüzde
1
1022
310
30,3
4
0,4
17
1,7
29
2,8
360
35,2
662
64,8
2
1057
330
31,2
7
0,7
9
0,9
20
1,9
366
34,6
691
65,4
3
1071
377
35,2
4
0,4
7
0,7
12
1,1
400
37,3
671
62,7
Gen.Ort.
1045
329
31,5
5
0,5
12
1,1
22
2,1
368
35,2
677
64,8
Or.Faa.Çal.İş.ort.
1043
363
34,8
11
1,1
50
4,8
25
2,4
449
43,1
594
56,9

Çizelge 13. İşletmelerdeki Nüfusun Eğitim Durumu (%)
Table 13 Education Situation of Populations in the Surveyed Farms (%)
Arazi genişlik
Okur yazar
Okur yazar olan
Temel eğitim
grupları(da)
olmayan
E
K
T
E
K
T
E
K
T
1
1,4
4,9
6,3
4,9
2,8
7,6
41,0
33,3
74,3
2
1,2
5,8
7,0
1,8
2,9
4,7
42,1
35,7
77,8
3
0,0
6,5
6,5
1,6
0,0
1,6
38,7
40,3
79,0
Genel Ort.
1,1
5,6
6,7
2,9
2,4
5,3
41,1
35,5
76,6

Çizelge 12. İşletmelerdeki Nüfusun Eğitim Durumu
Table 12 Education Situation of Populations in The Surveyed Farms
İşletme
Okur yazar olmayan
Okur yazar olan
Temel eğitim
grupları
E
K
T
E
K
T
E
K
T
(da)
1
0,07
0,23
0,29
0,23
0,13
0,36
1,92
1,56
3,48
2
0,06
0,27
0,33
0,08
0,14
0,22
1,99
1,69
3,67
3
0,00
0,33
0,33
0,08
0,00
0,08
1,94
2,02
3,96
Genel Ort. 0,05
0,27
0,32
0,14
0,11
0,25
1,95
1,68
3,63
T : Toplam nüfus, E: Erkek nüfus , K: Kadın nüfus

Bölgede (orman içi köylerde) mevcut yıllık iĢgücü potansiyelinin ne
kadarının kullanıldığı hesaplanmalıdır. Çünkü bu bölgelerde ana üretim
faktörlerinden biri olan toprak miktarı kıt olduğu için bölgede mevcut olan
ama kullanılmayan yıllık iĢgücü potansiyelinin değiĢik ekonomik faaliyetlere
yönlendirilememesi durumunda, doğal kaynakların usulsüz kullanımını
artıran ve bu usulsüz kullanımların sonucu doğal kaynakların tahribini
hızlandıran etkili ve önemli bir faktör olduğu söylenebilir.
GündoğmuĢ ilçesi orman içi köylerindeki ailelerin yıllık iĢ gücü
potansiyel değerleri (yıllık toplam aile iĢgücü potansiyelinin
hesaplanmasında; günlük çalıĢma süresi sekiz saat, yıllık çalıĢılabilir gün
sayısı 300 gün olarak kabul edilmiĢ ve Çizelge 2’de verilen katsayılar
kullanılmıĢtır) faaliyetler bazında EĠG birimi cinsinden dağılımı Çizelge
14’de görülmektedir.
ÇalıĢma alanındaki orman içi köylerde yaĢayan ailelerin yılda
çalıĢtıkları ortalama süre 368 Erkek ĠĢ Günüdür (Erkek iĢ günü - EĠG, 15-49
yaĢ grubundaki erkek nüfusun günde 8 saatlik iĢ süresi bir erkek iĢgünü
olarak alındı). Tüm iĢletmeler ortalaması olarak potansiyel aile iĢgücü
süresinin, yaklaĢık %31,5’i iĢletmede kullanmakta, %0,5’i iĢletme dıĢı
tarımda, %1,1’i ormancılık faaliyetlerinde, ve %2,1’i tarım dıĢı iĢçilik
faaliyetlerinde kullanmaktadır. Ailelerin toplam yıllık potansiyel iĢgünlerinin
yaklaĢık %64,8’inin kullanılmadığı Çizelge 14’de görülmektedir. Bu
değerler, bölgedeki iĢletmelerde aile iĢgücünün önemli bir bölümünün
kullanılamadığını göstermektedir. Denek olarak sadece ormancılık
faaliyetlerinde çalıĢan iĢletmeler değerlendirildiğinde ise yıllık potansiyel
iĢgününün yaklaĢık %56,9’unun kullanılmadığı görülmektedir. Diğer bir
anlatımla bölgede kullanılmayan yıllık toplam potansiyel iĢgününün %7,9
oranında (%64,8’den %56,9’ye) düĢmesinin nedeni ormancılık
faaliyetlerinin %3,7 (kullanılan iĢgünü %1,1’den %4,8’e yükseldi) oranında
etkili olduğu Çizelge 14’de görülmektedir.
Genel olarak tarım iĢletmelerinde iĢletme geniĢliği büyüdükçe,
ailenin sahip olduğu toplam iĢ gücünü iĢletme içerisinde değerlendirme
oranının artması beklenir. Buna paralel olarak iĢletme dıĢında kullanılan
yıllık iĢgücü oranının da azalması beklenir. Bu beklentilere, bölge iĢletmeleri
uymamaktadır.
ĠĢletme dıĢında kullanılan yıllık ortalama iĢgücü potansiyeli,
bölgedeki istihdam miktarını göstermesi açısından çok önemlidir. Genel
ortalama değerlere göre bölgede mevcut toplam iĢgücü potansiyelinin %3,7
gibi (Çizelge 14) düĢük bir miktarının iĢletme dıĢında kullanılıyor olması,
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mevcut iĢgücü potansiyelini bölgede değerlendirecek özel veya kamuya ait
yatırımcı bir kuruluĢun olmadığını göstermektedir. Devlet kuruluĢlarından
sadece Çevre ve Orman Bakanlığının taĢra kuruluĢu olan GündoğmuĢ Devlet
Orman
ĠĢletme
Müdürlüğü
bölgedeki
potansiyel
iĢgücünün
değerlendirilmesine ormancılık faaliyetlerinin ortalama katkısı %1,1
oranındadır. Sadece ormancılık faaliyetlerinde çalıĢan iĢletmeler ayrıca
değerlendirildiğinde ise bölgedeki potansiyel iĢgücünün değerlendirilmesine
ormancılık faaliyetlerinin ortalama katkısı %4,8 oranındadır (Çizelge 14).
5.3. İncelenen İşletmelerde Bilanço ve Unsurları
Bilanço, bir iĢletmenin belli bir dönem sonundaki varlıklarını ve bu
varlıkların kaynaklarını gösteren finansal bir tablodur. Temel olarak aktif ve
pasif olarak iki kısımdan oluĢur. Bu çalıĢmada iĢletmelerin üretimde
kullandıkları varlıkları, ailede (iĢletmede) üretime ayrılan servet unsurlarının
tümü olarak algılanmıĢ, aktif ve pasif olarak iki kısımda, unsurları itibariyle
ayrı ayrı incelenmiĢtir.
5.3.1. Aktif
Bir iĢletmenin aktifinde bulunan unsurlar genel olarak, sabit ve
döner varlıklar olarak sınıflandırılarak incelenebilmektedir. Tarım
iĢletmelerinde ise bu sınıflandırmanın yanı sıra, bir çiftliği oluĢturan temel
unsurlar (çiftlik varlığı; toprak (arazi), bina, arazi ıslahı, ve bitki) ile bu
çiftliğin üretimde verimli bir Ģekilde kullanılabilmesi için gerekli olan
unsurların (iĢletme sermayesi; alet makine, hayvan, stoklar (ambar
mevcudu), para ve alacaklar) ayrımı yapılarak analizlerin gerçekleĢtirilmesi
oldukça yaygındır. Bu çalıĢmada da bu yaklaĢım temel alınmıĢtır.
5.3.1.1. Çiftlik Varlığı
Çiftlik varlığı; toprak varlığı, toprağa ayrılmayacak bir halde bağlı
bulunan ıslahattan (arazi ıslahı varlığı), binalardan (bina varlığı) ve
bitkilerden (bitki varlığı) oluĢmaktadır (AÇIL ve DEMĠRCĠ, 1984 s.116).
Bu varlıklar bu bölümde sırayla ele alınıp incelenmiĢtir.
Ġncelenen iĢletmelerde çiftlik varlığı ve unsurlarının ortalama
değerleri Çizelge 15’da, yüzde dağılımı Çizelge 16’de ve dekara düĢen
ortalama değerleri Çizelge 17’de verilmiĢtir.
Ġncelenen iĢletmelerde toprak varlığı ve diğer aktif unsurlarının
değerinin belirlenmesinde iĢletmecilerin beyanı esas alınmıĢtır. Toprak
varlığının değeri, çıplak arazi değerlerini içermektedir.
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Ġncelenen iĢletmelerde ortalama toprak varlığının tutarı yaklaĢık
9478 YTL olarak belirlenmiĢtir. Bu değer toplam çiftlik varlığının %37,1’ine
karĢılık gelmektedir. Toprak varlığı tutarı doğal olarak iĢletme büyüklükleri
arttıkça artmakta ve yaklaĢık 3443 YTL ile 16398 YTL arasında
değiĢmektedir. Ġncelenen iĢletmelerde kuru arazinin iĢletme arazisinin büyük
bölümünü oluĢturmasına paralel olarak toprak varlığının önemli bölümü de
kuru arazi değerinden oluĢmaktadır. Buna karĢın, arazilerin sulanma
durumunu gösteren Çizelge 8 ile arazi değerini gösteren Çizelge 15 birlikte
ele alındığında bölgede kuru arazinin birim değerinin yaklaĢık 258 YTL/da
iken, sulu arazinin birim değerinin yaklaĢık 558 YTL/da olduğu
görülmektedir.
Çizelge 15 İncelenen İşletmelerde Çiftlik Varlığı ve Unsurları (YTL )
Table 15 Landlord’s Capital and its Items in the Investigated Farms (YTL)
Arazi
GeniĢlik
Grupları

Toprak

Arazi
Islahı

Bina

Bitki

Toplam

Çok
Yıllık

Tarla
DemirbaĢı

Toplam

12990,8

60,5

423,8

484,3

18013,7

8592,3 1244,4

14930,7

90,9

773,0

863,8

25631,2

2801,8

16398,2 1520,8

12957,1

795,9

1398,4

2533,4

33070,5

1675,2

9478,0 1286,8

13626,2

315,8

865,1

1180,8

25571,8

Kuru

Sulu

Toplam

1

2587,5

855,9

3443,4 1095,2

2

7224,4

1367,9

3

13596,4

Genel
Ort.

7802,8

Çizelge 16 İncelenen İşletmelerde Çiftlik Varlığı Unsurlarının Dağılımı (%)
Table 16 Distributions of Landlord’s Capital Items in the Investigated Farms (%)
Arazi
Toprak
Arazi Bina
GeniĢlik
Islahı
Kuru Sulu Toplam
Grupları

Bitki

Toplam

Çok
Tarla
Toplam
Yıllık DemirbaĢı

1

14,4

4,8

19,1

6,1

72,1

0,3

2,4

2,7

100,0

2

28,2

5,3

33,5

4,9

58,3

0,4

3,0

3,4

100,0

3
Genel
Ortalama

41,4

8,5

49,6

4,6

39,2

2,4

4,2

6,6

100,0

30,5

6,6

37,1

5,0

53,3

1,2

3,4

4,6

100,0

Arazi ıslahı; sulama, kurutma tesisatı, çeĢitli muhafaza (taĢkınlara ve
deniz basmasına karĢı) inĢaatı, istinat duvarları gibi arazinin verimini
artırmak için yapılan iĢlerdir (AÇIL ve DEMĠRCĠ, 1984 s.118). Ancak, arazi
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ıslahı faaliyetlerinin tamamı arazi ıslahı varlığı olarak değerlendirilemez. Bu
unsurlardan belirli bir ekonomik ömre sahip olanlar, arazi ıslahı varlığı
kapsamında değerlendirilirler. Bölgede, arazi ıslahı amaçlı kullanılan yalnız
istinat duvarları iĢi vardır. Ġstinat duvarları yaygın olarak kullanılmasına
rağmen, iĢletmelerde yapım tarihini bilen ya da hatırlayan hiç kimse
bulunamamıĢtır. Bu durum, istinat duvarlarının uzun bir dönemde
oluĢturulmasından kaynaklanmaktadır. Ġncelenen iĢletmelerde ortalama arazi
ıslahı varlığı yaklaĢık 1287 YTL olarak ve birim alana düĢen değeri ise 32
YTL olarak bulunmuĢtur. Arazi ıslahı varlığının toplam çiftlik varlıkları
içindeki oranı ise %5,0’dır. Bu değerler, bölgenin topoğrafik yapısı da
dikkate alındığında çok küçük ve yetersiz olarak değerlendirilebilir.
Çizelge 17 İncelenen İşletmelerde Çiftlik Varlığı Unsurlarının Dekara Değerleri (YTL)
Table 17 Landlord’s Capital Items per Decare in the Investigated Farms (YTL)
Arazi
GeniĢlik
Grupları

Çıplak Toprak
Kuru Sulu Toplam

Arazi Bina
Islahı

Bitki

Toplam

Çok
Tarla
Toplam
Yıllık DemirbaĢı

1

194,5 64,4

258,9

82,3 976,8

4,6

31,9

36,4

1354,4

2

215,0 40,7

255,7

37,0 444,4

2,7

23,0

25,7

762,8

3

180,6 37,2

217,8

20,2 172,1

10,6

18,6

29,1

439,2

Genel
Ortalama

192,2 41,3

233,4

31,7 335,6

7,8

21,3

29,1

629,8

Tarım iĢletmelerinin bina varlığı; iĢletme sahibinin ikamet ettiği,
hayvanların barındığı, iĢletmeye ait her türlü malzemenin muhafaza edildiği
binaların değerinden oluĢan bir unsurdur.
Bölgede tarım iĢletmelerinin kullandıkları ikametgahların %94’ünde
ev ve ahır müĢterek olan binalardır. Yani kullanılan ikametgahın genelde alt
katı ahır ve samanlık, üst katları konut olarak kullanılmaktadır. Ġncelenen
iĢletmelerin %6’sında ise ev ve ahır ayrı binalardadır. Ev ve ahırı ayrı
yapılmıĢ olan konutların neredeyse tamamı son birkaç yıl içerisinde yapılmıĢ
ve yapım malzemesi beton olan konutlardır. Kullanılan konutların, %1’i
kerpiç, %2’si ahĢap, %22’si betonarme ve %75’i taĢ malzemeden
yapılmıĢlardır. Altı ahır ve samanlık, üstü ev olarak kullanılan taĢ örme yapı
tipine sahip binalar, bölgedeki konut tipini karakterize etmektedir.
Konutların yapım malzemesine göre iĢletme gruplarına dağılımı Çizelge
18’da görülmektedir.
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Çizelge 18. Yapım Malzemesine Göre Konutların İşletme Gruplarına Dağılımı
Table 18 Buildings According to Construction Material
ĠĢletme Grubu
Kerpiç
1
2
3
Genel Toplam
Dağılımı (%)

0
1
0
1
1

Konutların yapım Malzemesi
AhĢap
Betonarme
1
1
0
2
2

8
7
2
17
22

Toplam
TaĢ
örme
22
27
10
59
75

31
36
12
79
100

Bina varlığının değeri hesaplanırken, yeni binalar maliyet bedeli
üzerinden hesaplanmıĢtır. Eski binalar ise zaman içerisindeki
yıpranmasından dolayı kıymetlerini kaybederler. Bu nedenle eski binalarda
beyan yerine, binaların yenisinin değerinden, 02.12.1982 tarihli 17886 sayılı
Resmi Gazetede yayınlanan “Bina AĢınma Payı Ġndirim Oranları” dikkate
alınarak binaların bugünkü değerleri hesaplanmıĢtır (ÖĞÜT ve ark, 2005).
ĠĢletmeye ait binalar ayrı ise her biri için, bir arada ise topluca bu
değerlendirmeye tabii tutulmuĢtur.
Ġncelenen tarım iĢletmelerinde bina varlığı ortalama 13626 YTL
tutarındadır (çizelge 15). Bu değer çiftlik varlıklarının %53,3’ünü
oluĢturmaktadır (çizelge 16). Dekara düĢen değeri ise 336 YTL’dir (çizelge
17). Çiftlik varlıkları içerisindeki bina varlığının oranı, birinci iĢletme
grubunda %72, üçüncü iĢletme grubunda %39 ve genel ortalamaya göre ise
%53’dür (çizelge 16).
Türkiye koĢullarında, bünyesinde hayvancılığa da yer vererek
tarımsal faaliyet gösteren normal tarım iĢletmelerinde bina varlığının aktif
varlıklar içerisinde olması gereken oranı %25 olarak ifade edilmektedir
(AÇIL ve DEMĠRCĠ, 1984 s.127). Bu çalıĢmada ise iĢletme grupları
arasında farklılık olmakla birlikte bölge ortalamasına göre bina varlığı aktif
toplamının %53,3’ünü oluĢturmaktadır.
Bölgede iĢlenen tarım arazisi çok sınırlı ve bu tarımsal faaliyetler de
kısmen teras Ģeklindeki küçük alanlar üzerinde yürütülmektedir. Teraslar
oluĢturulurken örülen muhafaza duvarlarının dayanıklılığını artırmak için
teraslar üzerine çok yıllık bitkiler dikilmiĢtir. Bu nedenle, aynı arazi üzerinde
eĢ zamanlı olarak ikiden çok ürün yetiĢtirilen (kuru tarım yapılan yamaç
arazilerde arazinin muhafazası için inĢa edilen teraslar üzerindeki meyve
ağaçları gibi) kombine bir faaliyet vardır. Bölgedeki bazı arazilerde ise
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sadece üzüm, meyve, zeytin gibi çok yıllık bitkiler yetiĢtirilmekte ve ürün
alınmaktadır. Bu unsurların tamamı çok yıllık bitki varlığı kapsamında
hesaplanmıĢtır. Anket döneminde iĢletmelerde ekili bulunan ürünler için o
ana kadar yapılan masraflar toplamından oluĢan tarla demirbaĢı ayrıca
dikkate alınmıĢtır.
Ġncelenen iĢletmelerde ortalama bitki varlığı yaklaĢık 1181 YTL dır.
Bu değerin yaklaĢık 316 YTL çok yıllık bitki varlığı, 865 YTL miktarını da
tarla demirbaĢ değeri oluĢturmaktadır. Bitki varlığı iĢletme geniĢlik
gruplarında 484 YTL ile 2533 YTL arasında değiĢmektedir (çizelge 15).
Genel ortalamaya göre bitki varlığının toplam çiftlik varlığı içindeki payı
%4,6’dır (çizelge 16). ĠĢletme arazisinin dekarına düĢen değeri ise 29,1 YTL
olarak hesaplanmıĢtır (çizelge 17).
Bölgede faaliyet gösteren her bir iĢletmenin sahip olduğu bina
varlığı, arazi ıslah varlığı ve toprak varlığı ve bitki varlığı toplamı, tarım
iĢletmesinin çiftlik değerini oluĢturmaktadır. Çiftlik değeri iĢletme baĢına
25572 YTL olarak hesaplanmıĢtır (Çizelge 15). Dekara düĢen değeri de
629,8 YTL olarak bulunmuĢtur (Çizelge 17). Çiftlik varlığını oluĢturan
unsurlar topluca incelendiğinde; çiftlik varlığı içinde en yüksek payı bina
varlığının aldığı görülmektedir. Bina varlığını sırasıyla toprak, bitki ve arazi
ıslahı varlıkları izlemektedir. Türkiye’deki tarım iĢletmelerinde genel olarak
toprak varlığı, çiftlik ve aktif varlıklar içinde önde gelmektedir. Ġncelenen
iĢletmelerde arazi varlığının sınırlı oluĢu, niteliğinin tarıma genel olarak
elveriĢsiz oluĢu ve birim değerlerinin düĢüklüğü bu varlık grubunun toplam
içindeki payını da sınırlandırmaktadır. ĠĢletme grupları itibariyle sadece
üçüncü grupta toprak varlığı oransal olarak ilk sırada yer almaktadır.
5.3.1.2. İşletme sermayesi
Çiftliği üretken hale getirmeye yarayan iĢletme sermayesi dört
bölümden oluĢur. Bunlar; hayvan varlığı, alet-makine varlığı, stoklar (ambar
mevcudu) ve para ve alacaklardır (kasa mevcudu). Küçük tarım
iĢletmelerinde, kasa mevcudunu saptamak için net bilgiler alınamayacağı
endiĢesi nedeniyle uygulanan anketlerde kasa mevcudunu saptamaya yönelik
sorular bulunmamaktadır. Dolayısıyla iĢletmelerin kasa mevcudu
saptanmamıĢtır.
ĠĢletmelerde uygulanan anketler nisan – mayıs aylarında yapıldığı
için, doğal olarak iĢletmelerdeki ambar mevcudu da yılın en düĢük
seviyesinde olabilecektir. ÇalıĢma bölgesindeki iĢletmelerin ambar
mevcudunun değeri çizelge 23’de görülmektedir. Ambar mevcudu (stoklar)
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kullanma yeri ve karakteri bakımından üçe ayrılır (AÇIL ve DEMĠRCĠ, 1984
s.159 ).
Ev idaresi malzemesi (iĢletme sahibi ve ailesinin yardımcılarının
tüketim maddelerinden oluĢmaktadır),
Hammadde malzemesi (Doğrudan doğruya tarımsal üretimi
destekleyen tohumluk, yem maddesi, ilaç gibi maddeler ile
artımsal üretim sonucu üretilen ve depolanmıĢ ürünlerdir),
Yardımcı madde malzemesidir (direk olarak üretime yardım
eden motor yakıtları, makine yağları gibi maddeler).
Ġncelenen iĢletmelerde alet makine varlığı, küçük çiftçi
ekipmanlarının değeri ile motorlu makine ve ekipmanlarının değerinden
oluĢmuĢtur. Birinci ve ikinci grup iĢletmelerin alet ve makine varlıklarının
tamamı küçük çiftçi ekipmanlarından oluĢmaktadır. Deneklerden sadece
üçüncü grupta bulunan 2 ailede traktör bulunmaktadır.
Hayvan varlığı; incelenen iĢletmelerdeki mevcut bütün iĢ ve irat
hayvanlarının değerlerinin toplamından oluĢturmaktadır. Bölgede iĢ
hayvanları olarak kullanılanlar eĢek, katır ve kısır inektir (deneklerden bazı
aileler kısır inekleri iĢ hayvanı olarak kullansalar da bunlar, irat hayvanları
içerisinde
değerlendirilmiĢtir).
ÇalıĢmada
irat
hayvanı
olarak
değerlendirilenler süt inekleri, genç sığırlar, koyun, keçi, kümes hayvanları
ve bal arısıdır. Hayvan varlığı ve dolayısıyla hayvansal üretim, özellikle
orman köylerindeki iĢletmelerin faaliyetlerini pek çok açıdan olumlu olarak
etkilemektedir. Bunlardan bazıları, iĢletmelerde iĢgücünün verimli ve
dengeli bir Ģekilde kullanılmasını sağlamak, bitkisel üretim için fazla
elveriĢli olmayan koĢullarda gelir elde edilmesine olanak sağlamak,
iĢletmenin daha dengeli ve sürekli nakit akımını sağlamak, ailenin dengeli
beslenmesine katkıda bulunmak, bitkisel atıkların kullanılma olanağını
sağlamak olarak belirtilebilir.
Diğer orman köylerinde olduğu gibi incelenen iĢletmelerin de
önemli bir özelliği, faaliyetleri içerisinde hayvancılığın önemli bir yer
almasıdır. Bu bölgelerde en yaygın olarak yapılan hayvansal üretim Ģekli
keçiciliktir. Ġncelenen iĢletmelerin önemli bir bölümünde (% 44,3’ünde) keçi
varlığı bulunmaktadır. ĠĢletme baĢına düĢen her yaĢtan keçi varlığı, ortalama
9,1 baĢ olarak tespit edilmiĢtir (Çizelge 19). ĠĢletmelerin 15’inde 3-10 baĢ,
7’sinde 11-20 baĢ, 5’inde 21-50 baĢ, 8’inde de 50 baĢtan daha fazla keçi
varlığı bulunmaktadır. KüçükbaĢ hayvanlardan koyun ise incelenen
iĢletmelerden sadece birisinde 3 baĢ olarak rastlanmıĢtır.
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Keçiciliğin yanı sıra incelenen iĢletmelerde önemli ölçüde yer alan
hayvan varlığı, sığırlardır. Ġncelenen iĢletmelerin sadece %9,9’unda inek
bulunmamaktadır. Diğer bir ifade ile incelenen iĢletmelerin %91,1’inde en
az 1 inek bulunmaktadır. ĠĢletme baĢına düĢen ortalama inek sayısı 1,5
olarak bulunmuĢtur (Çizelge 19). Ġnek varlığı aile beslenmesine önemli
ölçüde, süreli ve dengeli bir Ģekilde katkıda bulunmaktadır.
Ġncelenen iĢletmelerde traktör varlığının son derece sınırlı olması ve
bölgenin topoğrafik yapısı nedeniyle çeki gücü ihtiyacının karĢılanmasında
iĢ hayvanlarının varlığını önemli kılmaktadır. ĠĢletmelerde ortalama 0,4
katır, 0,5 eĢek bulunmaktadır (Çizelge 19).
Çizelge 19. İncelenen İşletmelerde Ortalama Hayvan Varlığı

Table 19 Livestock in Investigated Farms
ĠĢletme
Grupları
1

Keçi

Katır

EĢek

Koyun

1,5

Diğer
Sığır
0,8

0,5

0,3

0,0

2

9,1

11,0

1,6

1,0

0,3

0,6

0,1

3

10,3

14,4

1,3

0,7

0,8

0,3

0,0

Genel Ort.

9,1

10,0

1,5

0,8

0,4

0,5

0,0

8,6

Diğer
Keçi
7,1

Ġnek

Ġncelenen iĢletmelerde iĢletme sermayesinin ve unsurlarının gruplar
itibariyle değerleri Çizelge 20’de, yüzde olarak dağılımı Çizelge 21’de ve
dekara değerleri Çizelge 22’de verilmiĢtir.
Çizelge 20. İncelenen İşletmelerde İşletme Sermayesi ve Unsurları (YTL )
Table 20 Tenant’s (Operating) Capital and its Items in Investigated Farms (YTL)
Arazi GeniĢlik
Grupları

Alet
Makine

1
2
3
Genel Ort.

135,5
163,9
2692,9
536,9

Hayvan Varlığı
Ambar Toplam
Mevcudu
ĠĢ
Ġrat
Toplam
Hayvanları Hayvanları
282,3
293,1
477,1
316,8

2937,1
2940,8
4723,3
3210,1

30

3219,4
3233,8
5200,3
3526,9

671,7
869,7
1502,8
888,2

4026,5
4267,4
9396,0
4951,9

Çizelge 21. İncelenen İşletmelerde İşletme Sermayesi Unsurlarının Dağılımı (%)
Table 21 Distributions of Tenant’s (Operating) Capital Items in Investigated Farms
(%)
Arazi GeniĢlik
Alet
Grupları
Makine
1
2
3
Genel
Ortalama

3,4
3,8
28,7
10,8

Hayvan Varlığı
ĠĢ
Ġrat
Toplam
Hayvanları Hayvanları
7,0
72,9
80,0
6,9
68,9
75,8
5,1
50,3
55,3
6,4

64,8

71,2

Ambar
Mevcudu

Toplam

16,7
20,4
16,0

100,0
100,0
100,0

17,9

100,0

Çizelge 22. İncelenen İşletmelerde İşletme Sermayesi Unsurlarının Dekara Değerleri (YTL)
Table 22 Tenant’s (Operating) Capital Items per Decare in Investigated Farms (YTL)

Hayvan Varlığı
Arazi GeniĢlik
Grupları

Alet
Makine

ĠĢ
Hayvanları

Ġrat
Hayvanları

Toplam

Ambar
Mevcudu

Toplam

1

9,9

20,6

214,4

235,0

49,0

293,9

2

4,7

8,3

83,8

92,1

24,8

121,6

3

34,5

6,1

60,6

66,7

19,3

120,5

Genel Ortalama

16,2

9,5

96,7

106,2

26,8

149,2

Çizelge 21 incelendiğinde; incelenen iĢletmelerdeki iĢletme
sermayesinin %10,8’ini alet ve makine varlığı, %71,2’sini hayvan varlığı,
%17,9’unu ambar mevcudunun oluĢturduğu görülmektir.
Bölgedeki hayvan varlığının yaklaĢık 317 YTL’lik kısmını iĢ
hayvanları, 3210 YTL’lik kısmını da irat hayvanları varlığı oluĢturmaktadır.
Bölgedeki iĢletmelerde ortalama iĢletme sermayesinin yaklaĢık 888
YTL’lik tutarını ambar mevcudu oluĢturmaktadır. Bu mevcudun yaklaĢık
%51,1’ini hayvan yemi, %32,4’ünü gübre oluĢturmaktadır. Bunları tohum ve
diğerleri izlemektedir (Çizelge 24).
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Çizelge 23. İncelenen İşletmelerde Ambar Mevcudu ve Unsurları (YTL)
Table 23 Stocks and its Items in Investigated Farms (YTL)
Arazi GeniĢlik Grupları Tohum Yem Ġlaç Gübre Yakacak Yağ Yakıt Toplam
1
2
3
Genel Ort.

46,4
109,0
222,8
101,7

379,7
502,6
502,1
454,3

11,5
10,6
17,8
12,1

222,5
234,0
615,5
287,4

11,6
13,6
23,8
14,3

0,0
0,0
120,8
18,4

671,7
869,7
1502,8
888,2

Çizelge 24. İncelenen İşletmelerde Ambar Mevcudunun Dağılımı (%)
Table 24 Distributions of Stocks in the Investigated Farms (%)
Arazi GeniĢlik Grupları Tohum Yem Ġlaç Gübre Yakacak Yağ Yakıt Toplam
1
2
3
Genel Ortalama

6,9
12,5
14,8
11,5

56,5
57,8
33,4
51,1

1,7
1,2
1,2
1,4

33,1
26,9
41,0
32,4

1,7
1,6
1,6
1,6

0,0
0,0
8,0
2,1

100,0
100,0
100,0
100,0

ÇalıĢma alanında, çiftlik ve iĢletme sermayesinin oluĢturduğu aktif
varlıkların, iĢletme grupları bazındaki dağılımı Çizelge 25’de toplu olarak
görülmektedir.
Çizelge 25. İncelenen İşletmelerde Aktif Varlık Unsurlarının Değeri (YTL) ve Dağılımı (%)
Table 25 Value of Assets (YTL) and its Distributions (%) in Surveyed Farms

Arazi
GeniĢlik
Grupları

Çiftlik
Miktar

ĠĢletme Sermayesi

Toplam Aktif

Yüzde

Miktar

Yüzde

Miktar

Yüzde

1

18013,7

81,7

4026,5

18,3

22040,2

100,0

2

25631,2

85,7

4267,4

14,3

29898,6

100,0

3
Genel
Ortalama

33070,5

77,9

9396,0

22,1

42466,5

100,0

25571,8

83,8

4951,9

16,2

30523,7

100,0

Bölgedeki aktifi oluĢturan varlıkların %83,8’lik bölümünü çiftlik,
%16,2’lik bölümünü ise iĢletme sermayesi oluĢturmaktadır. Adana Ġli Kozan
ilçesi dağ ve orman köylerinde yapılan çalıĢmada, aktif varlıkların %77,1’lik
oranını arazi varlıkları (çiftlik sermayesi) %22,9’luk oranını ise iĢletme
varlıkları (iĢletme sermayesi) oluĢturmaktadır (YILMAZ, 1988). Ġzmir Ġli
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Tire Ġlçesi orman köylerinde yapılan çalıĢmada, aktif varlıkların %87,8’lik
oranını arazi varlıkları, %12,2’lik oranını iĢletme varlıkları oluĢturmaktadır
(ENGĠNDENĠZ, 1993). 1998 yılında KahramanmaraĢ Ġli Merkez Ġlçesi dağ
ve orman Köylerinde yapılan çalıĢmada ise aktif varlıkların %72,7’lik
oranını arazi varlıkları, %27,3’lük oranını ise iĢletme varlıkları
oluĢturmaktadır (AKPINAR, 1998).
Tarım iĢletmelerinde; sadece öz tüketim amaçlı üretimde bulunulduğunda dekar baĢına arazi verimliliği ya da iĢgücünün verimliliği göreceli
olarak daha az dikkate alınabilir. Fakat tarım iĢletmelerinde üretilen
ürünlerin pazar amaçlı kitle üretimine dönüĢtürülmesi için üretimi etkileyen
varlıkların dağılımı daha fazla önem taĢır. Bu genel kuraldan hareketle;
iĢletmedeki tarımsal faaliyetlerin yoğunluğuna göre aktif varlıkların kendi
içerisindeki dağılımı farklılık gösterse de, bitki yetiĢtiriciliği ve hayvancılığı
en rasyonel bir Ģekilde çalıĢan iĢletmelerde, genel olarak aktif varlıkların
%25’ini toprak varlığının, %25’ini bina varlığının, %25’ini hayvan
varlığının, %10’unu alet ve makine varlığının, %10’unu ambar mevcudu ve
%5’ini para ve alacakların oluĢturması beklenmektedir. (AÇIL ve
DEMĠRCĠ, 1984 s.162 ) Verimli çalıĢan bir tarım iĢletmesine ait bu kriterler
ile bölge iĢletmelerine ait verileri karĢılaĢtırdığımızda, GündoğmuĢ ilçesi
orman içi köylerdeki iĢletmelerin toplam aktif varlığının yaklaĢık %34,9’unu
toprak, %45,4’ünü bina, %1,8’ini alet – makine, %11,6’sını hayvan, ve
%2,9’unu ambar mevcudunun oluĢturduğu görülmektedir. Bu verilere göre,
bölgedeki toprak varlığını üretime dönüĢtürecek olan hayvan ve alet-makine
gibi varlık çeĢitlerinin düĢük seviyede kaldığı görülmektedir. Miktar olarak
yetersizliğin yanı sıra aktif varlıkların dağılımı açısından da uygunsuzluk ön
plana çıkmaktadır.
5.3.2. Pasif
Bilançonun pasifi, iĢletmede kullanılan varlıkların sağlandığı
kaynaklar itibariyle sınıflandırılmasını göstermektedir. Pasif, iĢletmenin
üçüncü Ģahıslara karĢı olan borçları ile öz sermayenin toplamından
oluĢmaktadır. Ġncelenen iĢletmelerde, çiftçi ailelerinin bankalara,
kooperatiflere, tüccar ve diğer Ģahıslara olan borçlar ve toplamı Çizelge
26’da, pasifin kalemleri ve dağılımı iĢletme grupları itibariyle Çizelge 27’de
verilmiĢtir.
Bölgedeki tarım iĢletmelerinde ortalama borç miktarı yaklaĢık 624
YTL olarak belirlenmiĢtir. Bu miktarın büyük bölümünü kooperatiflerden
sağlanan borç oluĢturmaktadır. Kooperatif borçlarının oranı % 63,7,
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Bankalara olan borcun oranı % 34,5, Ģahıslara olan borcun oranı ise %1,8
Ģeklindedir.
ĠĢletme grupları itibariyle borç miktarları incelendiğinde iĢletmelerin
geniĢliklerinin artmasıyla birlikte borç miktarının da arttığı görülmektedir.
Bununla birlikte, özellikle üçüncü grupta sadece kredi kaynağı olarak
kooperatifin kullanılması dikkat çekmektedir.
Çizelge 26. İncelenen İşletmelerde Borç Miktarları (YTL) ve Dağılımı (%)
Table 26 Amount of Debts (YTL) and its Distributions (%) in Surveyed Farms
ĠĢletme
Grubu
1
2
3
Toplam

Banka Borcu
Miktarı Yüzdesi
129,0
361,1
0,0
215,2

32,3
56,8
0,0
34,5

Kooperatif Borcu
Miktarı Yüzdesi
258,1
261,1
1166,7
397,5

ġahıs Borcu
Miktarı Yüzdesi

64,7
41,0
100,0
63,7

11,9
13,9
0,0
11,0

3,0
2,2
0,0
1,8

Toplam Borç
Miktarı Yüzdesi
399,0
636,1
1166,7
623,7

100,0
100,0
100,0
100,0

Ġncelenen tarım iĢletmelerinde pasif toplamının büyük bölümünü,
hemen hemen tamamını (% 98’ini) öz sermaye oluĢturmaktadır. Bu sonuçlar
bölge iĢletmelerinde yabancı sermaye (borç) kullanım oranının çok düĢük
olduğunu göstermektedir. Bu sonuç tüm iĢletme geniĢlik grupları itibariyle
de geçerli görünmektedir.
Çizelge 27. İncelenen İşletmelerde Pasif (YTL ) ve Dağılımı (%)
Table 27 Value of Liabilities (YTL) and its Distributions (%) in Surveyed Farms
Arazi
GeniĢlik
Grupları
1
2
3
Toplam

Borçlar
Miktarı
Yüzdesi

Öz Sermaye
Miktarı
Yüzdesi

Toplam Pasif
Miktarı Yüzdesi

399,0
636,1
1166,7
623,7

21641,2
29262,5
41299,8
29900,0

22040,2
29898,6
42466,5
30523,7

1,8
2,1
2,7
2,0
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98,2
97,9
97,3
98,0

100,0
100,0
100,0
100,0

5.4. Tarım İşletmelerinin Yıllık Faaliyet Sonuçları
ÇalıĢma ile Antalya ili, GündoğmuĢ ilçesine ait 79 tarım
iĢletmesinin sosyal ve ekonomik yapıları incelenmiĢtir. ĠĢletmeler (aileler)
arazi geniĢlikleri esasına göre üç iĢletme grubu altında toplanmıĢ ve 2004
yılı cari fiyatlarına göre her bir grubun gayrisafi üretim değerleri (GSÜD)
hesaplanmıĢtır.
Gayrisafi üretim değeri; iĢletmelerin ürettikleri bitkisel ve hayvansal
ürünlerin değerleri ile yıl içerisinde meydana gelen demirbaĢ kıymet
artıĢlarından oluĢmaktadır (AÇIL ve DEMĠRCĠ, 1984 s.258). Bu tanıma
göre hesaplanmıĢ olan gayrisafi üretim değerinin, grupları karĢılaĢtırmada
daha anlamlı bir değer ifade etmesi için, grubun GSÜD, o grubun iĢlediği
arazi büyüklüğüne oranlanarak dekar baĢına düĢen GSÜD bulunmuĢtur.
5.4.1. Gayri Safi Üretim Değeri
5.4.1.1. Bitkisel Gayri Safi Üretim Değeri
Ġncelenen iĢletmelerde bitkisel gayri safi üretim değeri, tarımsal
faaliyetler sonucu üretilen bitkisel ürünlerin (satılan ve evde kullanılan)
çiftlik avlusu (iĢletmedeki) değerleri ile yıl içerisinde meydana gelen
demirbaĢ kıymet artıĢlarından oluĢur (AÇIL ve DEMĠRCĠ, 1984 s.258).
GündoğmuĢ ilçesi orman içi köylerdeki tarım iĢletmelerinin bitkisel
gayrisafi üretim değerleri Çizelge 28’de görülmektedir. Ġncelenen
iĢletmelerde incelenen yılda elde edilen bitkisel üretimin bölgedeki ortalama
değeri 2730 YTL tutarındadır. Bu miktarın yarıdan fazlası (%57,33’ü)
buğday üretiminden sağlanmaktadır. Buğdayı özellikle üzüm ve diğer
meyvelerin üretimi izlemektedir.
Dekar baĢına düĢen bitkisel GSÜD, birinci iĢletme grup
ortalamasının 108 YTL, ikinci iĢletme grup ortalamasının 70 YTL ve üçüncü
iĢletme grup ortalamasının 63 YTL dır. Bölge ortalamasına göre dekar
baĢına düĢen bitkisel GSÜD 82 YTL dır (Çizelge 28).
Çizelge 29’daki verilere göre; bölgede üretilen bitkisel ürün
değerlerinin %65,7’si evlerde öz tüketimde ve iĢletmede kullanılmakta,
%34,3’lük bölümünü ise satılan ürünlerin bedeli oluĢturmaktadır. Her gruba
ait bitkisel gayrisafi üretim değerinin grup içerisindeki dağılımına da
bakıldığında, öz tüketimde ve iĢletmede kullanılan ürünlerin bedelinin grup
içerisinde ağırlığı oluĢturduğu görülmektedir. Diğer bir ifadeyle, bölgede ki
bitkisel üretim, pazar amaçlı değil öz tüketim amaçlı yapılmaktadır.
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Çizelge 28. Ürünler İtibariyle Bitkisel Gayrisafi Üretim Değerleri (YTL)
Table 28 Gross Production Value of Crops (YTL)
ĠĢletme Grubu Buğday

Arpa

Sebze Zeytin

Üzüm

Diğer
Meyve

Toplam

Dekara
B. GSÜD

1

648

23

196

18

411

177

1473

108

2

1631

64

224

31

320

190

2460

70

3

2762

159

295

17

482

1202

4917

63

Gen. Ortalama

1565

67

254

27

429

388

2730

82

Dağılım (%)

57,33

2,45

9,30

0,99

15,71

14,21

100,00

-

Çizelge 29. Bitkisel Gayri Safi Üretim Değerinin Kulanım Alanlarına Göre
Tutar ve Dağılımı
Table 29 Distribution and Amount of Gross Production Value of Crops According to
Usage (YTL)
ĠĢletme Grubu

Satılan
Tutar (YTL)

Öz Tüketim
Yüzde

Tutar (YTL)

Yüzde

Toplam
Tutar (YTL)

Yüzde

1

340

23,1

1133

76,9

1473

100,0

2

563

22,9

1897

77,1

2460

100,0

3

2184

44,4

2733

55,6

4917

100,0

Gn. Ort.

936

34,3

1794

65,7

2730

100,0

541

21,0

2034

79,0

2575

100,0

Or.Faa.Çal.ĠĢ.ort.

5.4.1.2. Hayvansal Gayri Safi Üretim Değeri
Tarım iĢletmesinde hayvansal gayrisafi üretim değeri; hayvansal
ürünlerin (satılan ve evde kullanılan) çiftlik avlusu değerleri ile hayvanlarda
yıl içerisinde meydana gelen demirbaĢ kıymet artıĢlarından oluĢur. (AÇIL ve
DEMĠRCĠ, 1984) Bu hesaplama yöntemine göre çalıĢma bölgesindeki
hayvansal ürünlerin gayrisafi üretim değerinin iĢletme grupları bazındaki
dağılımı Çizelge 30’da görülmektedir.
Ġncelenen iĢletmelerde ortalama 1946 YTL değerinde hayvansal
gayrisafi üretim değeri elde edilmiĢtir. Bu değer iĢletme geniĢlik gruplarında
1882 YTL ile birinci grupta, 1826 YTL ikinci iĢletme grubunda ve 2421
YTL ile üçüncü grupta en yüksektir. Ormancılık faaliyetlerinde çalıĢan
iĢletmelerde ise ortalama olarak 1936 YTL dır (Çizelge 30).
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Bölgedeki toplam hayvansal gayrisafi üretim değerinin yaklaĢık
%50,8’ini hayvansal ürünlerin satıĢ bedeli, %22,4’ünü hayvansal ürünlerden
evde kullanılanların (öz tüketim) bedeli ve %26,8’ini ise hayvanların canlı
demirbaĢ kıymet artıĢından (yıl içerisinde oluĢan) meydana geldiği
görülmektedir (Çizelge 30).
Dekar baĢına düĢen hayvansal GSÜD, birinci iĢletme grubu
ortalamasının 137 YTL, ikinci iĢletme grubu ortalamasının 52 YTL ve
üçüncü iĢletme grubunun ise 31 YTL dır. Bölge ortalamasına göre dekar
baĢına düĢen hayvansal GSÜD 59 YTL dır. Ormancılık faaliyetlerinde
çalıĢan iĢletmelerde ise bu değer 80 YTL dır (Çizelge 30).
Bölgede faaliyet gösteren tarım iĢletmelerinin, bölge ortalamasına
göre dekar baĢına düĢen bitkisel gayrisafi üretim değerleri ile hayvansal
gayrisafi üretim değerleri karĢılaĢtırıldığında; hayvansal gayrisafi üretim
değerinin, bitkisel gayrisafi üretim değerinin yaklaĢık 0,7 katı (et ve süt
verimi düĢük salma sistemle beslenen keçi ağırlıklı hayvancılık (çizelge 19)
yapılmakta) olduğu görülmektedir.
Çizelge 30 Hayvansal Gayrisafi Üretim Değeri ( YTL ) ve Dağılımı (%)
Table 30 Gross Production Value of Livestock (YTL) and its Distributions (%)
ĠĢletme Grubu
1
2
3
Ortalama
Dağılım (%)
Or.Faa.Çal.ĠĢ.ort.
Dağılımı (%)

ĠĢlenen arazi (da
)
13,7
35,1
78,0
33,2
24,1

Satılan
Ürün
998
897
1208
988
50,8
595
30,7

Öz
Tüketim
369
428
624
437
22,4
600
31,0

DemirbaĢ
ArtıĢı
515
500
589
521
26,8
741
38,3

Hayvansal
GSÜD
1882
1826
2421
1946
100,0
1936
100,0

Bölgedeki tarım iĢletmelerinin gayrisafi üretim değerinin miktarı;
bitkisel ürünlerin gayrisafi üretim değerini hesaplarken düĢünülen
faaliyetlerin yıllık değerleri ile hayvansal ürünlerin gayrisafi üretim değerini
hesaplarken düĢünülen faaliyetlerinin yıllık değerlerinin toplamından
oluĢmaktadır. Bu hesaplama yöntemine göre bölgedeki tarım iĢletmelerinin
tarımsal gayrisafi üretim değeri Çizelge 31’de görülmektedir.
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Çizelge 31 İncelenen İşletmelerde Gayrisafi Üretim Değeri (YTL) ve Dağılımı (%)
Table 31 Gross Production Value of Farms (YTL) and its Distributions (%)

Arazi
GeniĢlik
Grupları

ĠĢlenen ortalama Hayvansal Bitkisel Toplam Dekar baĢına
arazi miktarı
GSÜD
GSÜD GSÜD düĢen Tarımsal
(dekar)
( YTL ) ( YTL ) ( YTL ) GSÜD ( YTL )

1
2
3
Ortalama
Dağılımı (%)

13,7
35,1
78,0
33,2
-

1882
1826
2421
1946
41,6

1473
2460
4917
2730

Or.Faa.Çal.ĠĢ.ort.
Dağılımı (%)

24,1
-

1936
42,9

58,4

3355
4285
7338
4676
100,0

245
122
94
141
-

2575
57,1

4511
100,0

187

Çizelge 31 incelendiğinde, GündoğmuĢ Ġlçesi orman içi köylerinde
dekar baĢına düĢen ortalama tarımsal gayrisafi üretim değeri 141 YTL dır.
Bölgedeki tarımsal gayrisafi üretim değerinin ortalamasını ifade eden bu
değerin iĢletme grupları bazında 245 YTL. ile 94 YTL arasında değiĢtiği ve
ormancılık faaliyetlerinde çalıĢan iĢletmelerde ise bu değerin 187 YTL
olduğu Çizelge 31’de görülmektedir.
Gayrisafi üretim değeri, tüm iĢletmeye ya da iĢletmedeki
faaliyetlerden birine (çalıĢma konusu olarak iĢletmedeki faaliyetlerden bir
tanesi incelenirse) ait brüt geliri ifade etmektedir. Diğer bir anlatımla
gayrisafi üretim değeri, Tarım iĢletmesinde yıllık faaliyet sonuçlarından
birisi olan iĢletme masraflarıyla ilgili hiç bilgi vermemektedir. Oysa
iĢletmeler, faaliyet sonuçlarına göre bir birbirisi ile kıyaslanabilmeleri için
iĢletmenin yaptığı masraflarında bilinmesi gerekir.
5.4.2. İşletme Masrafları
Tarım iĢletmesinde masraf, bir mahsulün üretimi için gerekli mal ve
hizmetlerin parasal değeri olarak tanımlanır. (ERKUġ, ve DEMĠRCĠ, 1983
s.25) Bu tanıma göre çiftçinin, toplam iĢletme masraflarından olan tohum,
ilaç gibi masrafların ekonomik faaliyetlere (üretim Ģubelerine) dağıtımında
sorun yaĢanmazken, vergi, bina amortismanı gibi masrafların üretim
Ģubelerine dağıtımında sorun yaĢayacağı kesindir. Çünkü ikinci grupta
sıralanan masraflar sadece bir üretim Ģubesini ilgilendiren masraflar değildir.
Bu nedenle bir tarım iĢletmesinde yapılan masrafların, üretim Ģubelerine
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dağıtılabilirliklerine göre iki gruba ayrılırlar. Bunlar; değiĢken ve sabit
masraflardır.
5.4.2.1. Değişken Masraflar
DeğiĢken masraflar, belirli giriĢimlere (üretim Ģubelerine) kolayca
ve doğru olarak dağıtılabilen ve giriĢimlerin büyüklüklerine bağlı olarak
değiĢme eğiliminde olan masraflardır (ĠNAN, 1999 s.80). Bu çalıĢmada
değiĢken masraflar bitkisel ve hayvansal üretim için ayrı olarak ele
alınmıĢtır. Bu kapsamda çalıĢma alanındaki tarım iĢletmelerinde görülen
bitkisel ve hayvansal üretime iliĢkin baĢlıca değiĢken masraflar Ģunlardır.
Bitkisel üretimde değiĢken masraflar;
Tohum ve fide bedeli,
Gübre, ilaç bedeli,
Çiftçi ekipmanı tamir masrafı bedeli,
Yağ, yakıt ve onarım (makine için) bedeli,
Geçici iĢçilik bedeli,
Makine kirası,
Ürün taĢıma masrafı,
Hayvansal üretimde değiĢken masraflar;
Yem bedeli,
Veteriner ve ilaç masrafı,
AĢım ücreti,
Geçici iĢçilik bedeli ve diğer sarf malzemeleridir.
ĠĢletme grupları bazında bitkisel üretime iliĢkin değiĢen masrafların
değerleri Çizelge 32’de ve hayvansal üretime iliĢkin değiĢen masrafların
değerleri de Çizelge 33’da görülmektedir.
AraĢtırma alanında toplam değiĢen iĢletme masrafları, yaklaĢık
%20’si bitkisel ve %35’i hayvansal üretim kaynaklı olmak üzere 1724
YTL’dir. Bölge ortalaması olan 613 YTL’lik bitkisel üretim değiĢen
masraflarının yarısından fazlasını (% 53,6’sını) gübre, % 22’sini tohum
masrafları oluĢturmaktadır. Bu masrafları makine kirası, yağ-yakıt ve alet
makine tamir bakım masrafları olmak üzere makine masrafları izlemektedir.
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Çizelge 32 Bitkisel Üretimde Değişen İşletme Masrafları (YTL)
Table 32 Variable Costs of Crop Production (YTL)
Arazi
GeniĢlik
Grupları

Geçici
ĠĢçilik

Tohum

Gübre

Ġlaç

Makine Yağ
Kirası Yakıt

Alet- Diğer
Mak.
Tamir
Bakım
21,4
18,9
28,3
23,9
33,6
23,0
27,8
22,0

1
2
3
G. Ort.
Dağılımı
(%)
Or.Faa.Çal.ĠĢ.ort.
Dağılımı(%)

12,8
6,0
28,6
15,8

65,2
137,9
201,1
134,8

227,4
264,0
495,7
328,9

12,2
11,9
13,6
12,6

10,4
39,5
60,4
36,8

0,0
0,0
103,6
34,5

2,6

22,0

53,6

2,1

6,0

5,6

4,5

3,6

100,0

10,8
2,8

108,3
28,5

204,6
53,8

10,7
2,8

7,5
1,9

0,0
0,0

23,4
6,1

15,3
4,1

380,6
100,0

Toplam

368,3
511,5
959,6
613,2

Ġncelenen iĢletmelerde hayvansal üretim değiĢen masrafların
ortalaması yaklaĢık 1111 YTL olarak bulunmuĢtur. Bu miktar ortalama
bitkisel üretim değiĢen masraflarının % 81 daha fazlasıdır. Bitkisel üretim
değiĢen masraflarının hemen hemen tamamını yem masrafları
oluĢturmaktadır.
Çizelge 33. Hayvansal Üretimde Değişen İşletme Masrafları (YTL)
Table 33 Variable Costs of Livestock Production (YTL)
Arazi GeniĢlik
Grupları
1
2
3
Genel Ortalama
Dağılımı (%)
Or.Faa.Çal.ĠĢ.Ort.
Dağılımı ( % )

Yem
1014,0
1283,0
1018,4
1105,8
99,6
1095,0
99,5

AĢı ve
Ġlaç
5,0
5,0
6,0
5,0
0,4
5,0
0,4

Diğer

Toplam

0,0
0,0
1,0
0,0
0,0
1,0
0,01

1019,0
1288,0
1025,4
1110,8
100,0
1101,0
100,0

5.4.2.2. Sabit Masraflar
ĠĢletmedeki sabit masraflar, iĢletmenin üretim miktarı ile iliĢkili
değildir, fakat üretim faaliyetinin süresiyle iliĢkili olabilir. Diğer bir
anlatımla iĢletmede yapılan masraflar incelenirken, gözlemlenen süre uzun
seçilirse yapılan bu masraf, değiĢken masraf grubunda değerlendirilirken,
gözlem süresi kısa seçilirse aynı masraf sabit masraf niteliği kazanabilir.
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Örneğin üretim makinelerinin yıpranma süresine (20 yıl) kadar olan
amortisman masrafları sabit masraf niteliğindeyken, yıpranma eĢiğinden
sonraki amortisman masrafları kullanma süresiyle iliĢkili olarak değiĢkenlik
gösterir.
Sabit masraf, iĢletmedeki üretim faaliyetlerine doğrudan doğruya
dağıtılamayan dolayısıyla iĢletmedeki bütün üretim faaliyetlerine ait olan
masraflardır. Bu bilgiler ıĢığında sabit masraf Ģöyle tanımlanabilir; ĠĢletme
faaliyetlerinin büyüklüğüne bağlı olarak değiĢmeyen ve ancak çok ayrıntılı
iĢletme kayıtları tutulduğu zaman faaliyetlere dağıtılabilen müĢterek ya da
genel masraflara sabit masraflar denir (ĠNAN, 1999 s.82).
GündoğmuĢ Ġlçesi orman içi köylerindeki iĢletmelerde görülen ve
çalıĢmamıza konu olan baĢlıca sabit masraflar Ģunlardır:
Binalarda tamir bakım masrafları,
Aile iĢgücü ücret karĢılığı,
Toprak dıĢındaki sabit sermaye
amortismanları.

unsurlarının

yıllık

ĠĢletme masrafları, arazi kira karĢılıkları ve sermaye faiz karĢılığı
gibi masrafları içermediğinden, sigorta ve vergi gibi masraflara da incelenen
iĢletmelerde rastlanmadığından bu masrafların değerleri sabit masraflar
grubu içerisinde bulunmamaktadır.
Aile iĢgücü ücretinin hesaplanmasında, Çizelge 14’de erkek iĢgünü
cinsinden verilen aile iĢgücü kullanım miktarları ile erkek iĢgücü yevmiyesi
kullanılmıĢtır. Bölgede ki erkek tarım iĢçisinin ortalama yevmiyesi 20 YTL
dir.
ĠĢletme grupları bazında sabit masraflara ait değerler Çizelge 34’de
görülmektedir. Ġncelenen iĢletmelerde en önemli sabit masraf unsurları
yaklaĢık aynı değer ve oranlarıyla amortismanlar ve aile iĢgücü ücret
karĢılığıdır. Amortismanlar ve aile iĢgücü ücret karĢılığının payları sırasıyla
%46,5 ve %46,4 olarak hesaplanmıĢtır. Ġncelenen iĢletmelerde sabit iĢletme
masraflarının kalan % 7,1’ini ise bina tamir bakım masrafları
oluĢturmaktadır. Sabit iĢletme masrafları arazi geniĢlik grupları arttıkça
artmaktadır.
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Çizelge 34. İncelenen İşletmelerde Sabit Masraflar
Table 34 Fixed Costs of Farms
Arazi GeniĢlik
Grupları

1
2
3
G. Ortalama
Dağılımı (%)
Or.Faa.Çal.ĠĢ.ort.
Dağılımı (%)

Aile
ĠĢgücü
Ücret
KarĢılığı
620
660
754
658
46,4
384
39,72

Bina

Arazi
Islahı

330,7
369,0
318,9
346,4
24,4
263,6
27,27

54,8
62,2
76,0
61,4
4,3
57,2
5,92

Amortismanlar
Hayvan
Alet
Varlığı
Makine
201,0
221,0
249,0
223,0
15,7
186,0
19,24

0,0
0,0
234,2
30,0
2,9
0,0
0,00

Bina
Tamir
Bakımı

Toplam

Toplam

586,5
652,2
878,1
660,8
46,5
506,8
52,42

69,0
101,0
132,0
101,0
7,1
76,0
7,86

1275,5
1413,2
1764,1
1419,8
100,0
966,8
100,00

ÇalıĢma bölgesindeki toplam iĢletme masraflarının (yaklaĢık 3144
YTL) ortalama %45,2’sini sabit masraflar, %54,8’ini değiĢen masraflar
oluĢturmaktadır. ĠĢletme masraflarının arazi geniĢlik gruplarındaki oransal
dağılımı ele alındığında değiĢen masrafların oranının % 52,1 ile % 56,0
arasında değiĢtiği görülmektedir. Bu değerler gruplar itibariyle oransal
dağılımda önemli bir farklılığın bulunmadığını göstermektedir (Çizelge 35).
Çizelge 35 Toplam Yıllık İşletme Masraflarının Miktar (YTL) ve Dağılımı (%)
Table 35 Annual Total Operating Costs of Farms (YTL) and its Distributions (%)
Arazi
GeniĢlik
Grupları

Bitkisel
Üretim

DeğiĢen Masraflar
Hayvansal
Toplam
Üretim
Miktar Yüzde

Sabit Masraflar

Toplam ĠĢletme
Masrafı
Miktar Yüzde

Miktar

Yüzde

1

368,3

1019,0

1387,3

52,1

1275,5

47,9

2662,8

100,0

2
3
G.Ortalama

511,5
959,6
613,2

1288,0
1025,4
1110,8

1799,5
1985,0
1724,0

56,0
52,9
54,8

1413,2
1764,1
1419,8

44,0
47,1
45,2

3212,7
3749,1
3143,8

100,0
100,0
100,0

Or.Faa.Çal.ĠĢ.ort.

380,6

1101,0

1481,6

60,5

966,8

39,5

2448,4

100,0

5.4.3- Gayri Safi Hasıla
Gayrisafi hasıla, bir iĢletmede belirli bir dönemde üretilen mal ve
hizmetlerin parasal toplamı olarak ifade edilmektedir. Bu tanıma göre
gayrisafi hasıla hesaplanırken sadece belli bir dönemde (bu dönem tarım
iĢletmelerinde bir yıldır) tamamlanmıĢ mal ve hizmetlerin değerlerinin göz
önüne alınması gerektiğini göstermektedir. Küçük tarım iĢletmelerinde
genelde bitkisel ve hayvansal faaliyetler birlikte yürütülmekte olduğundan
tarım iĢletmelerindeki gayrisafi hâsılaya, bitkisel, hayvansal kaynaklı bütün

42

ürünlerin değerleri ile iĢletme dıĢı tarımsal gelirler dâhildir. Yukarıda
yapılan bu tanıma göre bölgedeki tarım iĢletmelerinin gayrisafi hasıla değeri
Çizelge 36’de görülmektedir.
Çizelge 36 İncelenen İşletmelerde Gayri Safi Hasıla Değeri (YTL) ve Dağılımı (%)
Table 36 Gross Income of Farms (YTL) and its Distributions (%)
Arazi GeniĢlik
Grupları
1
2
3
G.Ortalama
Or.Faa.Çal.ĠĢ.Ort.

Gayrisafi Üretim
Değeri (GSÜD)
Değer
3355
4285
7338
4676
4511

Yüzde
84,2
93,9
93,9
98,3
95,3

ĠĢletme DıĢı
Tarımsal Gelir
Değer
39
94
145
80
223

Yüzde
15,8
6,1
6,1
1,7
4,7

Gayri Safi Hasıla
Değer
3394
4379
7483
4756
4734

Yüzde
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

Dekara
düĢen
248
125
96
143
197

GündoğmuĢ bölgesinde orman içi köylere yerleĢmiĢ aileler için,
birim arazi miktarına (dekar baĢına) düĢen ortalama gayri safi hasıla değeri
tarım iĢletmelerini kıyaslamada kullanılan yöntemlerden bir diğeridir.
GündoğmuĢ bölgesinde orman içi köylere yerleĢmiĢ aileler için,
dekar baĢına düĢen ortalama gayri safi hasıla değeri yaklaĢık 248 YTL ile 96
YTL arasında değiĢmektedir. Bölge ortalaması 143 YTL dir. Ormancılık
faaliyetleri yürüten iĢletmelerde ise birim araziye düĢen değer 197 YTL dir.
Gayri safi hasıla değerinin iĢletme grupları bazındaki dağılımı da Çizelge
36’da görülmektedir.
GündoğmuĢ bölgesinde orman içi köylere yerleĢmiĢ aileler için,
iĢletme dıĢı tarımsal gelirin ailelerin yıllık gayri safi hasılasına ortalama
%1,7 oranında katkısının olduğu, Ormancılık faaliyetlerinde çalıĢan
iĢletmelerde ise %4,7 oranında olduğu Çizelge 36’da görülmektedir. ÇalıĢma
bölgesindeki tarımsal gayri safi üretim değerini gösteren Çizelge 31 ve gayri
safi hasıla değerini gösteren Çizelge 36 birlikte değerlendirildiğinde ise
GündoğmuĢ bölgesinde orman içi köylere yerleĢmiĢ aileler için, bölge
ortalamasına göre iĢletme dıĢı tarımsal gelirin ailelerin yıllık gelirine fazlaca
bir katkısının olmadığı görülmektedir.
5.4.4. Saf Hasıla
Tarım iĢletmesinin yıllık faaliyet sonuçlarından olan; gayri safi
üretim değeri, gayri safi hasıla ve iĢletme masrafları incelendikten sonra,
iĢletmelerin baĢarılarını daha anlamlı bir Ģekilde karĢılaĢtırabilmek için saf
hasıla değerlerinin hesaplanılması ve değerlendirilmesi gerekmektedir.
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Saf hasıla, iĢletmenin gayrisafi hasılasından iĢletme masraflarının
çıkarılması ile elde edilen bir değerdir. Diğer bir deyimle saf hasıla, borçsuz
ve kira ile arazi iĢlemeyen bir iĢletmede aktif sermayenin getirdiği faiz
olarak kabul edilmektedir (AÇIL ve DEMĠRCĠ, 1984 s.263). Bu tanıma göre
saf hasıla, iĢletme baĢarısını objektif olarak ölçmeye yarayan bir kriter olarak
kullanılmaktadır.
Ġncelenen iĢletmelerde elde edilen ortalama saf hasıla miktarı 1612
YTL olarak bulunmuĢtur. Bu değer birinci grupta 731 YTL ile en düĢük,
üçüncü grupta 3734 YTL ile en yüksek değerini almaktadır. Ortalama
verilere göre iĢletme grupları bazında, dekar baĢına düĢen saf hasıla
değerlerinin 33 YTL ile 53 YTL arasında değiĢtiği ve bölge ortalamasının 49
YTL olduğu Çizelge 37’de görülmektedir. Ormancılık faaliyetlerinde çalıĢan
iĢletmelerde ise 2286 YTL’lik bir saf hasıla elde edilirken bunun birim arazi
miktarına düĢen değeri 95 YTL dır. Bu değerler ormancılık faaliyetlerinde
çalıĢan iĢletmelerde bölge ortalamasına göre % 42, birim araziye düĢen
değere göre ise yaklaĢık %94 oranında daha fazla saf hasıla elde edildiğini
göstermektedir.
Çizelge 37 İncelenen İşletmelerde Yıllık Saf Hasıla Değeri (YTL) ve Dağılımı (%)
Table 37 Annual Net Incomes of Farms (YTL) and its Distributions (%)
Arazi GeniĢlik
Grupları

1
2
3
G.Ortalama
Or.Faa.Çal.ĠĢ.ort.

Gayrisafi
Hasıla

ĠĢletme
Masrafı

Saf
Hasıla

3394
4379
7483
4756
4734

2662,8
3212,7
3749,1
3143,8
2448

731
1166
3734
1612
2286

Saf
Hasılanın
Aktife
Oranı (%)
3
4
9
5
7

Dekara
saf
hasıla

SH/GSH
Oranı (%)

53
33
48
49
95

22
27
50
34
48

ĠĢletmedeki toplam aktifin rantını ifade eden değer (Aktif sermaye
rantı), saf hasılanın aktife oranı ile ölçülür. ÇalıĢma bölgesindeki aktif
varlıkların yıllık ortalama rant değeri %5’dir. ĠĢletme grupları bazındaki
dağılımı da Çizelge 37’de görülmektedir.
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5.4.5. Brüt Kar
Brüt kâr, iĢletmenin gayrisafi üretim değerinden değiĢken
masrafların çıkarılması ile elde edilir (AÇIL ve DEMĠRCĠ, 1984). Bu tanıma
göre brüt kâr, yatırım sermayesinin ve sabit masrafların faizlerini, çiftçinin
aile bireylerinin el emeğinin karĢılığı ile iĢletmenin kârını içermektedir.
Dolayısı ile iĢletmeleri kıyaslamada kullanılabilecek önemli bir diğer
kriterdir. GündoğmuĢ bölgesi orman içi köylerinde faaliyet gösteren tarım
iĢletmelerinin brüt kârları Çizelge 38’de görülmektedir.
Çizelge 38. İncelenen İşletmelerde Yıllık Brüt Kâr Değeri ( YTL )
Table 38 Annual Gross Margins of Farms (YTL)
Arazi GeniĢlik
Grupları
1
2
3
G. Ortalama
Or.Faa.Çal.ĠĢ.ort.

Kullanılan
tarım alanı
(da)
13,7
35,1
78,0
33,2
24,0

Gayri Safi
Üretim
Değeri
3355
4285
7338
4676
4511

DeğiĢken
Masraflar

Brüt
Kâr

Dekara
Brüt Kâr

1387,3
1799,5
1985,0
1724,0
1482

1968
2486
5353
2952
3029

144
71
69
89
126

Çizelge 38 incelendiğinde; GündoğmuĢ ilçesi orman içi köylerinde
faaliyet gösteren tarım iĢletmelerinde gruplara göre dekara düĢen ortalama
brüt kârın 69 YTL ile 144 YTL arasında değiĢtiği ve brüt karın bölge
ortalamasının ise 89 YTL dır. Ormancılık faaliyetlerinde çalıĢan iĢletmelerde
ise birim araziye düĢen brüt kar değeri 126 YTL olarak görülmektedir
(Çizelge 38).
5.4.6. Tarımsal Gelir
Tarımsal gelir, müteĢebbis ve ailenin bir sene zarfında, saf sermaye
kıymetinde bir azalma olmaksızın ihtiyaçlarını karĢılamak için
harcayabileceği gayrisafi hasılanın bir kısmıdır. Saf hasıla ve brüt kar
iĢletme sahibinin geliri ile eĢit değerde değildir. Çünkü gelire, saf hasıla
hesaplanırken gayrisafi hasıladan çıkarılan aile iĢgücü ücret karĢılığı dahil
olduğu gibi, saf hasıla hesaplanırken borçların faizi ile varsa kiraya tutulan
arazinin kira bedeli dikkate alınır. Bundan dolayı tarım iĢletmelerinde
çiftçilerin gelirlerini daha iyi görebilmek amacıyla tarımsal gelir
hesaplanmaktadır. BaĢka bir ifade ile tarımsal gelir, çiftçi ve ailesinin bir
yılda tarımdan sağlamıĢ oldukları geliri ifade etmektedir.
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ÇalıĢma bölgesindeki iĢletmelerde tarımsal gelir, saf hasılaya aile
iĢgücü ücret karĢılığının ilave edilmesi ve ödenen borç faizinin
çıkarılmasıyla bulunmuĢtur.
Bölgedeki tarımsal gelirin iĢletme grupları bazındaki dağılımı
Çizelge 39’da görülmektedir. Tarım iĢletmelerinin karĢılaĢtırılmasında, salt
tarımsal geliri karĢılaĢtırmak yerine dekar baĢına düĢen tarımsal geliri veya
kiĢi baĢına düĢen tarımsal gelir gibi kriterlerden biri ile karĢılaĢtırma
yapmanın daha iyi bir ölçü birimi olduğu düĢünülmektedir. ÇalıĢmada bu
kriterlerden her ikisi de Çizelge 39’da görülmektedir. Bu kriterlere göre,
bölgede dekar baĢına düĢen ortalama tarımsal gelir 66,5 YTL ve kiĢi baĢına
düĢen ortalama tarımsal gelir ise 438,3 YTL’dir. Ormancılık faaliyetlerinde
çalıĢan iĢletmelerde ise birim araziye düĢen değer 107,0 YTL, kiĢi baĢına
düĢen tarımsal gelir değeri ise 515,8 YTL’dir.
Çizelge 39. İncelenen İşletmelerde Yıllık Tarımsal Gelir Değeri (YTL)
Table 39 Annual Farm Incomes in the Investigated Farms (YTL)
Arazi
GeniĢlik
Grupları
1
2
3
G.Ortalama
Or.Faa.Çal.ĠĢ.ort.

Saf
Hasıla

731
1166
3734
1612
2286

Aile
ĠĢgücü
Ücret
KarĢılığı
620
660
754
658
384

Borç
Faizi

Tarımsal
Gelir

ĠĢletme
Arazisi
(da)

Nüfus
(KiĢi)

Dekara
Tarımsal
Gelir

45
68
88
61
91

1306
1758
4400
2209
2579

13,7
35,1
78,0
33,2
24,1

4,97
5,00
5,43
5,04
5,00

95,3
50,1
56,4
66,5
107,0

KiĢi
Basına
Tarımsal
Gelir
262,8
351,6
810,3
438,3
515,8

5.4.7. Tarım Dışı Gelir
Tarım dıĢı gelir, iĢletmelerin arazilerinin bir kısmını kiraya
vermeleri ile, çiftçi aile fertlerinin bir kısmının tarım dıĢı muhtelif
hizmetlerde çalıĢmaları sonucu elde ettikleri gelirlerden meydana
gelmektedir (AÇIL ve DEMĠRCĠ, 1984).
ÇalıĢma alanında ki köylerin tamamında ısınma ve piĢirme amaçlı
kullanılan yakıt odundur. Isınmada ve piĢirmede kullanılan araç ise ocak ve
sobadır. Bölgede ısınma ve piĢirme amaçlı kullanılan yakacak odunun
yaklaĢık %73’ü Orman ĠĢletme Müdürlüğünden zati yakacak ihtiyacı olarak
sağlanmakta ve %27’sini de iĢletme sahipleri kendi bahçelerinden
sağlamaktadırlar. Isınma ve piĢirmede kullanılan yıllık yakacak odunun
iĢletme grupları bazındaki dağılımı 12 – 19 ster arasında değiĢmekte ve
bölge ortalamasına göre her bir iĢletmenin yaklaĢık 14 ster yıllık yakacak
odun kullanmakta olduğu Çizelge 40’de görülmektedir.
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Aile gelirini oluĢturan unsurlardan birisi olan iĢletme dıĢı tarımsal
gelir ve tarım dıĢı iĢçilik gelir miktarları, bölgede iĢletme dıĢında istihdam
edilen iĢgücünü göstermesi açısından önemlidir. Bölgede oluĢan iĢletme dıĢı
tarımsal gelir ve tarım dıĢı gelir, çalıĢma bölgesindeki toplam iĢgücünün
%3,7’lik bir potansiyelini kullanmaktadır (Çizelge 14). ĠĢletme dıĢı tarımsal
faaliyetlerde kullanılan bölgedeki toplam iĢ gücünün %0,5’lik bölümünün
aile gelirine katkısı gayrisafi hasıla bölümünde incelenmiĢtir. Bu bölümde
ise bölgedeki toplam iĢgücü potansiyelinin %3,2’lik bölümünün kullanıldığı
tarım dıĢı faaliyetlerden elde edilen tarım dıĢı gelirlerin ailenin yıllık gelirine
katkısı incelenecektir. ÇalıĢma bölgesindeki bu faaliyetlerin gelirlerinin
unsurlara dağılımı Çizelge 41’de görülmektedir.
Çizelge 40. İncelenen İşletmelerde Kaynağına Göre Yıllık Yakacak Odun Miktarı (Ster)
Table 40 Annual Amount of Used Firewood in the investigated Farms
Arazi GeniĢlik
Grupları
1
2
3
G. Ortalama
Dağılım (%)

Orman
ĠĢletme
Müdürlüğü
285
366
180
835
73,4

Kendi
iĢletmesi

Yıllık Toplam
Miktar

ĠĢletme BaĢına
DüĢen Miktar

95
162
45
302
26,6

380
528
225
1137
100,0

12
15
19
14

Orman içi köylülere her yıl sağlanan yakacak odun değerinin
hesaplanmasında; Orman ĠĢletme ġefliği, 2004 yılı için piyasa değeri 30
YTL/Ster olan yakacak odunu, orman içi köylerde ikamet eden ailelere zâti
yakacak odunu olarak 12 YTL/Ster değeri üzerinden satılmıĢtır. Dolayısıyla
Orman ĠĢletme Müdürlüğünün, orman içi köylerde ikamet eden her bir aileye
yakacak odundan sağladığı fayda ortalama 18 YTL/Sterdir. Yakacak odunun
iĢletmelere sağladığı fayda Çizelge 41’de görülmektedir.
Orman içi köylerde ikamet eden her aile yeni konut yaparken
ortalama 4 m3 ve aynı konutun tamir-bakımı için daha sonraki yıllarda
ortalama 2 m3 olmak üzere toplam 6 m3 yapacak odun (ailelerin konut
yapımında ve tamirinde faydalandığı zâti yapacak odunu ortalama 20 yıllık
süreyle kullandıkları düĢünülmekte) almaktalar. Orman ĠĢletme ġefliği, 2004
yılı için çalıĢma alanında ortalama piyasa değeri 100 YTL/m3 olan Üçüncü
sınıf normal boy (3.SNB) kızıl çam tomruklardan oluĢan yapacak odunu
sorumluluk sahasındaki orman içi köylerde ikamet eden ailelere, zati
yapacak odunu olarak 45 YTL/m3 değeri üzerinden satmaktadır. Dolayısıyla
orman iĢletme müdürlüğü’nün orman içi köylerde ikamet eden her aileye
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sağladığı yapacak odunun yıllık ortalama fayda değeri 16 YTL/yıl dır.
Yapacak odunun iĢletmelere sağladığı fayda Çizelge 41’de görülmektedir.
ÇalıĢmada kullanılan verilerin sağlandığı denekler; Ormanlardan;
iĢçilik, yapacak-yakacak odun faydalanması, hayvan otlatma amaçlı
faydalanma ve sadece kendi gereksinimleri için (bazı aileler) kekik, adaçayı
gibi odun dıĢı ürünleri toplamaktadırlar. Bölgede satılarak gelir getirecek
miktarda odun dıĢı orman ürünlerinin olmadığını, av yaban hayatı çok fakir
olduğundan, avcılık ve yaban hayatını gözlem amaçlı avcı rehberliği
yapılamadığını beyan etmiĢlerdir. Dolayısıyla tarım dıĢı gelire, odun dıĢı
orman ürünlerinin ve av-yaban hayatının katkısı olmamıĢtır.
Orman köylerinde gelir artırıcı faaliyetlerin teĢvik edilmesi veya var
olanların geliĢtirilmesi ile orman köylerinin ormanlar üzerine olan baskıların
azalmasını amaçlayan Orman Köy ĠliĢkiler Genel Müdürlüğü ( ORKÖY),
birkaç iĢletmede ferdi kredi ile süt sığırcılığı uygulaması yapmıĢ fakat,
bölgede sütü değerlendirecek mandıra veya bölgedeki sütün mandıralara
taĢınmasına aracı olacak süt toplama merkezleri olmadığı için süt sığırcılığı
uygulamasının gelir artırıcı bir faaliyet olarak iĢlev görmediği denekler
tarafından beyan edilmiĢtir.
Bölgedeki ormancılık faaliyetlerine ait bu özet bilgilerden sonra
Çizelge 41 incelenir ise; tarım dıĢı iĢçilik geliri, bölgedeki toplam iĢgücünün
%3,2’sini kullanmakta (Çizelge 14) ve tarım dıĢı gelirin ise yaklaĢık
%24,3’lük bölümünü oluĢturmaktadır. Bölgedeki tarım dıĢı gelirin yaklaĢık
%24,9’u ise ormancılık faaliyetlerinden gelmektedir.
Çizelge 41. İncelen İşletmelerde Kaynaklarına Göre Yıllık Tarım Dışı Gelir (YTL)
Table 41 Annual off Farm Incomes in the Investigated Farms (YTL)
Ormancılık
Emekli
Arazi
ve
GeniĢlik
ĠĢçilik ĠĢçilik Yakacak Yapacak Toplam sosyal Toplam
Grupları
yardım
Odun
Odun
1
2
3
Gen, Ortalama
Dağılımı (%)
Or, Faa, Çal, ĠĢ, ort,
Dağılımı (%)

365
154
323
264
16,9
832
25,6

226
29
92
116
7,4
1899
58,4

228
249
339
255
16,3
242
7,4

16
16
16
16
1,0
16
0,5

EĠG:ErkekiĢgünü

48

470
293
447
388
24,9
2157
66,3

879
994
748
908
58,2
262
8,1

1713
1441
1518
1560
100,0
3251
100,0

Emekli
ve
Sosyal
yardım
alan kiĢi
Sayısı

9
11
4
24
2
-

Ormancılık faaliyetlerinin getirisi; deneklerden elde edilen veriler
2005 yılı nisan, mayıs aylarında toplandı. Genel ormancılık faaliyetlerinin
bir parçası olan; koruma (bekçilik giderleri), ölçme (dikili damga giderleri),
tasnif-depolama, yol tamir bakımı ve kültür, gençlik ve sıklık bakımı gibi
ormancılık faaliyetlerine ait hizmetlerin geliri bu verilere yansımamıĢtır.
Çünkü 2005 yılında yapılan bu çalıĢmada denekler 2004 yılındaki
ormancılık faaliyetlerinden sadece doğal tensil faaliyetlerinde çalıĢmıĢlardır.
Bu nedenle bölgedeki orman iĢçiliği getirisi sadece doğal tensil
çalıĢmalarındaki iĢçilik getirisidir. Dolayısıyla bölge ortalamasına göre doğal
tensil çalıĢmalarında kullanılan iĢgücünün, tarım dıĢı gelire olan yıllık
ortalama katkısı %7,4 oranındadır. Ormancılık faaliyetlerinde çalıĢan
denekler ayrı bir veri olarak değerlendirildiğinde ise; tarım dıĢı iĢçilik geliri
%25,6 oranında katkı sağlarken orman iĢçiliği geliri %58,4 oranında katkı
sağlamakta olduğu Çizelge 41’de görülmektedir.
5.4.8. Aile Geliri
Tarım iĢletmesinde aile geliri iki unsurdan oluĢmaktadır. Bu
unsurlardan biri, tarımsal gelir diğeri ise tarım dıĢı gelirdir. Aile geliri, bu iki
unsurun değerlerinin toplamıdır. Diğer bir anlatımla aile geliri, üretimin
gerçekleĢmesi için iĢletme masrafları ile ailenin geçiminin sağlanması için
yapılacak masrafların karĢılanması ve yapılacak yatırımlar için ailenin
elindeki para miktarını gösterir. Dolayısıyla aile geliri, ailenin refah
düzeyinin belirlenmesinde etkili olduğu için kiĢi baĢına düĢen aile geliri,
tarım iĢletmelerinin kıyaslanmasında kullanılabilecek önemli bir diğer
kriterdir. ÇalıĢma bölgesindeki tarım iĢletmelerinde yıllık ortalama aile geliri
ve kaynakları ile dağılımı Çizelge 42’de görülmektedir.
Çizelge 42. İncelenen İşletmelerde Yıllık Aile Geliri Değeri (YTL) ve Dağılımı (%)
Table 42 Annual Family Incomes (YTL) and its Distributions (%) in the Investigated
Farms
Arazi GeniĢlik
Grupları

1
2
3
Gen.Ortalama
Dağılımı(%)
Or.Faa.Çal.ĠĢ.Ort.
Dağılımı (%)

Tarımsal
Gelir

Ormancılık

1306
1758
4400
2209
58,6
2579
44,2

470
294
447
388
10,3
2157
37,0

Tarım DıĢı Gelirler
ĠĢçilik*
Emeklilik
ve Sosyal
Yardımlar
365
879
154
994
323
748
264
908
7,0
24,1
832
262
14,3
4,5

* Ormancılık dıĢı iĢçilikleri kapsamaktadır.

49

Toplam

Aile
Geliri

1714
1442
1518
1560
41,4
3251
55,8

3020
3200
5918
3769
100,0
5830
100,0

ÇalıĢma bölgesinde ki tarım iĢletmelerimde, iĢletme grupları bazında
yıllık ortalama aile geliri 3020 YTL ile 5918 YTL arasında değiĢmekte ve
bölge ortalamasına göre tarım iĢletmesinin yıllık ortalama aile geliri 3769
YTL’dir. Bölgedeki yıllık ortalama aile gelirinin yaklaĢık %41,4’ünü tarım
dıĢı gelirler, %58,6’sını tarımsal gelirler oluĢturmaktadır (Çizelge 42).
Bölgedeki ortalama yıllık aile gelirinin %41,4’ünü oluĢturan tarım dıĢı
gelirin %24,1’lik oranını emeklilik ve sosyal yardımlar oluĢturmaktadır.
Adana ili Kozan ilçesi dağ ve orman köylerinde yapılan çalıĢmada yıllık aile
gelirinin %90,0’lık oranını tarımsal gelir, %10,0’lık oranını tarım dıĢı gelir
oluĢturmaktadır (YILMAZ, 1988). KahramanmaraĢ Ġli Merkez Ġlçesi dağ ve
orman Köylerinde yapılan çalıĢmada yıllık aile gelirinin %82,3’lük oranını
tarımsal gelir, %17,7’lik oranını tarım dıĢı gelir oluĢturmaktadır (AKPINAR,
1998). 1998 yılında Ġçel li orman köylerinde yapılan çalıĢmada yıllık aile
gelirinin %76,9’luk oranını tarımsal gelir, %23,1’lik oranını tarım dıĢı gelir
oluĢturmaktadır (ÖZKURT, 1998).
Tarım dıĢı gelire katkısı yaklaĢık %25 oranında olan ormancılık
faaliyetlerinin, aile gelirine katkısının yaklaĢık %10 oranında olduğu
görülmektedir. Ġlgili çizelgelerde ormancılık faaliyetlerinde çalıĢan
iĢletmelerin verileri değerlendirildiğinde ise; ormancılık faaliyetlerinin tarım
dıĢı gelire yaklaĢık %66 oranında, aile gelirine ise yaklaĢık %37 oranında
katkı sağladığı görülmektedir.
Tarım iĢletmelerini bir birleri ile kıyaslamada kriter olarak
kullanılacak değer, salt aile geliri yerine kiĢi baĢına veya birim tarım alanına
düĢen değerin kriter olarak kullanılması daha objektif değerlendirme
yöntemidir. Bu nedenle incelenen iĢletmelerde kiĢi baĢına ve kullanılan
birim araziye düĢen aile geliri değeri Çizelge 43’de görülmektedir.
Çizelge 43 İncelenen İşletmelerde Birim Araziye ve Kişi Başına Düşen Yıllık Aile
Geliri (YTL)
Table 43 Annual Family Incomes per Farm Land and per Capita in the Investigated
Farms (YTL)
ĠĢletme Grubu

3020
3200
5918

ĠĢletme
Arazisi (da)
13,7
35,1
78,0

Nüfus
(KiĢi)
4,97
5,00
5,43

Gen. Ortalama

3769

33,2

5,04

113,5

747,8

Or.Faa.Çal..ĠĢ.Ort.

5830

24,1

5,00

241,9

1166,0

1
2
3

Aile Geliri
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Dekara Aile
Geliri
220,4
91,2
75,9

KiĢi baĢına Aile
Geliri
607,6
640,0
1089,9

Çizelge 43’e göre Gündoğmuş ilçesi orman içi köylerde ikamet
eden tarım işletmelerinde, işletme gruplarına göre kişi başına düşen yıllık
ortalama aile gelirinin ise yaklaşık 608 YTL ile 1090 YTL arasında
değiştiği, bölge ortalamasına göre kişi başına düşen yıllık ortalama aile
gelirinin 748 YTL olduğu görülmektedir. Ormancılık faaliyetlerinde çalışan
işletme verileri ayrıca değerlendirildiğinde ise; kişi başına düşen yıllık aile
gelirinin 1166 YTL ile bölge ortalamasının yaklaşık %56 üzerinde
gerçekleştiği görülmektedir.
5.5. Bölgede Gelir Getirici Faaliyetler
Bölgede yaşayan aileler (denekler), tarım işletmeciliği konusunda
devletin sağladığı hiçbir eğitsel faaliyetin olmadığını beyan etmişlerdir.
Fakat bölgedeki çiftçilerin yıllık gelirlerinde etkili olabilecek devletten
beklenen eğitici faaliyetler vardır. Bu faaliyetler; narenciye yetiştiriciliği,
seracılık faaliyetleri (toprak hazırlama, ilaçlama, gübreleme v.b.), aromatik
değeri olan bitki türlerinin üretimi, dış ve iç mekan bitkilerinin yetiştiriciliği
ve elde edilen ürünlerin pazarlanması konularında eğitimdir. Bölgede ki
orman içi köylülerin eğitim gereksinimi duyduğu faaliyetler Çizelge 44’de
görülmektedir.
Orman içi köylülerin gereksinim duyduğu gelir getirici eğitim faaliyetlerinin
yürütüleceği zamanı farklı kurumların (Çevre ve Orman Bakanlığı, Tarım ve
Köy İşleri Bakanlığının ilgili kurumları) idarecileri birlikte organize
etmelidir. Eğitimin yapılacağı zaman bölgeler arası farklılık gösterse de,
genelde kırsal bölgelerde yıllık bitkisel faaliyet hasatlarının yapıldığı ve
arazide yapılacak olan tarımsal faaliyetler için harcanacak süresinin de
minimize olduğu yılın son ayı olan aralık ile takip eden yılın ilk ayları olan
ocak ve şubat aylarında yürütülmesi genelde uygundur
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Çizelge 44 Devletten Beklenen Eğitici ve Gelir Getirici Faaliyetler
Table 44 Expected Facilities about Education and Income Generation from Government
Köyün Adı
Faaliyetin Cinsi
Karadere
Seracılık faaliyetlerinde eğitici seminerlerin düzenlenmesi,
Eskibağ
Tarımsal ve hayvancılık faaliyetlerinde, dış ve iç mekan bitkisi yetiştiriciliği
konularında eğitici seminerlerin düzenlenmesi,
Kozağacı
Antepfıstığı yetiştiriciliği (sakız ağacına aşılayarak) konusunda eğitici
seminerlerin düzenlenmesi,
Kayabükü
narenciye ve Antepfıstığı yetiştiriciliğinde eğitim verilmeli ve desteklenmeli,
Ortakonuş hayvancılık faaliyetleri ve hayvansal ürünlerin pazarlanması konusunda eğitim
seminerlerinin düzenlenmesi
Karaisa
üzümü işleyecek tesisler ve dış mekan bitkisi yetiştiriciliği yapacak işletmeler
eğitilmeli ve maddi kaynak olarak desteklenmeli,
Ümütlü
Narenciye, seracılık, meyvecilik ve dış ve iç mekan bitkisi yetiştiriciliği
konularında eğitici seminerler düzenlenmeli ve faaliyetler maddi olarak
desteklenmeli,
Serinyaka
Aromatik değeri olan bitkilerin üretimi, pazarlanması konularında ve hayvancılık
faaliyetlerinde eğitici faaliyetler düzenlenmeli ve maddi destek verilmeli,
Pembelik
Meyvecilik faaliyetlerinde eğitici hizmetler yapılmalı ve maddi destek
verilmeli,
Güneycik
Aromatik bitkilerin (kekik gibi ) üretimi ve pazarlanması, hayvancılık, odun dışı
ürünlerin (defne, keçiboynuzu, zeytin vb.) üretimi ve pazarlanması, Seracılık
konularında çiftçiler eğitilmeli ve maddi destek verilmeli, Arıcılık faaliyetleri
desteklenmeli ve bal ürününün ambalajlanması konusunda destek verilmeli
Kalecik
odun dışı ürünlerin (defne, keçiboynuzu, zeytin vb. )üretimi ve pazarlanması, dış
mekan bitkisi yetiştiriciliği, hayvancılık konularında eğitici faaliyetler yapılmalı
ve maddi destek verilmeli, Arıcılık faaliyetleri desteklenmeli ve bal ürününün
ambalajlanması konusunda destek verilmeli,
Çiçekoluk
odun dışı ürünlerin (defne, keçiboynuzu, zeytin vb. )üretimi ve pazarlanması
konularında eğitim faaliyeti yapılmalı ve maddi destek verilmeli
Çaltı
Hayvancılık konularında eğitim faaliyetleri yapılmalı ve maddi destek
verilmeli,
Karabul
Hayvancılık, tarım alanlarının ıslahı, el sanatları kurslarının açılması ve dış
mekan bitkisi yetiştiriciliği konularında eğitici faaliyetler yürütülmeli ve
işletmeler maddi olarak desteklenmeli,
Akyarı
gölet ve sulama şebekesi yapılmalı, Antepfıstığı yetiştiriciliği (sakız ağacına
aşılayarak) konusunda eğitici faaliyetler verilmeli
Bedan
Hayvancılık konularında eğitici faaliyetler yürütülmeli ve işletmeler maddi
olarak desteklenmeli, sulama kanaletleri yapılmalı
Çamlıalan
sulama kanaletleri yapılmalı, kaliteli meyve fidanı yetiştiriciliği konusunda
eğitici faaliyetler yapılmalı ve işletmeler arazi hazırlığı için maddi olarak
desteklenmeli
Karaköy
Hayvancılık konularında eğitim faaliyetleri ve maddi destek verilmeli, sulama
kaneletleri yapılmalı,
Güneyyaka seracılık faaliyetleri için çiftçiler eğitilmeli ve seraların kurulma masraflarına
yardım edilmeli,
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Çalışma bölgesinde orman içi köylerin ormancılık faaliyetlerinde
gereksinim duydukları eğitim faaliyetleri çizelge 45’de özetlenmektedir.
Çizelge 45 incelendiğinde, çalışma yapılan bölgede ailelerin yaklaşık %34
‘ünün ormancılık hizmetlerinde kendilerini geliştirme ve yenileme
konusunda eğitime gereksinimleri olduğunu, % 65,8’lik bölümünün ise
olmadığını beyan etmişlerdir. Eğitime gereksinim duyulan konuların ve
işletme grupları bazındaki dağılım oranları Çizelge 45’de görülmektedir.
Bölgedeki genel ortalamaya göre, yıllık aile gelirine etki eden ve bölgede
yapılması gereken eğitim çalışmalarından; gençlik ve sıklık bakımı
çalışlarında eğitime gereksinim duyan ailelerin oranı yaklaşık %23, dış
mekanlar da kullanılacak fidanları yetiştirme tekniği konusunda gereksinim
duyan ailelerin oranı yaklaşık %30, odun dışı orman ürünlerini tanıma,
yetiştirme tekniği ve pazarlama konusunda eğitime gereksinim duyan
ailelerin oranı ise yaklaşık %20 oranındadır.
Antalya bölgesindeki orman içi köylülere ORKÖY destekli ferdi ve
kooperatiflere verilen kredilerin ağırlıklı bölümünü seracılık, hayvancılık
(süt sığırcılığı ve koyun) ve mantarcılık faaliyetlerine yönelik olduğu
düşünülür ise iç ve dış mekan bitki yetiştiriciliği, odun dışı orman
ürünlerinin yetiştirilmesi ve pazarlanması konularında deneklerin eğitime
olan gereksinimleri de dikkate alınarak bu gelir getirici faaliyetlerin ORKÖY
kurumunca desteklenebileceği kendisini göstermektedir. Çizelge 45’e ait bu
genel değerlendirmeye ilave olarak, Çizelge 44’e ait veriler de genel olarak
değerlendirilir ise Çalışma bölgesindeki vatandaşlar; bölgelerinde
uygulanabilir ve bireyin yaşam kalitesini artırmaya hizmet edecek meslek
eğitimi istemektedirler.
Çizelge 45. Ailelerin Gelir Getirici Ormancılık Hizmetleri Konusunda Eğitim Gereksinimi
Durumlarının Dağılımı (%)
Table 45 Educations Needs of Households about Income Generation Activities of Forestry (%)
İşlt
Grb

1
2
3
Gn.
Ort

Ormancılık
hizmetleri
eğitim
gereksinimi
(genel)

İstihsal
ve standardizasyon

Ormancılık Hizmetlerinde Eğitim Gereksinimi Bulunma Durumu
AğaçlanGençlik ve
Dış mekan
İç mekan
dırma
sıklık bakımı
fidan
bitki
hizmetleri
çalışmaları
yetiştirme
yetiştirme

var
61,3
17,1
15,4

yok
38,7
82,9
84,6

var
3,2
2,9
0,0

yok
96,8
97,1
100,0

var
6,5
0,0
15,4

yok
93,5
100,0
84,6

var
22,6
5,7
0,0

yok
77,4
94,3
100,0

var
58,1
14,3
7,7

yok
41,9
85,7
92,3

var
6,5
2,9
0,0

yok
93,5
97,1
100,0

34,2

65,8

2,5

97,5

5,1

94,9

11,4

88,6

30,4

69,6

3,8

96,2
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Odun dışı
orman
ürünleri
konusunda
var
yok
35,5
64,5
11,4
88,6
7,7
92,3
20,3

79,7

6. SONUÇ VE ÖNERĠLER
Çalışmada Gündoğmuş ilçesinde 22 orman içi köylerindeki tarım
işletmelerinin sosyal ve ekonomik yapıları ile yıllık faaliyet sonuçları
incelenmiştir. Orman içi köylerde ikamet eden 79 işletme (çiftçi ailesi) ile
görüşülmüş ve işletmeler kullandıkları tarım arazisi genişliklerine göre
gruplandırılmıştır.
Ormancılık faaliyetlerinin işletme bazındaki yararlarını görebilmek
için elde edilen bu genel verilerin (genel değerlendirmede kullanılan 75
anketin) dışında bölgedeki orman içi köylerde yaşayan, Tarımsal kalkınma
kooperatiflerine üye ve ormancılık faaliyetlerinde çalışan işletmelerden
tesadüfi olarak seçilen 22 örnek (kooperatif üyelerinin %10’u) işletmelerin
verileri değerlendirilerek genel verilere ait bölge ortalaması ile kıyaslamaları
yapılmıştır.
Bölgede, yılın her mevsimi akar olan Alara çayı ve sulu dereler
bulunmasına rağmen teknik özellikleri uygun vasıflara sahip sulama
şebekesinin olmaması, mevcut olan su kanallarının ise sadece dere
kenarlarında arazisi olan ailelerin kendilerinin yaptığı ilkel su kanalları
olması nedeniyle sulanan arazi oldukça sınırlıdır. Bölgede kullanılan işletme
arazilerinin yaklaşık %91’i kuru ve %9’u sulu arazidir. Sulu arazinin tamamı
sebze ve/veya meyve üretimi amaçlı kullanılmakta ve kuru tarım yapılan
arazilerin yaklaşık yarısı nadasa bırakılmaktadır. Bölgedeki mülk arazinin
ortalama arazi genişliği 33,20 dekardır. Mülk arazilerde ortalama parsel
sayısı 8,92 adet ve parsel büyüklüğü ise 3,67 dekardır.
Araştırma bölgesindeki toplam nüfusun yaklaşık %77’si köy ve
%23’ü şehir merkezinde yaşamaktadır. Bölgedeki nüfusun büyük oranda
ağırlığını köy nüfusu oluşturmaktadır. Çalışma alanındaki toplam nüfusun
%6,7’si okur yazar değil (cahil), %5,3’ü okur yazar, %76,6’sı ilkokul-temel
eğitim, %10,6’sı lise ve %0,8’i üniversite düzeyinde eğitim almıştır.
Araştırma alanında işletmelerin ortalama nüfus büyüklüğü 5,04
kişidir. İşletmelerdeki ortalama nüfus büyüklüğünün 2,58’ini erkek,
2,46’sını kadın nüfus oluşturmaktadır. Kullanılan arazi genişliklerine göre
yapılan işletme gruplandırmalarında, işletme gruplarına düşen ortalama
nüfus 4,97 ile 5,43 arasında değişmektedir. Bölgedeki toplam nüfusun
yaklaşık %20’si 7 – 14 yaş grubunda, %50’si ise 15 – 49 yaş grubundadır.
Diğer bir ifadeyle bölgedeki nüfusun %70’i genç nüfus dur.
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Araştırma alanında, mevcut aile işgücü potansiyelinin yaklaşık
%31,5’i işletmede, %3,7’si işletme dışı alanlarda kullanılmakta ve %65’i ise
kullanılmamaktadır. İşletme dışında kullanılan %3,7’lik iş gücünün %1,1’lik
oranı ormancılık faaliyetlerinde kullanılmaktadır. Ormancılık faaliyetlerinde
çalışan deneklerle yapılan incelemede ise toplam iş gücünün yaklaşık %35’i
işletme içinde, %8,3’lük oranı işletme dışında ve %57’lik oranı ise
kullanılmaktadır. Ormancılık faaliyetlerinden sadece istihsal çalışmaları,
bölgedeki işgücü potansiyelini işlendirmede %3,7 oranında etkili olduğu
görülmüştür. Bölgedeki aile iş gücü potansiyelinin Erkek İş Günü (EİG)
biriminden dağılımı; İşletmelerde ortalama yıllık iş günü 1045 gündür. Yıllık
ortalama aile işgücünün 329 EİG işletme içerisinde, 39 EİG işletme dışında
ve 677 EİG’de kullanılmayan işgünü olarak beklemektedir.
Bölgedeki orman içi köylerde ısınma ve pişirme amaçlı kullanılan
yakacak odun miktarı işletme grupları bazında 12 ile 19 ster arasında
değişmektedir. Bölge ortalamasına göre her işletme ortalama 14 ster yakacak
odun kullanmakta ve yıllık yakacak odunlarının yaklaşık 10 steri zati
yakacak ihtiyacı olarak bölgelerindeki orman işletme şefliklerinden, 4 sterini
de kendi meyve bahçelerinden sağlamaktadırlar. Çalışma bölgesinde
ortalama aile büyüklüğü 5,04 kişi olduğundan kişi başına düşen yakacak
odun miktarı ortalama 2,7 sterdir.
Tarım işletmelerinin kullandıkları ikametgahların altı ahır ve
samanlık, üstü ev olarak kullanılan taş örme yapı tipine sahip binalardır. Bu
tip binalar bölgedeki konut tipini de karakterize etmektedir.
Normal bir verimde çalışan tarım işletmesinde, toplam aktif
varlıkların değerinin %25’i toprak, %25’i bina, %25’i hayvan, %10’u aletmakine, %10’u malzeme mühimmat varlıkların değerleri ve %5’inide nakit
para miktarı oluşturmalıdır. Çalışma bölgesinde ise; toplam aktif varlıkların
yaklaşık %35’ini toprak, %45’ini bina, %12’sini hayvan, %2’sini aletmakine ve %3’ünü malzeme mühimmat varlıklarının değerleri
oluşturmaktadır. Bölgedeki toplam aktif varlıkların kendi içerisindeki
dağılımı, normal verimde çalışan bir tarım işletmesindeki işletme
varlıklarının değerlerinin dağılımına uymadığı görülmektedir. Ayrıca bu
değerler bölgedeki toprak varlığını üretime dönüştürecek olan hayvan ve
alet-makine gibi varlıkların değerlerinin düşük seviyede kaldığı
görülmektedir. Dolayısıyla bu veriler işletmelerdeki varlıkların değerlerinin
dağılımının; miktar olarak yetersiz, oran olarak niteliksiz olduğunu
göstermektedir.
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Genelde küçük tarım işletmelerinin temsilcisi olduğu düşünülen
Orman içi köylerdeki işletmelerde; tarım işletmesinin varlıklarının
değerlerini oluşturan unsurlardan birisi olan aktif varlık değerlerinin
miktarları ve dağılımının normal verimde çalışan bir tarım işletmelerinde
olması gereken oranlarda olmadığı yukarıda görülmüştür. Dolayısıyla
yatırımcı kuruluşların (Çevre ve Orman, Tarım ve Köy İşleri Bakanlıklarının
ilgili kurumları gibi) yapacağı hibe ya da kredi şeklindeki destekleri, toprak
varlığını üretime dönüştürecek olan iş hayvanı, arazi ıslahı, alet – makine
gibi unsurlarda olmalıdır. Toprak varlığını üretime dönüştürecek unsurlarla
desteklenen işletmelerde, gayri safi hasılanın artmasına hizmet edilmiş
olunulacakdır.
Bölge kalkınmasına hizmet eden yatırımcı kurumlar; bölgelerdeki
tarım işletmelerine yukarıda sıralanan iş hayvanı, arazi ıslahı, alet – makine
gibi unsur çeşitlerinde, hibe ya da düşük faizli kredi desteğini sağlayamazlar
ise; bölgede inşâ edecekleri kapalı sulama şebekeleri (arazi kalkerli yapıya
sahip olduğu için) ve yatırımcı kurumlardaki uzman kişilerin işletme
sahiplerine yönelik bölgede gelir getirecek tarımsal faaliyetler için eğitim
hizmetleri gibi çalışmalar yapılarak toprak varlığını üretime dönüştürecek
olan unsur çeşitlerini küçük oranlarda da olsa harekete geçireceği için
işletmelerin gayrisafi üretim değerlerinin artmasına katkı sağlanmış
dolayısıyla bölge kalkınmasına hizmet edilmiş olunacaktır.
Çalışma bölgesinde ortalama Gayri safi üretim değeri 4676 YTL
olup, bu değerin % 42’si hayvansal üretim değerinden, %58’i bitkisel üretim
değerinden oluşmaktadır. Tarım işletmelerinde dekar başına düşen gayrisafi
üretim değeri 141 YTL dir (Çizelge 31). Çalışma bölgesinde dekar başına
düşen gaysi safi hasıla değeri 143 YTL dir. Bu iki değer arasında kayda
değer bir fark olmadığı için bölgedeki iş gücünü değerlendirecek işletme dışı
tarımsal bir faaliyetin olmadığı da görülmektedir.
Çalışma alanında ortalama toplam masraf 3144 YTL.dir. Bu değerin
yaklaşık %45’i sabit masraf, %55’i değişken masraflardır. Değişken
masrafların yaklaşık %35’i bitkisel üretimden, %65’ü hayvansal üretimdeki
değişken masraflardan oluşmaktadır.
Bölgede üretilen gayri safi hasılanın işletme grupları bazında
ortalama değerlerini gösteren Çizelge 36 ile bölgedeki işletme masraflarının
ortalama değerlerini gösteren Çizelge 35 birlikte değerlendirildiğinde;
bölgedeki toplam gayri safi hasılanın %66’sını işletme masrafları, %34’ünü
işletmenin saf hasılası oluşturmakta olduğu görülür.
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Bölge ortalamasına göre işletme başına düşen ortalama tarımsal
gelir 2209 YTL dir. Tarımsal gelirinin yaklaşık 1612 YTL’sı saf hasıla
değerinden, 658 YTL’sı aile işgücü ücret karşılığı ve 61 YTL’lık birimi ise
borç faizi olarak kullanılmaktadır. Bölge ortalamasına göre dekar başına
düşen tarımsal gelir miktarı 66,5 YTL, kişi başına düşen tarımsal gelir değeri
ise 438 YTL dır. Ormancılık faaliyetlerinde çalışan işletmelerde ise; dekara
düşen tarımsal gelir 107 YTL ve kişi başına düşen tarımsal gelir değeri ise
516 YTL dır.
İşletme grupları içerisinde dekar başına düşen brüt kâr dağılımı;
birinci işletme grubunda 144 YTL / dekar, ikinci işletme grubunda 71 YTL /
dekar, üçüncü işletme grubunda 69 YTL / dekar ve bölge ortalamasına göre
89 YTL /dekardır. Ormancılık faaliyetlerinde çalışan işletmelerde ise dekar
başına düşen ortalama brüt kâr değeri 126 YTL dır. Brüt kâr, yatırım
sermayesinin ve sabit masrafların faizlerini, çiftçinin aile bireylerinin el
emeğinin karşılığı ile işletmenin kârını içermektedir. Bu tanıma göre bir
işletmedeki brüt kârın yüksekliğinin kaynağı, ya yatırım sermayesinin miktar
olarak büyüklüğünden ya da iş gücünün daha verimli kullanılmasından
kaynaklanır. Çalışma bölgesinde yatırım sermayesi en düşük ama brüt karı
en yüksek olan birinci işletme grubu olduğu için bölgede iş gücünü en iyi
değerlendirenin birinci işletme grubu olduğu görülmektedir.
İşletmelerin gelirleri, nispi karlılık (masrafları ödeme kabiliyeti)
yöntemine göre de gelirlerin analizi yapılmıştır. Gündoğmuş bölgesi orman
içi köylerindeki tarım işletmelerinin ortalama nispi karlılık değeri % 66’dır.
Bu değer, bölgede üretilen toplam gayrisaf hasılanın %66’sını işletmenin
masrafları, %34’ünü ise işletmelerin saf hasılası oluşturmaktadır. İşletme
grupları bazında gayrisaf hasıla içerisindeki işletme masrafları dikkate
alındığında yıllık üretilen bir birimlik gayrisaf hasıla içerisindeki işletme
masrafı oranı en düşük olan üçüncü (işletme başına düşen tarım alanı 50
dekardan büyük) işletme grubudur.
Nispi karlılık durumu, masraflara ve ürün fiyatlarına bağlı olarak
değişmektedir. Bölgede DSİ’ nin kapalı sistemle çalışan sulama şebekesini
yaygınlaştırması durumunda sulanabilir arazi miktarı artacağı ve çiftçi
eğitim hizmetlerinin yaygınlaştırılması ile de işletmelerin öz tüketime
yönelik değil, pazara yönelik üretim faaliyetleri yaygınlaşacaktır. Sonuç
olarak bölgede yapılacak bu hizmetler, işletme masraflarında çok büyük
değişiklikler yapılmadan işletmelerin tarımsal gelirlerinin artmasını diğer bir
deyimle nispi karlılığın yükselmesini sağlamış olacaktır.
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Aile gelirinin yıllık değerini oluşturan unsurlardan bir diğeri tarım
dışı gelirdir. Bölgede oluşan tarım dışı gelirin yaklaşık %7’sini, tarım
dışında kullanılan iş gücünün geliri, %10’unu ise ormancılık faaliyetlerinin
geliri oluşturmaktadır. Tarım dışı gelirin yaklaşık %25’lik bölümünü
ormancılık faaliyetleri geliri (istihsal işçiliği, yıllık yakacak ve yapacak odun
değerleri) oluşmaktadır. Ormancılığın bu faaliyetlerinin ailenin yıllık
gelirine katkısı ise yaklaşık %10 oranındadır.
Bölgede, satılarak gelir getirecek miktarlarda odun dışı orman
ürünleri üretimi yoktur. Av-yaban hayatı fakir olduğundan avcılık ve yaban
hayatını gözlem amaçlı avcı rehberliği de yapılmamaktadır.Dolayısıyla tarım
dışı gelire odun dışı orman ürünlerinin ve av-yaban hayatının katkısı yoktur.
Fakat bölge ekosistemi içerisinde yetişebilen odun dışı orman ürünleri orman
köylüleri tarafından gelir getirici kaynaklardan birisi olarak görülmekte ve
bu amaçla odun dışı orman ürünlerinin yetiştirme tekniği, üretimi ve
pazarlanması konularında eğitim çalışmaları istemektedirler.
Bölgede oluşan yıllık aile gelirinin kişi başına düşen yıllık ortalama
değeri 748 YTL dir. Bu değerin %17’si tarım dışı işçilik ve ormancılık
faaliyetlerinin gelirlerinden ve %59’u ise tarımsal gelirlerden ve %24’ü
emeklilik ve sosyal yardımlardan sağlanmaktadır. Ormancılık faaliyetlerinde
çalışan işletmeler ayrıca değerlendirildiğinde ise yıllık aile gelirinin kişi
başına düşen ortalama değeri 1166 YTL dır. Bu değerin yaklaşık %51’i
tarım dışı işçilik ve ormancılık faaliyetlerinin gelirlerinden, %44’ü ise
tarımsal gelirlerden ve %5’i emeklilik ve sosyal yardımlardan
sağlanmaktadır. Çizelge 14 ve Çizelge 43 birlikte düşünüldüğünde; bölgede
kullanılan toplam iş gücü potansiyelinin %3,7’si işletme dışında kullanılmış
ve bu iş gücü ailenin yıllık gelirine %17 oranında katkı sağlamıştır. Toplam
iş gücünün %31,5’i tarımsal gelirde kullanılmış ve bu iş gücünün ailenin
yıllık gelirine katkısı %59 oranında olmuştur. Bu veriler diğer bir anlatımla
ifade edilirse; %1 birimlik iş gücü, işletme dışındaki faaliyetlerde
kullanılırsa ailenin yıllık gelirine %4,6 oranında, bölge koşullarındaki
işletme içi tarımsal faaliyetlerde kullanılırsa ailenin yıllık gelirine %1,9
oranında katkı sağlayacaktır. Bu veriler de, bölge planlamasında Gündoğmuş
havzası kalkınmada önceliği olan ilçe olarak kendini göstermektedir.
Bölge, genelde kırık (engebeli) arazi yapısına sahip Gündoğmuş
ilçesi orman içi köylerindeki işletmelerde genel olarak, kuru tarım ağırlıklı
bitkisel üretim yapan faaliyetler yerine ya ahır hayvancılığı faaliyeti ya da
birim tarım alanında yüksek karlılığı hedefleyen organik tarım üretimine
yönelmek gerektiğini göstermektedir. Topografik yapısı, verimli toprak
miktarı ve sulama koşulları uygun olan köylerde farklı faaliyetler
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desteklenebilir. Bu faaliyetler; Karadere, Umutlu ve Güneyyaka köylerinde
örtü altı üretim (seracılık) faaliyetleri, Eskibağ, Karaisa, Narağacı ve Kalecik
köylerinde dış ve iç mekan bitki yetiştiriciliği, nar ve kiraz bahçeleri, yayla
olarak kullanılan alanların hemen hemen tamamında çilek yetiştiriciliği,
bölgenin tamamında arıcılık gibi.
Orman köylerinin kalkındırılması, yalnızca ormanların korunması,
geliştirilmesi ve ormancılık çalışmalarının tekniğine uygun olarak yapılması
için gerekli bir sorun olmayıp, kırsal nüfusun bir parçası olan orman
köylerinin yerinde kalkındırılması için ilgili bütün kurumların birlikte
organize olması gereken toplumsal bir sorundur. Bu genel değerlendirmenin
hukuki bir dayanağı olmadığından yatırımcı kurumların bugün için bölgede
organize olma olasılığı da söylemin dışında yoktur.
Bu nedenle; Bölgedeki kırsal nüfusa hiçbir vasıf kazandırmadan
şehirlere taşınmasına veya orman içi köylerin naklini içeren 6831 sayılı
orman kanunun 2-A maddesinin uygulanması başarılamadığı için Çevre ve
Orman Bakanlığının ilgili birimleri aşağıda sıralanan önlemlerin
uygulanmasına öncelik verebilirler. Bu önlemler;
Ekosistem bütünlüğü içerisinde bölgede yetişebilen uygun alanlarda
odun dışı ürünlerinin (kekik, mantar, defne vb.) işletmeciliği
(mülkiyeti hazineye ait olan uygun alanlarda üretimi) için hukuki alt
yapı hazırlanarak desteklenmeli,
Bölgede geleneksel üretim yönteminin etkin olması, çevredeki il ve
ilçelerin gerek ekonomik ve sosyal faaliyetleri gereği Gündoğmuş
ilçesi ile ilişkide zorunluluk hissetmemeleri ve gerekse Gündoğmuş
ilçesinin yerleşim yerinin, çevredeki il ve ilçelerin bir birleriyle olan
ulaşım ağının dışında kalmış olması ve toplumun dışa açılma oranının
göstergelerinden birisi olan bölgedeki hareketli nüfusun azlığı, gibi
nedenden dolayı bölge nüfusu kapalı toplumun sosyal ve ekonomik
olumsuzluklarını taşımaktadır. Bir bölgeyi kapalı toplum yapısında
tutarak o yerleşim yerinin ekonomik yaşantısını canlandırmak ve o
bölgede yaşayan toplumu sosyal yönden geliştirmek günümüz
koşullarında mümkün değildir. Bu nedenle ferdi kredi tahsisinde,
işletmeleri pazara yönelik üretim yapmaya yönlendirerek refah
düzeyini artırmak için bölgedeki orman içi köylülerin talebi olan ve
Çizelge 44’de verilen Devletten Beklenen Eğitici ve Gelir Getirici
Faaliyetlerin uygulamaya aktarılmasına öncelik verilmeli,
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Bölgedeki ekonomik yaşantının canlanması için harekete geçirilmesi
gereken ama bugün için atıl konumda bekleyen ekolojik turizm amaçlı
Alara çayı havzasının kullanımının planlanması, Alara çayı üzerinde
rafting ve uygun köylerde yaylacılık gibi kaynakların tanıtımı (turizm
faaliyetleri yürüten organizasyon şirketleri bazında) yapılmalı,
Bölgede üretilen ürünlerin pazara daha kolay ve rahat taşınması ve
bölgedeki hareketli nüfusun artması için Antalya’dan ve Doğu
Akdeniz’den gelen sahil yolunun İç Anadolu’ya geçişte kullanılan
şehirlerarası yol ile Gündoğmuş ilçesi arasındaki yolun standardının
yükseltilmesinin gerekliliği il’deki gündemin öncelikleri içerisinde
olmalı,
Bölgede mevcut olan ama bu gün için kullanılmayan işgücünü
üretime katmak için alınması gereken önlemlerin bir diğeri de birim
tarım alanında yüksek kârlılığı hedefleyen organik tarımsal üretim için
köylülere eğitim ve işletme desteği verilmeli,
Bölgede uygulanabilir ve bireyin yaşam kalitesini artırmaya hizmet
edecek meslek eğitimini, bölgede faaliyet gösteren yatırımcı kamu
kurumlarının (Çevre ve Orman Bakanlığı, Tarım ve Köy İşleri
Bakanlığı gibi) yıllık programlarının bir parçası olmalıdır.
Gündoğmuş bölgesi; yukarıda anlatılan önlemlerin alınmamasına
ilave olarak tarım arazisinin kıtlığı, işletmelerin gereksinim duydukları araç
ve gereçleri alamaması dolayısıyla aileler iş güçlerini tam olarak
değerlendirememektedir. Çalışmada verilen bütün bu sosyal ve ekonomik
gerekçeler nedeniyle aileler yeterli gelir düzeyine ulaşamamaktadırlar. Bu
nedenle bölgedeki genç nüfusta göç olayı sürekli gündemini korumaktadır.
Bölgenin sosyo-ekonomik yapısının değişmesine katkı sağlamayı amaçlayan
uygulanacak her önlem, bölgede yaşayan insanların ortak umududur.
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ÖZET
Ülkemizde kırsal kesimde yaşayan insanlar genelde tarımla
uğraşmaktadır. Bu genel yapının bir parçası olan orman içi köylerde yaşayan
insanların da genel uğraş alanı tarımdır. Genelde olduğu gibi çalışma
bölgesindeki ailelerin (tarım işletmelerinin) genel sorunları; tarım alanının
küçük alanlı ve çok parçalı olması, tarımsal üretimde geleneksel yöntemlerin
kullanılması, bölgenin topografik olarak zor koşullara sahip olması, yerleşim
yerlerinde alt yapı yetersizliği, gelir kaynaklarının kıt olması gibi çeşitli
sorunlarla karşı karşıya bulunmaktadırlar. Dolayısıyla orman içi köylerde
yaşayan insanlar, ova köylerde yaşayan insanlara göre sosyo-ekonomik
düzeyleri biraz daha geri durumdadır.
Antalya bölgesinde Orman Genel Müdürlüğünün 2000 yılı verilerine
göre orman içi statüsüne sahip 303 adet, orman kenarı statüsüne sahip 159
adet olmak üzere toplam 462 orman köyü vardır. Çalışma bölgesinde ise
mevcut köylerin tamamı orman içi statüsüne sahip olup 22 adettir. Çalışma,
22 adet bu köylerin tamamındaki tarım işletmelerini kapsamaktadır.
Örnek hacminin hesaplanmasında, örnekleme birimi olarak
işletmelerin sahip oldukları arazi miktarları kullanılmış ve örnekleme
amacıyla tarım işletmeleri üç gruba (tabakaya) ayrılmıştır.
Çalışma bölgesinde tarımsal faaliyet, Alara çayı veya Alara çayını
besleyen diğer dere yatağı kenarlarında ya da istinat duvarları ile
desteklenmiş yamaç araziler üzerinde yapılmaktadır.
Bölgedeki orman içi köylerde, yılın her mevsimi Gündoğmuş
ilçesiyle ulaşıma açıktır. Ulaşımı sağlayan ana yollar, ilçeye yakın köylere
ait yollar asfat, uzak köylere ait yollar ise stabilize vasfındadır. Haberleşme
ve içme suyu hizmetleri (çoğunluğunda) bugün için büyük sorun olarak
görülmemektedir. Temel eğitim, taşımalı sistemle yürütülmeye çalışılırken
genel olarak eğitim ve sağlık hizmetleri yetersizdir.
Ülkemiz genelinde olduğu gibi çalışma bölgesindeki orman içi
köylerin sosyal, kültürel ve ekonomik kalkındırılmasıyla ilgili, yeterli
çalışmalar yapılmamıştır. Bu çalışma ile orman içi köylerdeki ailelerin
(tarım işletmelerinin) sosyal ve demografik özellikleri, mevcut ve kullanılan
işgücü, üretim kaynakları, ekonomik yapıları, yıllık faaliyet alanları ve
sonuçları incelenmiştir.
Çalışmada kullanılan işletmelerin yıllık faaliyet sonuçları; Tarımsal
ürünlerin gayri safi üretim değerlerine, İşletme masraflarına, Gayri safi
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hasılaya, saf hasılaya ve brüt kâr değerlerine göre incelenmiştir. İşletmelerin
gelirlerinin analizi ise nispi kârlılık yöntemine göre incelenmiştir.
Tarım işletmelerinde aile geliri iki unsurdan oluşmaktadır. Birincisi
tarımsal gelir, diğeri ise tarım dışı gelirdir. Tarım işletmesindeki aile geliri,
üretimin gerçekleşmesi için gerekli işletme masrafları ile ailenin geçimini
sağlaması için yapılacak masrafların karşılanması ve yapılacak yatırımlar
için ailenin elindeki para miktarını gösterir. Dolayısıyla aile geliri, ailenin
refah düzeyinin belirlenmesinde etkili bir veri olduğu için kişi başına düşen
aile geliri tarım işletmelerinin kıyaslanmasında kullanılabilecek önemli bir
kriterdir.
Çalıma bölgesinde kişi başına düşen ortalama yıllık aile geliri 748
YTL dir. Bu gelirin işletme grupları bazındaki dağılımı; 1. işletme grubunda
kişi başına düşen yıllık aile geliri 608 YTL, 2. işletme grubunda 640 YTL ve
3. işletme grubunda ise 1090 YTL dir. Ormancılık faaliyetlerinde çalışan
işletmeler ayrıca değerlendirildiğinde ise kişi başına düşen ortalama yıllık
aile geliri 1166 YTL olarak hesaplanmıştır.
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SUMMARY
In Turkey people who live in rural area generally engage farming
activities. People live in forest villages are part of general structure and they
also mainly work at the agricultural sector. General problems of households
in the research area are; having small agricultural land and land
fragmentation, limitation of natural resources, insufficient infrastructure in
the settlements, shortage of employment and income generation activities.
Consequently socio economic levels of people live in forestry villages are
undeveloped comparing people live in plain villages.
Social, cultural and economic development studies of farm holdings
located forestry villages are insufficient. With this study determining
economic structure and annual economic results of farms, sources of annual
income including forestry activities of households in forestry villages in
Gundogmus district of Antalya province were aimed. Further the study
intents to constitute basis for forest village development studies.
There are 462 forestry villages in Antalya region of which 303
villages located in forest, 157 villages located near to forest according to
Forest General Administration data in 2000. All 22 villages in the research
area are located in the forestry areas. This study contains farm holdings in all
this villages.
Data used in the study collected from randomly selected 79 farms
and additional 15 farms included forestry activities by using face to face
questionnaire method. Stratified sampling method used for estimating
sampling size with the farms classified into three groups as small (1.0-19.9
decares), medium (20.0-49.9 decares) and large (50 decares and more). Data
were belongs to 2004-2005 production period.
Average holding size is 33,2 da in this study. Farming land
composed of 86 % arable land and approximately 50% of fellow land for
every year. The percentage of (%14) of total land is fruit, vineyard and
vegetable area.
In the study area, irrigated area is only 9 % and the rest of it is % 91
represent dry area for agricultural activities. Agricultural activities are
located at Alara stream and the other small water streams or hillsides based
river basin in the study region.
Every season roads inside the forest are open for traffic with
Gundogmus districts. Main roads and closer roads to districts for connecting
are asphalted based but further places are stabilized (with small rocks).
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There is not any problem about water and connecting services. However,
education and health services are insufficient.
There are 6, 75 of total population do not know read-write and
average family size is 5, 04 person. Unemployment rate is 65% of total
family labor force.
Capital stock of the study region constitutes around %84 farm
capital and 16 % is holding capitals. Building capital is the biggest share of
total capitals. Fixed capital (animal, machinery) value is low. It is observed
that holding capital is insufficient in terms of quantitative and qualitative
with the data from study.
Average debt quantity is 624 New Turkish Liras and it is provided
from approximately 64% cooperatives sources and 34% of bank credits.
Holding annual activity results in this study are; gross production
value of agricultural products is 4676 YTL, and this value constitute of the
% 58of plant production and 42% of livestock production. Average holding
gross production value is 4756 YTL and it has 98 % of obtained from
agricultural activities and 2%nonfarm activities.
Research result show that 747.8 YTL annual family income was
obtained from agriculture (58.6 %), from retirements and social aids
(24.1%), from forestry activities (10.3 %) and from worker’s wages (7.0 %)
in the research area. Per capita income was found 147.8 YTL in the
investigated households. When the farms engaged forestry activities
evaluated separately average per capita income was found 1166 YTL.
In the study, analyses were carried out by comparing the average
land productivity which representing gross production value per unit area
and labour productivity which representing gross production value per man
power regarding farm size groups. The research results revealed that land
productivity was found highest in the small scale farms, labour productivity
was found highest in the large farms.

64

KAYNAKLAR
AÇIL, A.,F., DEMĠRCĠ, F., 1984. Tarım Ekonomisi Ders Kitabı, Ankara
Üniversitesi Ziraat Fakültesi yayın no : 880, Ankara.
AKAY, M., 1996. Tokat İli Niksar Ovası Tarım İşletmelerinin Yapısal
Analizi, İşletme Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve Doğrusal
programlama Yöntemiyle Planlanması Üzerine Bir Araştırma.
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım
Ekonomisi Anabilim Dalı, Doktora Tezi, Tokat.
AKÇAY, Y., 1996. Tokat İli Kazova Bölgesindeki Tarım İşletmelerinde
Kullanılan Üretim Faktörlerinin Verimliliği ve Tarımsal Üretim
Fonksiyonları. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı, Doktora Tezi, Tokat.
AKÇAY, Y., AKAY, M., 1999. Tokat Erbaa Ovası Tarım İşletmelerinin
Sosyo Ekonomik Yapısı ve Faaliyet Sonuçları. Gaziosmanpaşa
Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 35, Araştırma Serisi
No: 12, Tokat, s. 50, 83.
AKPINAR, M.G., 1998. Kahramanmaraş İli Merkez İlçesi Dağ ve Orman
Köyleri Tarım İşletmelerinin Ekonomik Analizi. Kahramanmaraş
Sütçü İmam Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım
Ekonomisi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi.
ANONĠM, 1974. Uşak İli Haşhaş Yetiştiren Tarım İşletmelerinde En Uygun
Ürün Bileşimi Araştırması. Şark Matbaası, Ankara.
ANONĠM,1998. Gündoğmuş Orman İşletme Müdürlüğü 1998–2007
Amenajman Planı
ANONĠM, 2001. Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Ormancılık Özel
İhtisas Komisyonu Raporu. http://ekutup.dpt.gov.tr.
ANONĠM, 2006. Genel Tarım Sayımı Tarımsal İşletmelerde (Hanehalkı)
Anketi
Sonuçları,
Türkiye
İstatistik
Kurumu,
http://www.tuik.gov.tr/VeriBilgi.do
ANONĠM, 2007. Orman-Köy İlişkileri Genel Müdürlüğü Hizmet
Değerlendirme Raporu, www.cevreorman.gov.tr/orkoy/haber/rapor.pdf
BADEM, M., 1996. Tekirdağ İli Yeni Çiftlik Beldesi Tarım İşletmelerinde
Etkinlik ve Verimlilik Standartlarının Belirlenmesi. Tekirdağ
Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü, Yüksek Lisans Tezi,
Tekirdağ.

65

BEġPARMAK, F., 2002. Bolu İli Broiler (Etlik Piliç) İşletmelerinin
Ekonomik Yapısı, Finansal Analizi ve Tarımsal Kredi
İhtiyaçlarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Ankara
Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Anabilim
Dalı, Doktora Tezi, Ankara.
BOZDAĞ, N., 1978. Malatya Yazıhan Ovasındaki Tarım İşletmelerinin
Ekonomik Analizi ve Asgari İşletme Büyüklüğünün Tayini.
Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zirai Ekonomi Bölümü,
Doçentlik Tezi,Erzurum.
CEYHAN, V., 1994. Samsun İli Çarşamba İlçesinde Pazara Yönelik
Sebzeciliğe Yer Veren Tarım İşletmelerinin Ekonomik Analizi.
Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi
Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
CEYHAN, V., 1998. Samsun İli Vezirköprü İlçesinde Sığır Besiciliğine Yer
Veren İşletmelerin Değişken Fiyatlı Programlama Yöntemi İle
Planlanması. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım
Ekonomisi Anabilim Dalı, Doktora Tezi, Ankara.
ÇAĞLAR, Y., 1986. Türkiye’de Orman Köyleri ve Kalkındırılmasına
Yönelik Etkinlikler, Milli Prodüktivite Merkezi Yayın no: 340,
Ankara
ÇAĞLAR, Y., 1993. Kırsal Çevre Sorunları ve Köylüler. Orman
Mühendisliği Dergisi, yıl: 30, sayı: 1993/4
ÇAKAL, F., 1973. Erzincan Ovası Tarım İşletmelerinde Optimum Üretimin
Tayini. Atatürk Üniversitesi Yayın No: 300, Araştırma Serisi No:
32, s. 20, 35, 40.
ÇELEBĠ, N., 1997. Tekirdağ İlinde Büyükbaş Hayvan Besiciliği Yapan
İşletmelerin Ekonomik Analizi. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Tarım
Ekonomisi Bölümü, Yüksek Lisans Tezi, Tekirdağ.
ÇELĠK, Y., 2000. Şanlıurfa İli Harran Ovasında Arazi Toplulaştırması
Yapılmış Alanlarda Sulu Tarım Yapan ve Yapmayan Tarım
İşletmelerinin Optimum Üretim Planlarının Tespiti Üzerine Bir
Araştırma. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım
Ekonomisi Anabilim Dalı, Doktora Tezi, Ankara.
ÇELĠKER, S. A., 1993. DSİ Kayseri Sulamaları Kapsamındaki İşletmelerin
Ekonomik Analizi Girdi Kullanım Seviyeleri Ve Bunun verim

66

Üzerine Etkileri. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
ÇETĠN, B., 1987. Tekirdağ İli Merkez İlçesinde Ayçiçeği Yetiştiren Tarım
İşletmelerinin Doğrusal Programlama Metodu İle Planlanması.
Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi
Anabilim Dalı, Doktora Tezi, Ankara.
DELLAL, Ġ., 2000. Antalya İlinde Kıl Keçisi Yetiştiriciliğine Yer Veren
Tarım İşletmelerinin Ekonomik Analizi ve Planlaması. Ankara
Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Anabilim
Dalı, Doktora Tezi, Ankara.
DĠNGĠL, S. 1991. Kızılçam (Pinus brutia Ten. ) Ve Sedir (Cedrus libani A.
Richard) Ağaç Türlerinde Yapacak Ve Yakacak Odun Elde
Edilmesinde İş Ve Zaman Analizleri, Orman Araştırma Enstitüsü
Teknik Bülten No: 213, Ankara
ENGĠNDENĠZ, S., 1993. İzmir ili Tire ilçesi Orman Köyleri Tarım
İşletmelerinin Sosyo - Ekonomik Analizi. Orman Mühendisliği
Dergisi, yıl: 30, sayı: 1993/11
ERĠġEK, R., 1984. Beypazarı İlçesinde Pazar İçin Sebze Üretimine Yer
Veren Tarım İşletmelerinin Ekonomik Analizi. Ankara
Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Anabilim
Dalı, Doktora Tezi, Ankara.
ERKAN, O., 1973. Adana Merkez İlçesi Ova Bölgesinde Yeter Gelirli
Tarımsal İşletme Büyüklüğü Üzerinde bir Araştırma. Basılmamış
Doktora Tezi, Adana.
ERKAN, O., 1978. Aşağı Ceyhan (Çukurova) Sulama Proje Alanındaki
Tarım işletmelerinin Planlaması. Basılmamış Doçentlik Tezi,
adana.
ERKAN, O., YILMAZ, Ġ., ġENGÜL, H., 1993. Toros Dağ Köylerindeki
Küçük Ölçekli Tarım İşletmelerinin Üretim Sistemlerinin Analizi.
Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt: 8, Sayı: 2,
Genel Yayın No: 79, Adana, s. 109, 119.
ERKUġ, A., DEMĠRCĠ, R., 1983. Tarımsal İşletmecilik ve Planlama
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın No: 944, Ankara.
ERKUġ, A., 1976. Tavşanlı İlçesi Şeker Pancarı Yetiştiren Tarım
İşletmelerinin Doğrusal (Linear) Programlama Metodu İle

67

Planlanması. Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Yayın No:
3, Ankara, s. 45, 70.
ERTÜRK, Y.E., 2000. Ankara İli Kızılcahamam İlçesinde Köy-Tur’a Bağlı
Olarak Faaliyet Gösteren Broiler İşletmelerinin Ekonomik Analizi.
Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi
Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
ESENGÜN, K. ve AKAY, M., 1998. Tokat İli Artova Bölgesi Tarım
İşletmelerinin Yapısal Analizi ve Faaliyet Sonuçları.
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 24,
Araştırma Serisi No: 4, Tokat, s. 49, 91.
GÖĞERÇĠN, Z., 1987. Ayaş Asartepe Barajı Sulama Sahasında Sulamanın
Tarım İşletmelerinde Yol Açtığı Ekonomik ve Yapısal
Değişiklikler. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım
Ekonomisi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
GÖRMEZ, ġ., 1994. Uşak İli Banaz İlçesi Orman İçi ve Kenar Köyleri
Tarım İşletmelerinin Ekonomik Analizi. Ankara Üniversitesi Fen
Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı, Yüksek
Lisans Tezi, Ankara.
GÜL, A., 1995. Sulamanın GAP Alanında Tarım Sektöründe Üretim Yapısı,
Girdi Kullanımı, Verimlilik ve İşletme Gelirleri Üzerine Etkileri.
Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi
Anabilim Dalı, Doktora Tezi, Adana.
GÜNEġ, E., 1999. Bursa İlinde Sanayiye Yönelik Sözleşmeli Sebze Üreten
Tarım İşletmelerinin ve Sebze İşleme Sanayinin Ekonomik
Analizi. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım
Ekonomisi Anabilim Dalı, Doktora Tezi, Ankara.
GÜNEġ, E. ve ARIKAN, R., 1988. Tarım Ekonomisi İstatistiği, Ankara
Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın No: 1049, ANKARA
GÜNGÖR, A.P., 1988. Eskişehir İli Aşağı Sakarya Memik Sulama
Alanında
Yer
Alan
Tarım
İşletmelerinin
Optimal
Organizasyonlarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Ankara
Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Anabilim
Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
GÜVEN, F., 1996. Polatlı İlçesi Tarım İşletmelerinde Yeter Gelirli İşletme
Büyüklüğünün Tespiti ve 3083 Sayılı Kanuna Göre Bu İlçede
Yapılan Norm Uygulamaları ile Karşılaştırılması. Ankara

68

Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Anabilim
Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
ĠMAMOĞLU, N., 1987. Sulu Tarım İşletmelerinde Gelişme İmkanları ve
Yeter Gelirli İşletme Büyüklüğünün Tespiti. Ankara Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı, Doktora
Tezi, Ankara.
ĠNAN, Ġ.H., 1977. Eskişehir Alpu Ovası tarım İşletmelerinde Yeter Gelirli
İşletme Büyüklüğü ve Organizasyonunun Linear (Doğrusal)
Programlama Yöntemi İle Saptanması. Ankara Üniversitesi Fen
Bilimleri Enstitüsü Zirai Ekonomi ve İşletmecilik Kürsüsü,
Doktora Tezi, Ankara.
ĠNAN, Ġ.H., 1999. Tarım Ekonomisi Ders Kitabı. Ankara Üniversitesi Ziraat
Fakültesi yayın no: 875, Ankara.
ĠġÇĠL, N., 1977. Örnekleme Yöntemi Ankara İktisadi ve Ticari İlimler
Akademisi Yayın no: 13 , Ankara.
KARLI, B., 1991. GAP Alanında Tarımsal Kredi Kullanımı ve Gelecekteki
Kredi İhtiyacının Saptanması Üzerinde Bir Araştırma. Çukurova
Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Anabilim
Dalı, Basılmamış Doktora tezi, Adana.
KIRAL, T., 1987. Ankara İli Çubuk İlçesi Tarım İşletmelerinde Başlıca
Üretim Faaliyetleri İçin Fiziki Üretim Girdileri Kullanım
Seviyelerinin Tespiti Üzerine Bir Araştırma. Ankara Üniversitesi
Ziraat Fakültesi Yayınları No:1001, Ankara.
KONUKÇU, M., 2001. Ormanlar ve Ormancılığımız. DPT Yayınları No:
2630, Genişletilmiş 2. Baskı. http://ekutup.dpt.gov.tr.
ORHAN, F., 1996. Balıkesir İli Merkez İlçesi Tarım İşletmelerinin
Ekonomik Analizi Ve Başlıca Ürünlerde Girdi Kullanım Miktarı
İle Verim Arasındaki İlişkilerin Araştırılması. Ankara Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı, Doktora
Tezi, Ankara.
ÖĞÜT, A, Y., NACAR, H., CEYLAN, B., BOZKURT, M., BULCAY, Ġ.,
2005. Bilirkişilik Eğitimi Komisyonu, Mimarlar Odası İstanbul
Büyük Kent Şubesi Yayını.
ÖZKAN, U., 2002. Bayburt İlinde Sığır Besiciliğine Yer Veren Tarım
İşletmelerinin Ekonomik Analizi. Ankara Üniversitesi Fen

69

Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı, Yüksek
Lisans Tezi, Ankara.
ÖZKAN, B., 2001. Antalya İlinde Serada Sebze Üretimine Yer Veren
İşletmelerin Ekonomik Analizi. Bahçe Dergisi 30 (1-2), s. 111,
114.
ÖZKURT, A., 1998. İçel İli Orman Köylerinin Sosyo-Ekonomik Yapısı,
Sorunları ve Orman Köylerinin Yerinde Kalkındırılması
Olanakları. Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım
Ekonomisi Anabilim Dalı Doktora Tezi.
ÖZONUK, A., 1996. Çubuk İlçesinde Kültür Mantarı Üretimi Yapan
İşletmelerin Ekonomik Analizi. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri
Enstitüsü Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi,
Ankara.
PAKSOY, S., 1998. Harran Ovasında GAP Kapsamında Sulamaya Açılan
Arazilerde Pamuk Yetiştirilen İşletmelerin Ekonomik Analizi ve
Yörede Pamuğa Dayalı Sanayideki Gelişmeler. Ankara
Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Anabilim
Dalı, Doktora Tezi, Ankara.
SAYDAN, Y., 1999. Kırıkkale İli Çelebi İlçesi Tarım İşletmelerinde Gelir
Dağılımı ve Tüketim Eğilimi. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri
Enstitüsü Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi,
Ankara.
SERĠN, E., 1989. Sincan İlçesinde Şekerpancarı Tarımına Yer Veren
İşletmeleri Optimal İşletme Organizasyonlarının Tespiti. Ankara
Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Anabilim
Dalı, Doktora Tezi, Ankara.
ġENER, A., 1992. DSİ Konya İli İvriz Sulaması Tarım İşletmelerinin
Ekonomik Analizi Üretim Girdileri Kullanım Seviyesi ve Bunun
Üzerine Etkileri. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
TAġER, I., 2001. Yozgat İli Sarıkaya İlçesinde Şekerpancarı Yetiştiren
Tarım İşletmelerinde Gelir Dağılımı. Ankara Üniversitesi Fen
Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı, Yüksek
Lisans Tezi, Ankara.

70

TAġKAYA, B., 2002. Ankara İli Kalecik İlçesi Tarım İşletmelerinde Gelir
Dağılımı. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım
Ekonomisi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
TATLIDĠL, F.F., 1992. Konya İli Sulu ve Kuru Koşullardaki Tarım
İşletmelerinde İşgücü, Döner Sermaye ve Traktör Güçlerine Göre
Optimal İşletme Büyüklüğünün Tespiti. Ankara Üniversitesi Fen
Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı, Doktora Tezi,
Ankara.
TOPUZ, A., 1999. Çankırı İli Tarım İşletmelerinde Optimal Üretim
Planlarına Göre İşletme Sermayesi İhtiyaçlarının Saptanması
Üzerine Bir Araştırma. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı, Doktora Tezi, Ankara.
TOPAÇ, E., 2001. Bünyan İlçesinde El Dokumacılığı Halıcılığa Yer Veren
Tarım İşletmelerinin Ekonomik Analizi. Ankara Üniversitesi Fen
Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı, Yüksek
Lisans Tezi, Ankara.
TOY, A., 2002. Nazilli İlçesi Tarım İşletmelerinin Ekonomik Yapısı,
Finansman Ve Yatırım Analizi. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri
Enstitüsü Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı, Doktora Tezi, Ankara.
TURAN, S., 1990. Bolu İli Gerede İlçesi Tarım İşletmelerinin Ekonomik
Yapısı ve Bu İşletmelerde Yer Alan Başlıca Üretim Faaliyetlerinin
İşgücü İhtiyaçlarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Ankara
Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Anabilim
Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
TÜRKER, M., 1990. Afyon Şuhut Ovasında Yer altı Suyu İle Sulama
Yapan Tarım İşletmelerinde Optimal Üretim Desenlerinin Tespiti.
Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi
Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
YILDIZ, H., 1994. Çubuk Ovası Tarım İşletmelerinde Tarımsal Gelir ve
Tasarruf Olanağının Araştırılması. Ankara Üniversitesi Fen
Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı, Yüksek
Lisans Tezi, Ankara.
YILMAZ, Ġ., 1988. Kozan İlçesi Dağ ve Orman Köylerindeki Tarım
İşletmelerinin Ekonomik Analizi ve Verimlilik. Çukurova
Üniversitesi, Fen Bil. Ens. Tarım Ekonomisi ABD Master Tezi
YILMAZ, Ġ., 1994. Antalya İlinde Sera Sebzeciliği Üretim Ekonomisi.
Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi
Anabilim Dalı, Doktora Tezi, Adana.

71

Ek 1 :
GÜNDOGMUġ ĠLÇESĠ KÖYLERĠNDE TARIM ĠġLETMELERĠNĠN
SOSYO – EKONOMĠK YAPILARINA AĠT ĠġLETME ANKET FORMU
Çiftçinin;

Köyü
:........................................

Anket Tarihi :
..........................

Adı Soyadı :..................................
Tel
:............................
İşlediği Tarım Alanına Göre Grubu :
……..

Anketi Uygulayan ............................

I – AĠLENĠN NÜFUSU, ĠġGÜCÜ VE EĞĠTĠM DURUMU
1 - Tablo 1. Aile İşgücü ve Kullanımı
NO Cinsiyeti Yaşı Eğitim
İşletmede 1 yılda Çalışılan
İşletme Dışı
E-K
Durumu*
Süre (gün)
Tarımda

Tarım Dışı

Hayvancılık Bitkisel Toplam İş** Süre Gelir İş** Süre Gelir
üretim
(YTL)
(YTL)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
*: 1. Okur-yazar değil 2. Okur-yazar 3. İlköğretim 4. Lise 5. Üniversite
**: 1. Tarım işçiliği 2. Orman işçiliği 3. Nakliyecilik 4. Turizmde işçilik 5. Ticaret
6. Zanaat 7.Memuriyet 8.Halıcılık vb el işleri 9.Diğer (Belirtiniz) …………………....
10.Diğer (Belirtiniz) …………………..
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1.1Ailenin temel geçim kaynaklarından olan;
1- Hububat tarımı, 2- Besi hayvancılığı, 3- Yaylım hayvancılığı, 4- Sebzecilik,
5- Meyvecilik, 6- Arıcılık, 7- Köy dışı mevsimlik işçilik,
8- Ücretli (memur, yılda en az 120 gün sigorta kayıtları olan işçi),
9- Diğer (belirtiniz)
gibi faaliyetleri ailenizin yıllık gelirindeki önem sırasına göre sıralar mısınız?
Önem Sırası
Temel Geçim Kaynağının Adı
1…………
2……….......
3…………
4…………..
5…………….
6…………..
7……………
8………………
9…………..
II – ĠġLETMENĠN GENEL ENVANTERĠ VE ÜRETĠM DURUMU
2 - Tablo 2. İşletmenin Bina Varlığı
Cinsi

Yapı**
Malzemesi

Alan
Yapım Yenisinin* Bugünkü
Yıllık Masraflar (Varsa)
ve
Yılı
Maliyeti
Değeri Tamir Bakım Vergi Sigorta
Kapasite
(YTL)
(YTL) (YTL) (YTL) (YTL) (YTL)

Ev
Avlu
(Açıklıkalan)
Ahır
Ağıl
Samanlık
Kümes
Ambar
Diğer
(Belirtiniz)
………..
……………
Toplam

*: İşçilik dahil.

**: kerpiç, ahşap, betonarme
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3 - Tablo 3. İşletmenin Alet-Makine varlığı
No

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Cinsi

Sayısı

Tipi Yaşı

Kapasitesi
İş Genişliği
(ton)
veya(m)

Bugünkü
Değeri
(YTL)

Yenisinin
Değeri
(YTL)

Yıllık Masraflar
Tamir Bakım
(YTL) (YTL)

Traktör*
Römork
Pulluk (2 veya 3
soklu)
Kazayağı
Pülverizatör
Tırmık
Merdane
El Arabası
Çapa-Kürek
Su motoru
Dinamo
Sulama borusu
Motorlu testere
Saban (hayvan
pulluğu)
...................

* : 1- Yaşı on yılı geçmiş traktörlerin bugünkü değeri alınmalı,
2- Gruplar bazında işletmelerin yıllık yağ ve yakıt kullanımı alınmalı.
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12345678910-

* Varsa Çayır, nadas vb. arazi de belirtilecek.
Yan Ürün
(YTL/kg)

Yan
Ürün

Ana Ürün
(YTL/kg)

Ana Ürün

Bu yıl ki verim
(kg/da)

Normalde verim
(kg/da)

Bu yıl ki verim
(kg/da)

1 dekar arazinin
çıplak değeri (YTL)

Tasarruf Şekli
(Mülk, Kira, Ortak)

Sulama Durumu
(Sulu Kuru)

Tapu 1.var 2.yok

Alanı (da)

Yetiştirilen Ürünler
(2. ürün ve nadas dahil)*

Parsel No.
ve Mevki Adı

4 - Tablo 4. İşletmenin Arazi (Bağ, bahçe, tarla) Varlığı ve Üretim Deseni
Ortalama Satış
Fiyatı

5 - Kiraya tutulan arazi için:
Parsel no
Mevki adı

Kira bedeli YTL / da.

6 - Ortağa tutulan arazi için ortakçılık koşulları; ................................................
7 - Çok yıllık bitki sermayesi : Ürün çeşidi: ………… Bahçenin değeri: ………
Ürün çeşidi: ………… Bahçenin değeri: ………
Ürün çeşidi: ………… Bahçenin değeri: ………
8 - Tablo 5.
İşletmenin Arazi Islahı Varlığı
Islah Çeşidi Yapıldığı Maliyeti* Bugünkü
Yıl
(TL)
Değeri(TL)
1.Sulama
Tesisi
a- Su Kuyusu
b- Su
Havuzu
c- Diğer
2.Muhafaza
Tesisi
a-Duvar
b-Çit
c-Teras
d-Hendek
e-Drenaj
f- Diğer
………….

Açıklama (Tamir-bakım,sigorta
vb. masrafları varsa belirtiniz)

*: İşçilik dahil

9 - Tablo 6 Tarla ürünlerinin kullanılış şekli
Ürün
Cinsi

Üreticinin kullandığı ürün miktarı (Kg)
Yemeklik
Yemlik
Tohumluk

Satılan veya Satışa Kalan
Miktar
Fiyatı *
Tutarı
(Kg)
( YTL. )

* : Köy yerindeki fiyat yazılacak

10 - Tablo:7. Tarla demirbaşı
Şu anda ekili olan ürün

Alanı

Şu ana kadar yapılan işlemler ve değerleri
belirlenecek
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11 - Tablo 8. Tohumluk Kullanımı
Ürün

Alan
(da)

Tohum
Çeşidi

Temin
Yeri

Ödeme
Şekli*

Fiyatı
( YTL)

Kullanılan
Tohum
Miktarı
(kg/da)

1
2
3
4
5
* : peşin, vadeli, hasat zamanı

12 - Tablo 9. Toprak Hazırlığı Ekim ve Dikim
Ürün

İşlem Ne İle,
Çeki
Çeki
gücü
gücüne
Yapılan Tarihi yapıldı
(Ay/hf)
kullanımı Ödenen
İşlem
(Saat)
(YTL)

İşgücü Kullanımı (*)
Aile
(saat)

Yabancı Yabancıya
(saat)
Ödenen
(YTL)

(*) :Şoför hariç

13 - Tablo 9.1. Gübreleme (Hayvan gübresi ve kimyasal gübre kullanımı)
KulanıKullanım Ne
Çeki
Çeki
İşgücü Kullanımı**
Ürün Gübre
lan
Fiyat Zamanı İle
gücü
gücüne Aile Yabancı Yabancı
Adı * Toplam
(Ay/Hf) Atıldı kullanımı Ödenen (saat) (saat)
Ödenen
Miktar
(Saat)
(TL)
(TL)

(*): 1.Hayvan gübresi, 2. P.Sülfat(%50 K2O), 3. P.Nitrat(13.0.46), 4. Üre(%46), 5. A.Sülfat(Şeker),
6. A. Nitrat(%33), 7. 18.46.0 (DAP), 8. Triple Süper Fosfat, 9. 15.15.15, 10, 20.20.0,
(**) :Şoför hariç
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14 - Tablo 9.2. Kimyasal Gübre Temini
Temin birimi
Ödeme koşulları
(*)
peşin
vadeli
Yeri
Birim
süresi Birim fiyatı
fiyatı

Açıklama

(*): 1. Gübre bayi, 2. İlaç bayi, 3. Tarım Kredi Kooperatifi, 4. Diğer ……………

15 - Tablo 10.1. İlaç Kullanımı (İlaç deposunun kapasitesi: ............................lt)
Ürün

İlacın
Ticari İsmi

1 defada
1 depoda
Kullanılan
doz

Kullanılan
Toplam
Miktar

Kullanılan
Hastalık
veya zararlı

Fiyat
(YTL)

İlaçlama
Zamanı
(Ay/hf)

16 - Tablo 10.2. İlaçlamada makine ve işgücü kullanım süreleri
Ürün

Toplam Ne İle 1 defada Makineye
1 defada İşgücü Kullanımı
İlaçlama Atıldığı Makine Ödenen Aile Yabancı
Yabancıya
Sayısı
Kullanım (YTL) (saat)
(saat)
Ödenen
süresi
(YTL)

17 - Tablo 11. Sulama
Sulama Sulama 1 defada Makineye 1 defada İşgücü Kullanımı
Ürün Sistemi sayısı
Makine Ödenen
Aile Yabancı Yabancıya
*
Kullanım (YTL)
(saat) (saat)
Ödenen
süresi
(YTL)

Açıklama**

Su Kaynağı :
Su Ücreti
:
Elektrik Bedeli:
Yakıt Masrafı :
*: sulama sistemi a)tava b) karık c)damla d)yağmurlama e)diğer
**: Sulama amaçlı masraflar belirlenecek
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18 - Tablo 12. Bakım İşleri (El çapası, traktör çapası, seyreltme, budama, ot yolma vb.)
Ürün

Yapılan
İşlem

İşlem
Sayısı

Ne ile
yapıldığı

Çeki
gücüne
ödenen
(YTL)

Makine
Kullanım
süresi

1 kezde İşgücü Kullanımı
Aile
(saat)

Yabancı
(saat)

Yabancıya
Ödenen
(YTL)

19 - Tablo:13 Hasat
Ürü
n

Hasat*
Toplam Ortalam Sefer Taşıma İşgücü Kullanımı Yabancıy
Zamanı Ürün kg) a Satış Sayısı
Kira
a
(Ay/Hafta)
Fiyatı
ödemesi Aile Yabancı Ödenen
(saat)
(saat)
(YTL)
(YTL)
(YTL)
K E K
E
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Ġrat Hayvanları
Ġnek
Yerli
Montofon
Melez
Diğerleri
Genç Sığırlar
Buzağı Yerli
Montofon
Melez
Diğerleri
Düve Yerli
Montofon
Melez
Diğerleri
Boğa Yerli
Montofon
Melez
KüçükbaĢ
hayvan.
Koyun
Kuzu
Tohlu
Şişek
Koç,
Keçi
Oğlak
Çebiç
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Besi

Beslenme
Şekli
yaylım

2005 Yılı
Ocak ayı
mevcudu
Toplam Değeri
(YTL)

Satış Değeri
(YTL.)
Adet

Evde
tüketilenler
Adet

Adet

ĠĢ Hayvanları
Öküz
At
Katır
Eşek

Satış Değeri
(YTL.)

Satış Değeri
(YTL.)

Satın
Alınanlar

Satılanlar

Yıl İçinde

Adet

Toplam
değeri
(YTL.)
Ölen ve kayıplar
(Adet)

Adet

20 - Tablo 14 Hayvan Varlığı
2004 Yılı
Cinsi
Ocak ayı
Mevcudu
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Yem Masrafları
Besi veya süt yemi
Kepek
Arpa-Buğday Kırması
Yaş pancar posası
Küspe
Silaj
Saman
Kuru ot
Tuz
Su bedeli
Aile işçilik masrafı
( saat/gün)
Yabancı işçilik
Masrafı (saat/gün)
Veteriner ücreti
Aşı ve ilaç masrafı
Aydınlatma masrafı
Hayvan sigortası
Suni tohumlama masrafı
Pazarlama masrafı
Sürü yenileme
Dezenfeksiyon masrafı
Diğer masraflar
Genel toplam
Hayvan sayısı

Tutarı (YTL)

Birim Fiyatı
(YTL)

Tutarı (YTL)

Birim Fiyatı
(YTL)

Miktar (kg/gün)

Tutarı (YTL)

Birim Fiyatı
(YTL)

Süt İnekçiliği
Kültür Irkı ve Melez
Miktar
(kg/gün)

Yerli Irk
Birim Fiyatı
(YTL)

Sığır Besiciliği
Kültür Irkı ve Melez
Tutarı (YTL)

Yerli Irk

Koyunculuk

Keçi Yetiştiriciliği
Birim Fiyatı
(YTL)

Miktar
(kg/gün)

Birim Fiyatı
(YTL)

Miktar
(kg/gün)

Masraflar
Tutarı (YTL)

Tutarı (YTL)

Miktar (kg/gün)

Miktar (kg/gün)

Kümes Hayvanı Varlığı

22 - Tablo 16
Cinsi

2004 Yılı
Ocak ayı
Mevcudu

Adet

Yıl
içinde
üretilen

Değe
ri
(YTL
)

Adet

Satın
Alınan
Ade Tutarı
t
(YTL.
)

Yıl İçinde
2005 Yılı
Ocak ayı
Ölen
Satılan
Ailenin
mevcudu
veya
Tükettiği
kayıp
olan
Adet Ade Tutarı Ade Tutar Adet Tutarı
t
(YTL.
t
ı
(YTL.)
)
(YT
L.)

Tavuk
ve
Horoz
Hindi
Kaz
Ördek
..........

23 - Tablo 17

Arı kovanı varlığı ( 2005 Yılı Ocak ayına göre )

Fenni Kovan

Adedi

Birim fiyatı
(YTL)

Yerli Kovan

Değeri
(YTL)

Adedi

Birim fiyatı
(YTL)

Toplam
Değeri
(YTL)
Değeri
(YTL)

Hayvansal Ürünler
24 - Tablo 18
Süt Üretimi
Sağmal hayvan cinsi

İnek

Sayısı
(Adet )

Yıl içinde bir
Yıllık toplam üretim
tanesinden elde
Miktarı
Fiyatı*
Tutarı
edilen süt (Kg)
(Kg)
(YTL)
(YTL)

Yerli
Montofon
Melez
Diğer

Manda ineği
Koyun
Keçi
Toplam

*

: Köy yerindeki fiyat yazılacak
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25 - Tablo 19

Bal üretimi

Fenni Kovan
Üretilen Birim
bal
fiyatı
miktarı
(YTL)
(kg.)

Adedi

26 - Tablo 20

Toplam
değeri
(YTL )

Adedi

Yerli Kovan
Üretilen Birim
bal
fiyatı
miktarı
(
(kg.)
YTL)

Toplam
değeri
(YTL )

Toplam
bal
değeri
(YTL)

Yumurta üretimi

Ürün
Cinsi

Üretilen
Miktar

Fiyatı *

Üreticinin Tükettiği
Tutarı
(YTL.)

Miktar

Tutarı
(YTL.)

Satılan veya Satışa
kalan
Miktar
Tutarı
(YTL.)

Yumurta
Adet)

: Köy yerindeki fiyat
III - İŞLETME ORGANİZASYONU
27- Örgütlülük durumu
27.1Kooparatif veya meslek derneklerine üyeliğiniz var mı? Varsa
üyesi olduğunuz
kooparatiflerin isimleri nelerdir?
12327.2İlçenize ayda ortalama kaç kez gidersiniz?
Bir kez: ......
İki kez: ......
Üç kez: ......
Dört kez: ......
Beş
ve daha fazla: .....
İlçeye aylık gidiş nedenlerinizi önem sırasına göre sıralar mısınız?
1228İrat hayvanlarının ürünlerinin (süt, peynir, yağ, bal (10 kova arıdan
küçük olan işletmelerde)
yumurta gibi) değerlendirmesinde etkili olan aile reisi kimdir?
1 – Babadır ……… ,
2- Annedir …….. ,
3Diğer ( belirtiniz) ……
29Su Kaynakları
29.1Evde kullanılan suyu nereden temin ediyorsunuz?
27.3-

u şebekesi : ......... Köy çeşmesi :..........
Diğer : ......
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Kuyu : ......

29.2-

Hayvan sulama suyunu nereden temin ediyorsunuz ?

Su Şebekesi : .........
Dere : ......
Gölet : .......

: ......

Köy çeşmesi :..........

Kuyu : ......

30Hayvansal hastalıklarla Mücadele ediyor musunuz?
Evet
Hayır : ......
30.1- Tablo 21 Hayvansal hastalıklarla mücadele ediyorsanız ( Yanıt evet

ise ) :
Hayvan İlaçlanan veya
Cinsi Aşılanan hayvan
sayısı

Yılda kaç defa
ilaçlandığı veya
aşılandığı

Şahıs

Mücadeleyi Yapan
Devlet Karışık

31Sertifikalı Tohumluk Durumu
31.1Sertifikalı veya kontrollü tohumluk kullanıyor musunuz?
Evet : ......
Hayır :.......
31.2- Tablo 22 Sertifikalı veya kontrollü tohumluk Kullanılıyorsa ( yanıt
evet ise)
Bitkinin
Tohumun
Adı
Cinsi
Miktarı
Fiyatı (Kg
Tutarı
(Kg )
/YTL)
(YTL)

31.331.4Cinsi

Kullanılan tohum ilaçlanıyor mu?
Evet : ....... Hayır : .....
Sun’i Tohumlama (dölleme) Yapıyor musunuz? Evet : ....... Hayır: ......
31,5- Tablo 23 Sun’i tohumlama yapıyorsanız ( Yanıt evet ise )
Sun’i Tohumlanan Hayvanın
Irkı
Sayısı

Kullanılan Tuhum Irkı
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3232.1-

Çiftçinin Borç Ve Kredi Durumu
Bankaya veya şahıslara borcu var mı?
Evet : .......
Hayır : ......
32.2- Tablo 24 Çiftçinin banka veya şahıslara borcu var ise (yanıt evet ise):

Borçlanılan
Kurum /
Kişi

2004 yılı
Borç
miktarı

Kısa (1
yıl)

Vadesi
Orta(1-5
Uzun (5-+
yıl)
yıl)

Faiz
oranı
(%)

Ne maksatla
alındığı

33Pazarlama Şekli
33.1- Tablo 25 Satılan ürünün cinsi, değeri ve satış yeri
Cinsi*

Satılan Ürün
Satıldığı yer ve yüzde miktarı
Köyde
Pazarda
Koop.de
Karışık
(%)
(%)
(%)
(%)

* : hububat, baklagil, endüstriyel bitki, sebze, meyve, yumrulu bitkiler, yem bitkisi

34 Çiftlik Konusunda Devletten Sağlanan Eğitsel Faaliyetler
34.1- Veterinerlik hizmetlerinde eğitime ihtiyacınız var mı?Evet : ........ Hayır:
34.2 - Veterinerlik hizmetlerinde eğitime ihtiyacınız varsa bu hizmetler neler
olabilir?
a……
b…….
c……….
34.3mı?
34.4-

Tarımsal faaliyetlerde (hububat, sebze, meyve, vb.) eğitime ihtiyacınız var
vet : ........
Hayır: .......
Tarımsal hizmetlerde eğitime ihtiyacınız varsa bu hizmetler neler olabilir?
a………
b……..
c………

34.5-

Ormancılık faaliyetlerinde eğitim ihtiyacınız var mı? Evet : ........ Hayır: .....
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34-6- Orman işçiliği faaliyetlerinde eğitime gereksiniminiz varsa bu faaliyetler
nelerdir?
a- İstihsal (kesme, sürütme, nakliye, istif, ... gibi ) ve standardizasyon
hizmetlerinde,
b- Ağaçlandırma ( arazi hazırlığı, fidan dikme ve bakımı, ... gibi)
hizmetlerinde,
c- Gençlik ve sıklık bakımı çalışmalarında ,
d- Dış mekanlar için fidan yetiştirme tekniği çalışmalarında,
e- İç mekanlar için süs bitkisi yetiştirme tekniği çalışmalarında,
f- Odun dışı orman ürünlerini tanıma, yetiştirme tekniği ve pazarlama
çalışmalarında,
g- Ürün pazarlama teknikleri konularında,
h- ……….
35Yakacak odunu tutuşturtucu mu yoksa ısınma amaçlı mı kullanıyorsunuz?
a- Tutuşturucu olarak kullanıyorum : ………….
b- Isınma amaçlı
kullanıyorum : …………
36-

37-

Odun dışında yakacak malzeme kullanıyor musunuz?
a- Kullanmıyorum: ……….
b- Kullanıyorum ve kullandığım malzemeler:
1………
2……
3……..
Yılda kaç ster / ton yakacak odun kullanırsınız? ve nereden sağlıyorsunuz?
Yılda ……… ster / ton yakacak odun kullanırım.
Bu odunun sağlandığı kaynaklar;
1……. ster/ton kendi bahçemden meyve odunu,
2….. ster/ton tapulu kesim (kendi bahçemden) odunu,
3…… ster/ton orman İşletme Şefliğinden satın alırım,
4…….. ster/ton piyasadan (dışarıdan) satın alırım.

38 - Avcılık yapar mısınız? Eğer yaparsanız bölgenizdeki av yaban hayvanları
nelerdir?
1……
2- ……….
3- …….
4- …………
39 - Bölgenizden toplayıp faydalandığınız odun dışı ürünler1 var mı?
1- var ……..
2- Yok …..
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40 –Tablo 26 Bölgenizde faydalandığınız odun dışı ürünler var ise bu
ürünlerin cinsi, satış yeri ve değeri nelerdir ?
Faydalanılan Odun Dışı
Orman Ürünlerin1
Cinsi1

birimi

miktarı

Evde
kullanıyoruz
miktarı

Odun Dışı Orman Ürünlerin Kullanım Yerleri
Satıldığı Yer
Köyde şahısa
miktarı Birim
*fiyatı
(YTL)

Pazarda
miktarı

Birim
fiyatı
(YTL)

Kooperatife
miktarı Birim
fiyatı
(YTL)

1

Böğürtlen, kuşburnu, kekik, adaçayı, defne, soğanlı bitkiler, …. Vb. *: Köy
yerindeki fiyatı
41- Bölgenizde kültürel değeri olan alanlar (ören yerler, anıt ağaçlar, anıt yapılar,
doğal jeolojik
alanlar vb. ) var mı?
Var : ….
Yok : ….
42 - Kültürel değeri olan alanlar var ise;
42.1- Yöresel adı : ………..
42.2- Özelliği hakkında kısa bilginiz nedir?
42.3- Kültürel değeri olan bu alan/alanlar, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından
değerlendiriliyor mu? :
Evet : …. Hayır : ……
43 - Ormancılık sektörüyle ilgili sorunlarınız var mı? Eğer varsa bu sorunları önem
sırasına göre sıralar mısınız?

44 - Yukarıda (44. soruda ) sıraladığınız Ormancılık sektörü ile ilgili sorunların
çözümüne yönelik düşünceleriniz nelerdir?
45 - Bölgenizde el sanatları (halı, kilim, ağaç işleme, … vb.) faaliyetleri var mı?
Varsa nelerdir ?
1………
2………
3………..
4…………
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46- Yörenizde hangi el sanatlarının öğrenimi ve geliştirilmesi konusunda eğitime
gereksiniminiz var?
1……….
2………
3…………
4………..
5………
47 – Ankette sorulmamış ama bölgenizde gelir getirici başka faaliyetler neler
olabilir ve bu faaliyetler hakkında düşünceleriniz nedir?
48- …. Yılında Ormancılık Faaliyetlerinin Ailenin Yıllık Gelirine Katkısı
FALİYET VE İŞ
ÇEŞİDİ
Tabii Gençleştirme

Birimi

Örtü Temizliği
Toprak
Hazırlığı
3
Dikenli tel
çevirme
4
Gençlik Bakımı
5
Gençliklerde
Koruma
Bekçi ile
Koruma
Köy Tüzel
Kişiliğince
Koruma
Sıklık Bakımı**
6
Silvikültür
ödeneği ile
7
Üretim ödeneği
ile
Bakım ( Aralama Tensil )
8
Üretim
(Kesme,
sürütme)
9
Nakliye
10 İstif
Enerji
Ormanlarında
11 Enerji ormanı
tesisi
12 Dikenli tel

Ha.
Ha.

1
2

Ormancılıkta kullanılan aile iş gücünün
Cinsiyeti
(E/K)

Sayısı

Km.
Ha.
Ad. /
Ay
Köy.Ad.
/ Ay

Ha.
Ha.

m3
m3
m3

Ha.
Km.
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Yaşı
Grubu*

Çalışma
Süresi
(gün)

Toplam
gelir
(YTL)

çevirme
Enerji
Ormanında
Koruma
Bekçi ile
Ad. /
Koruma
Ay
Köy Tüzel
Köy.Ad.
Kişiliğince
/ Ay
Koruma
Sun’i Gençleştirme
14 Arazi Hazırlığı
Ha.
( Genel )
15 Teras yapımı
m.
16 Dikim
Ha.
17 Dikenli tel
Km.
çevirme
18 Kültür bakımı
Ha.
19 Dikim (
Ha.
Tamamlama )
20 Sun’i gençlikte
koruma
Bekçi ile
Ad. /
Koruma
Ay
Köy Tüzel
Köy.Ad.
Kişiliğince
/ Ay
Koruma
Diğer Çalışmalar
21 Orman içi
Ha.
ağaçlandırma
22 Erozyon
Ha.
Kontrol Bakımı
23 Orman içi ağaç.
koruma
Bekçi ile
Ad. /
Koruma
Ay
Köy Tüzel
Köy.Ad.
Kişiliğince
/ Ay
Koruma
TOPLAM
* (Yaş Grubu) : 1. Grup: 15 – 50 yaşındaki erkekler, 2. Grup : 15 – 50 yaşındaki bayanlar,
3. Grup : 7 – 14 yaşındaki kız ve erkek çocuklar, 4. Grup : 51 yaşından büyük erkek ve bayanlar.
** : Sıklık bakımı yapılan sahadan emval çıkmayacak ise bu sahaya silvikültür ödeneği ile bakım yapılır,
sıklık bakımı yapılan sahadan emval ( kağıtlık odun, lif-yonga odunu, yakacak odun vb. ) çıkacak ise bu
sahaya üretim ödeneği ile bakım yapılır.
13
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49- Orman Köylerinin Zati Yapacak Ve Yakacak Kullanımı
Birimi
Sıra
no

İşin cinsi

1

Yeni inşaatlar
için yapacak
ihtiyacı (Tarife
bedelinden- 31.
madde
Köyleri)*
Tamirat
inşaatları için
yapacak
ihtiyacı (Tarife
bedelinden31.madde
Köyleri)**
Yeni inşaatlar
için yapacak
ihtiyacı (32.
madde
Köyleri)***
Yakacak odun

2

3

4

Cinsi

Kullanılan ürünün
Kalite Miktarı Fiyatı
sınıfı
m3
m3/YTL
ster/YTL

Ortalama
Piyasa
fiyatı
m3 / YTL
ster/YTL

Ürünün
işletmeye
sağladığı
kâr ( YTL )

m3

m3

m3

Ster

* : 31. Madde Kapsamındaki Köylüler yeni yapacakları inşaatlar için kullanacakları
metrajdaki tomruk miktarını tarife bedeli üzerinden ilgili bölgeden alırlar.
** : 31. Madde Kapsamındaki Köylüler tamirat yapacakları inşaatlar için
kullanacakları metrajdaki tomruk miktarını maliyet bedelinin üçte biri üzerinden
ilgili bölgeden alırlar.
*** : 32. Madde Kapsamındaki Köylüler yeni yapacakları inşaatlar için
kullanacakları metrajdaki tomruk miktarını maliyet bedelinin üçte biri üzerinden
ilgili bölgeden veya gösterilecek diğer bir bölgeden alırlar. ( 32. madde
kapsamındaki köylülerde tamirat yapılacak inşaatlar için zati yapacak tahsis
edilmez.)
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Ek 2
KÖYE AİT GENEL BİLGİLER
I – FİZİKİ YAPI
1- Köyün Fiziki haritası
(Aşağıda ki sıralamaların karşılarına isimleri yazılmalı ve ölçeksiz olarak çizilecek
köy haritasına
bu değerler tahmini olarak yerleştirilmelidir.)
1.1Akarsular (Yılın her mevsimi akar olanlar) :
1.2-

Akarsular (Yılın bazı mevsimi akar olanlar) :

1.31.41.51.61.71.81.91.101.111.121.13-

Göller (var ise) :
Mera alanları :
Orman alanları :
Bataklık alanlar :
Ziraat alanları :
Maden yatakları (var ise):
Taş ocakları (var ise):
Kum ocakları (var ise):
Bölgenizde tabiat anıtları vasfında anıtlar var mı?
...........
............

Köyün fiziki haritası:

II – SOSYAL VE KÜLTÜREL YAPI
Nüfusun cinsiyet ve yaş gruplarına dağılımı ( TUİK’dan alınacak) :
Yaş Grubu
Kadın
Erkek
Toplam
Çocuk nüfus ( 0 – 14 Yaş ) :
Akfif nüfus ( 15 – 60 Yaş ) :
Yaşlı nüfus (60 yaş ve üstü ) :
TOPLAM
:
2.1-

2.22.3-

Köyde ki hane sayısı :
Köyde Sağlık Ocağı var mı?

Yazın : ......
Var
: .......
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Kışın : .......
Yok : ........

2.4-

2.52.6-

2.7-

2.8-

Sağlık ocağı yoksa, Köyde genel sağlık hizmetlerini veren kişinin vasfı ve
sayısı nedir?
Sıra No
Mesleği
Sayısı
123Köyde içme suyu şebekesi var mı?
Var : .....
Yok : ....
Köyde içme suyu şebekesi yoksa ;
Köydeki çeşme sayısı :
......... adet
İçme ve kullanma suyunun yeterlilik durumu : Yeterli : ...... Yetersiz : ......
Köyde danışman bir örgüt / örgütler (Kooparatif gibi) var mı?
Var : .....
Yok : .......
Varsa; danışman örgütlerin adları;
123Danışman örgütlerin köyde yaptığı faaliyetler nelerdir

2.9-

Danışman örgütlerin yukarıda sıraladığınız faaliyetlere ilave olarak
yapması gereken başka görevleri var mı?

2.92.10-

Köyde Temel Eğitim Okulu var mı? Var : .....
Yok :......
Temel Eğitim Okulu varsa öğretim kadrosu yeterli mi?
Yeterli :.......
Yetersiz: .........

2.11Köyde yüksek öğrenim görenler varsa sayısı ve mesleği :
Sıra No
Mesleğin adı
Sayısı
Köyde yaşayanların sayısı
12342.12Köyün ilçeye uzaklığı:
Asfalt yol ( km. )
Stabilize yol (km.)
Toplam (km.)
2.13Komşu köylerle ilişkisi:
Komşu köylerin adı Komşu köyün tahmini nüfusu köyümüze olan uzaklığı (km)
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III-

EKONOMİK YAPI

3.1-

Tarım, orman ve hayvancılık sektörleri dışında köye gelir getirici
faaliyetleri var mı? Varsa nelerdir?

3.2-

Köyde yapılan el sanatları var mı? Varsa çeşitleri nelerdir?

3.3-

El sanatları yapımı bugün devam ediyor mu?

3.4-

Bölgede tıbbi ve aromatik değeri olan hangi bitki türleri yetişmekte
ve/veya yetiştirilmektedir?

3.5-

Bölgede yetişen tıbbi ve aromatik değeri olan bitkileri
değerlendiren bir kurum ve işleyen tesisler var mı?

Aşağıda sıralanan temel ekonomik faaliyetleri köy halkının yıllık
gelirindeki ortalama etkisini dikkate alarak öncelik sırasına göre
sıralar mısınız?
Ekonomik Faaliyetin Adı :
Yıllık Gelirdeki Etkisine
Göre Öncelik Sıralaması
- Kuru tarım,
1- Sulu tarım,
2- Sebzecilik,
3- Meyvecilik,
4- Ormancılık faaliyetleri,
5- Hayvancılık,
6- Arıcılık,
7- Aromatik bitki toplaması,
83.7Tarım, orman ve hayvancılık sektörünün ürünlerini toplayan kişi
ve/veya ürünleri işleyen tesisler var mı? Eğer varsa ürünlerin
değerlendirilmesiyle ilgili düşünceleriniz nelerdir?
3.6-

3.8-

Bölgenizde yapmak istediğiniz gelir getirici işler nelerdir?

3.9-

Sizce, köyün en önemli sorunları önem sırasına göre nelerdir?

3.10-

Ormancılık sektörüyle ilgili sorunlarınızı önem sırasına göre sıralar
mısınız?

3.11-

Ormancılık sorunlarıyla ilgili düşünce ve önerileriniz nelerdir?
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