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ÖZET 
 
 

Yüksek Lisans Tezi 
 
 

KİLİS İLİ MERKEZ İLÇEDE ÜZÜM YETİŞTİREN İŞLETMELERİN EKONOMİK 
ANALİZİ 

 
 

Esra DAĞLIOĞLU 
 
 

Ankara Üniversitesi    
Fen Bilimleri Enstitüsü 

Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı 
 
 

Danışman: Prof. Dr. Selahattin ERAKTAN 
 
 
Bu çalışmanın amacı, Kilis ili Merkez ilçede üzüm yetiştiren işletmelerin ekonomik 
analizini yaparak, bu işletmelerin ekonomik yapıları ile yıllık faaliyet sonuçlarını ortaya 
koymak, üzüm üretim masrafları ve birim ürün maliyetlerini hesaplamaktır. 
Araştırmada seçilen 63 işletme, tesadüfi tabakalı örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. 
Söz konusu işletmeler 1-10 dekar,11-20 dekar ve 21 hektar ve daha fazla bağ arazisine 
sahip işletmeler olmak üzere 3 büyüklük grubuna ayrılmıştır.  
 
 
Araştırma sonuçlarına göre, incelenen işletmelerin ortalama işletme genişliği 34,44 da 
olup, bunun % 63,81’ini bağ arazileri oluşturmaktadır. İncelenen işletmelerde yabancı 
işgücüne ödenen ortalama ücret 1119,32 YTL ‘dir. İncelenen işletmelerde okur yazarlık 
oranı erkeklerde % 88,05 olup, kadınlarda % 76,28’dir. Aktif sermaye 86199,35 YTL 
olup, bunun % 93,63’ünü çiftlik sermayesi, % 6,37’sini ise işletme sermayesi oluşturur. 
İncelenen işletmelerde işletme başına sabit masraflar 251,08 YTL, değişen masraflar 
1614,07 YTL bulunmuştur. Dekara düşen saf hasıla miktarı 61,38 YTL, dekara düşen 
tarımsal gelir ise 61,79YTL’dır. 21 -+ dekar genişliğine sahip iletmelerde saf hasıla, 
tarımsal gelir diğer gruplara göre daha yüksek bulunmuştur. İncelenen bağcılık 
işletmelerinde 1 kg üzüm maliyeti 28,76 Ykr’dir. 
 
 
2005, 83 sayfa 
 
 
 
Anahtar Kelimeler: Üzüm, üzüm yetiştiriciliği, ekonomik analiz 
 

 



ii 

ABSTRACT 
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ECONOMIC ANALAYSIS OF THE GRAPE FARMS 
IN CENTRAL DISTRICT OF KİLİS PROVINCE  

 
 
 Esra DAĞLIOĞLU 
 
 

Ankara University  
Graduate School of Natural and Applied Sciences  

Department of Agricultural Economics 
 
 

Supervisor : Prof. Dr. Selahattin ERAKTAN 
 

 

The aim of this research study is to make the economical analaysis of grape farms in 
central district of Kilis province, to display annual activity results and economic 
structure of farms and to account of expenditure of grape production and unit cost of 
product. In this research, selected 63 farms have been determined by accidental 
sampling method. These farms are separated into three group as; 1-10 da, 11-20 da, 21-
+ da 

According to the research results in analysed farms  the avarage landuse is 34,44 tsm 
(thousand square meters), in which 63.81 percent of them are the vineyards. The 
avarage cost which is payed to foreign labour is 1119,32 YTL. İn this research rate of 
litreracy is 88,07 % for men, and 76,28 % for women. Akctive capital which including 
farm capital and operating capital, is 86199,35 YTL. Farm capital forms 93,63 % of 
active capital. In analysed farms, fixed expenses is 251,08 YTL, varying expenses is 
1614,07 YTL. In 21-+ da group, net return and farm income are determined higher than 
the other groups. At the end of the resaerch cost of the one kilogram grape is determined 
as 28,76Ykr. 

 

2005, 83 pages 
 
 
Key Words : Grape, growing grape,  economic analaysis 
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ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜR 
 

 
Kilis İli Merkez ilçesinde yapılan bu çalışmada, ilçede yer alan tarım işletmelerinin 
ekonomik yapıları ile yıllık faaliyet sonuçları , sermaye kullanımı, öz sermaye oluşumu, 
işletmelerin tarımsal gelirleri ile 1 dekara düşen üzüm maliyeti araştırılarak elde edilen 
bilgilerin ışığında işletmelerin özellikle üretim faaliyetleri ile ilgili bir takım çözüm 
önerileri ortaya konulmaya çalışılmıştır.  
 
 
Araştırmanın bilgi toplanması aşamasında ve sonuçlandırılmasına kadar geçen süre 
içinde, yakın ilgi ve yardımlarını gördüğüm Kilis İl Tarım Müdürü Sayın Nihat 
ACAR’a ve Kilis Tarım İl Müdürlüğü çalışanlarına, anketlere sabırla cevap veren 
değerli Kilis İli Merkez İlçesi çiftçilerine, Bu çalışmamda bana yardımcı olan ilgisini 
esirgemeyen sayın İhsan AKSOY’a ve çalışmanın tüm aşamalarında yakın ilgi ve 
yardımlarını gördüğüm danışman hocam Prof. Dr. Selahattin ERAKTAN’a, Anket 
çalışmalarımda beni yalnız bırakmayan anneanneme ve bugüne gelmemde her türlü 
fedakarlığı gösteren ve desteğini eksik etmeyen değerli aileme teşekkürlerimi sunarım. 
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1. GİRİŞ 
 

 

Üzüm, çeşitli değerlendirme yöntemlerinin oluşu, iklim ve toprak istekleri yönünden çok 

seçici olmayışı, çok yıllık olması ve çoğalma yöntemlerinin kolay oluşu gibi nedenlerle 

dünyada en yaygın yetiştiriciliği yapılan bitkilerden biridir. Dünyada bağcılık, genel olarak 

Kuzey yarımkürede 20°-50°, Güney Yarımkürede ise 20°-40° enlemleri arasında 

yapılmaktadır. Sıcaklık, bağcılığın kuzeye doğru yayılmasını engelleyen en önemli 

faktördür (Taşkaya  2005). 

 

 

Bağcılık için yerkürenin en elverişli iklim kuşağı üzerinde bulunan Türkiye, asmanın gen 

merkezi olmasının yanı sıra, son derece eski ve köklü bir bağcılık kültürüne sahiptir. 

Anadolu’da yapılan arkeolojik kazılardan, bağcılık kültürünün M.Ö. 3500 yılına kadar 

dayandığı saptanmıştır. Anadolu’da yetiştirilen üzümlerin çoğu kuru ve yaş olarak 

tüketilmekle birlikte bir kısmı da şarap, pekmez, bulama, pestil, lokum yapımında 

kullanılmak üzere v.s. olarak değerlendirilmektedir (Taşkaya  2005). 

 

 

Arkeolojik buluntulardan Anadoluda Hititler zamanında asma ve şarabın büyük önem 

taşıdığı, M.Ö. 1800-1550 yıllarında bağcılığın çok gelişmiş olduğu, dini merasimlerde ve 

sosyal yaşantıda üzüm ve şarabın tanrılara adak olarak sunulduğu kaydedilmektedir. 

Hititler bağ ve bahçe gibi varlıklarını korumak için bugünkü anlayışa uygun tarım 

yasalarını da uygulamışlardır. Yozgat Alişar 'da elde edilen kazılardan M.Ö. 1800-1600 

yıllarına ait üzüm salkımı şeklinde şarap ve içki kabı bulunmuştur. Bütün bunlara ek olarak 

Çorum Alacahöyük 'de kral mezarlarından M.Ö. 2300 yıllarına ait altın şarap bardağı ile 

şarap testisinin bulunması. Ege ve Marmara Bölgesinde bağcılığın geliştiği yörelerde 

(Lapseki, Çanakkale, Bergama, Aliağa ve Dikili, Bozcaada, Çeşme, Karaburun ve 

Seferihisar 'da) basılan paralar üzerinde üzüme, şarap kabına ve Amfora yer verilmiş olması 

bağcılığa ve şaraba verilen önemi göstermektedir (tariş.gov.tr). 
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Dünya üzüm üretimin yarıdan fazlası Avrupa Kıtasında gerçekleştirilmektedir. Dünya yaş 

üzüm üretiminde İtalya, Fransa, ABD, İspanya, Türkiye, Bağımsız Devletler Topluluğu ve 

Portekiz başlıca ülkelerdir. 2002 yılı verilerine göre dünyada 7,4 milyon hektar alanda 61 

milyon ton üzüm üretilmektedir. Dünya üzüm üretiminde % 24 ile İtalya ilk sırada, Türkiye 

ise % 12 ile 5. sırada yer almaktadır (Çelik vd.  2005). 

 

 

Türkiye 2001 yılında 525 bin hektar bağ alanı ile dünyanın belli başlı üretici ülkeleri 

arasında yer almaktadır ve dünyanın 5. büyük üzüm üreticisi konumundadır.Türkiye’de yaş 

üzüm üretimi her yıl ortalama yaklaşık 3,5 milyon ton civarındadır. Ülkede üretilen 

üzümlerin yaklaşık % 30’u taze sofralık, % 37’si kurutmalık, % 30’u pekmez, pestil, sucuk, 

şıra ve % 3 kadarı da şaraplık olarak değerlendirilmektedir. 2001 yılı verilerine göre, 

3.250.000 ton toplam üzüm üretiminin yaklaşık olarak % 63’ü (2.050.000 bin ton) 

çekirdekli, % 27’si (1.200 bin ton) çekirdeksiz üzümden oluşmaktadır (Karabayır, 2004). 

 

DİE’nin 2003 yılı değerlerine göre bitkisel üretim için kullanılan alan 24 730 294 ha olup, 

bu alanın % 13.74’ü üzerinde bahçe bitkileri tarımı yapılmaktadır. Bu değerlere göre, 

bitkisel üretimin yapıldığı alanların % 2.14’ü; bahçe bitkileri tarımı yapılan alanlarının 

%15.6’sının bağlarla kaplı olduğu anlaşılmaktadır (Karabayır, 2004). 

 
 
Türkiye, yaş üzüm üretiminde olduğu gibi, dünya kuru üzüm üretiminde de önemli bir yere 

sahiptir. Türkiye, çekirdekli kuru üzüm üretiminde de dünya lideridir. Türkiye’de 

çekirdekli kuru üzüm üretim merkezi Güneydoğu Anadolu’dur. Bu bölgede, tarım bölgesi 

olarak Doğu Akdeniz’de yer alan Gaziantep ve Kilis ile bir Ortadoğu tarım bölgesi ili olan 

Adıyaman’ın yanısıra Mardin ve Diyarbakır illerinde de önemli ölçüde çekirdekli kuru 

üzüm üretimi söz konusudur. Bölgenin önemli kurutmalık çeşitleri; Besni, Rumi, Dımışkı, 

Kerküş (beyaz), Sergi Karası ve Antep Karası'dır (renkli). Sergi Karası dışındaki çeşitler, 

bandırılarak kurutulmaktadır. Bölgede tümüyle geleneksel yer bağcılığı yapılmaktadır. 
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Özellikle Gaziantep ve Kilis’te bağ, zeytin ve antepfıstığının bir arada yetiştirildiği üçlü 

sistem oldukça yaygındır. Bağlarda sulama yapılmamaktadır (Çelik vd. 1998). 

 
 

Tüm bağ bölgelerinde yaygın olarak üretilen başlıca üzüm çeşitleri Sultani ve Yuvarlak 

Çekirdeksiz (Ege), Yapıncak (Tekirdağ), Beylerce (Bilecik), Fesleğen “Feslikan” 

(Sivrihisar), Çiftlik (Karabük), Gülüzümü (Ankara), Hasandede (Kırıkkale), Mercan 

(Amasya), Sungurlu (Çorum), Narince (Tokat), Karadimrit, Emir (Nevşehir), Kureyş, 

Köhnü, Öküzgözü (Malatya, Elazığ), Mazrani, (Diyarbakır, Mardin), Dökülgen, Rumi 

(Gaziantep, Kilis), Kabarcık’tır (Kahramanmaraş). Türkiye’nin ve dünyanın en önemli 

üzüm çeşidi olan Sultani’nin yetiştirildiği Manisa, İzmir ve Denizli illeri dışında kalan 

yörelerdeki şıralık bağların hemen tamamı, yörelere özgü farklı şekiller söz konusu olmakla 

birlikte, çekirdekli kuru üzüm bağlarında olduğu gibi düzensiz ve sık aralıklarla kurulmuş, 

susuz yer bağlarıdır (Çelik vd. 1998). 

 
 

Türkiye’de yaş üzüm üretiminin % 2.5–3’ü şaraba işlenmektedir. Özellikle son yıllarda 

şaraba karşı ilginin arttığı, bu ilginin tüketime ve dolayısıyla şarap üretiminde artışa 

yansıdığı gözlenmektedir. Türkiye’nin ekolojik koşulları, kaliteli şaraplık üzüm 

yetiştiriciliği için mükemmel seçenekler sunmaktadır. Özellikle Trakya Bölgesinin tamamı, 

Ege Bölgesinin belirli kesimleri (İzmir’in Urla, Çeşme, Seferihisar, Menderes, Turgutlu 

ilçeleri; Denizli’nin Çal, Bekilli ve Güney ilçeleri), Ortakuzey (Ankara, Kırıkkale, Kırşehir, 

Çorum), Ortadoğu (Tokat, Amasya, Elazığ, Malatya, Adıyaman), Güneydoğu (Gaziantep, 

Kilis, Mardin, Diyarbakır) bölgelerinin kıraç alanları, sıcak ve kurak yaz gelişme 

döneminde geceleri serinleyen havasıyla, kaliteli şarap üretimi için tanelerde yeterli 

düzeyde şeker birikimi (beyaz çeşitlerde % 20–23, siyah çeşitlerde %22–25), yüksek asit ve 

aromatik madde ve tanen içeriği sağlamaktadır (Çelik vd. 1998). 

 

 

Kilis ilinde bağ alanlarının toplam işletme arazisi içinde fazla olması ve ilçede üzüm 

yetiştiriciliği ile uğraşan nüfusun fazla olması nedeniyle, Kilis İli Merkez İlçede üzüm 
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yetiştiren işletmelerin ekonomik yapısını ve yıllık faaliyet sonuçlarını incelemek, söz 

konusu işletmelerde kullanılan, üretim faaliyetlerinde birim maliyetler tespit edilerek, üzüm 

üretiminde karşılaşılan sorunlar saptanarak bu sorunların çözümüne yönelik tedbirlerin 

ortaya konulması yapılan çalışmanın temel amacını oluşturmaktadır. 

 

 

Bu araştırma giriş bölümü dahil 6 bölümde incelenmiştir. Giriş bölümünde araştırmanın 

amacı ve önemi ortaya konulmuştur. İkinci bölümde konu ile ilgili kaynaklar hakkında 

bilgiler sunulmuş, üçüncü bölümde araştırma yapılırken izlenen yöntemler, kullanılan 

metotlar ortaya konulmuştur. Dördüncü bölümde araştırma alanı hakkında genel bilgiler 

verilmiştir. Beşinci bölümde Türkiye’de bağcılık hakkında genel bilgiler verilmiştir. Altıncı 

bölüm olan son bölümde ise araştırma sonuçları ve öneriler verilmiştir.  
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2.KAYNAK ÖZETLERİ 
 

 

Anonim (2005), “TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası VI. Teknik Kongresi” isimli 

çalışmada Türkiye tarım politikalarında ve tarımsal yapılarda değişim, tarımda doğal 

kaynaklar ve çevre politikası, tarım teknolojilerindeki yeni yaklaşımlar, tarla bitkileri 

üretimi ve bahçe bitkileri üretimleri gibi konularda detaylı bilgiler verilmiş ve son çeyrek 

yüzyıllık süreçte özelliklede 2000’li yıllarda uygulanan politikalar ülke tarımını nereye 

götürdü, bu sürecin analitik bir değerlendirilmesi yapılmıştır. 

 

 

Atlı (1996),  “Farklı Amerikan Asma Anaçlarının Dımışkı, Hönüsü, Dökülgen Çeşitleri 

Adaptasyonları” isimli çalışmada özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yaygın olarak 

bulunan, yetiştiriciliği yapılan Dımışkı, Hönüsü, Dökülgen üzüm çeşitlerinin özellikleri ve 

adaptasyonları hakkında genel bilgiler verilmiştir. 

 

 

Çolakoğlu (1995),  “Kilis Tarihi Üzerine Derleme” isimli araştırmasında, Kilis ilinin 

tarihsel dönemler itibariyle doğuşu ve Kilis İlinin kültürel yapısından bahsedilmiştir.  

 

 

Eraktan (1995), “Anamur Muz İşletmelerinin Ekonomik Analizi Sorunlar ve Çözüm 

Önerileri” isimli çalışmasında Anamur ilçesinde açık arazilerde 17, seralarda 46 olmak 

üzere toplam 63 işletme ile anket çalışması yapılmış, işletme arazi genişliklerini ise 1-5 da 

ve 6-+ da olmak üzere iki tabakaya ayırarak çalışma yapmış. Anamur’daki muz 

işletmelerinin sermaye yapıları incelenerek dekar ve kilogram başına muz maliyetlerini 

hesaplamış ve araştırma alanı ile ilgili sorunlara yönelik çözüm önerileri getirilmeye 

çalışılmıştır. 
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Gündüz (1998), “Yaş Meyve-Sebze 11. Dünya Türk İşadamları Kurultayı Sektör Föyü”  

ilgili çalışmada yaş meyve-sebze sektörüyle ilgili bilgilere , görüşlere yer verilmiştir. Yaş 

meyve-sebze üretimi ihracatı, ithalatı, pazarlanması ve karşılaşılan sorunlara yer verilmiştir.  

 

 

Kalınmeşe ve Egemen (2003), “İl Tarım ve Kırsal Kalkınma Master Planlarının 

Hazırlanmasına Destek Projesi, Kilis Tarım Master Planı” isimli çalışmada Kilis ilinin ana 

özellikleri ve mevcut durumu (ilin biyofiziksel yapısı, sosyo-ekonomik yapısı ve tarımsal 

yapısı) hakkında bilgiler verilmiştir. İlin sosyo ekonomik ve tarımsal üretim ile ilgili 

problemleri hakkında bilgiler verilmiş ve kalkınmayla ilgili amaçlara yer verilmiştir. 

 

 

Kıral ve Kasnakoğlu (1999), “ Tarımsal Ürünler İçin Maliyet Hesaplama Metodolojisi ve   

Veri Tabanı Rehberi” isimli çalışmada tarımsal ürün maliyeti kavramı, kapsam ve amaçları, 

Türkiye’deki tarım ürünleri maliyetlerinin hesaplanması ile ilgili çalışmalar yapılmış, 

tarımsal üretimde maliyet masraf unsurları ortaya konmuş, ürün maliyetlerinin 

hesaplanmasına yönelik uygulamalı örneklere yer verilmiştir.  

  

 

Sökmen (2005), “Gaziantep İli Islahiye Bünyesinde Pazara Yönelik Bağcılığa Yer Veren 

Tarım İşletmelerinin Ekonomik Analizi” isimli çalışmasında bu işletmelerin ekonomik 

yapıları ile yıllık faaliyet sonuçları ortaya konulmuş, üretim faaliyetlerinde birim maliyetler 

tespit edilmiştir.  

 

 

Tanrıvermiş ve Gündoğmuş (2001), “Türkiye’de Bölgelere Göre Ürün Maliyetleri ve 

Maliyetlerdeki Değişmelerin Değerlendirilmesi” isimli çalışmada, ülke tarımı yönünden 

önem taşıyan başlıca bitkisel ürünler olan buğday, çeltik, pamuk, şekerpancarı, patates, 

elma, portakal ve sanayi tipi domatesin seçilen illerde tespit edilen birim alan verimlerini, 

maliyetlerini ve karlılık göstergelerindeki değişmeleri ortaya koymuşlardır.  
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3. MATERYAL VE YÖNTEM 

 
 
3.1 Materyal 
 
 

Araştırmanın temel materyalini tesadüfi örnekleme yöntemi ile örneğe çıkan işletmelerden 

anket yolu ile sağlanacak bilgiler oluşturmuştur. Anket yapılacak işletmeler, bağ arazisi 

genişliğine göre gruplandırılarak incelenmiştir.  

 

 

Anket çalışması sırasında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 

Tarım İşletmeciliği Anabilim Dalı tarafından geliştirilen formlar amaca uygun olarak 

yeniden düzenlenerek kullanılmıştır. Anketler araştırmacı tarafından bizzat yöreye gidilip, 

işletmecilerle birebir görüşülerek  doldurulmuştur. Araştırma verileri 2003-2004 üretim 

dönemine aittir. Bunun dışında Kilis Tarım İl Müdürlüğü kayıtlarındaki son verilerden ve 

konu ile ilgili araştırma ve inceleme sonuçları ile istatistiki verilerden de yararlanılmıştır.   

 
 
3.2 Yöntem  
 
 
3.2.1 Örnek işletmelerin seçiminde kullanılan yöntem 
 
 

Araştırmanın ilk aşamasında Kilis ili merkez ilçeye bağlı 52 köy üzüm üretim alanlarına 

bakılarak incelenmiş ve üzüm üretiminin en yoğun yapıldığı merkez  ile birlikte iki köy 

belirlenmiştir (Beşikkaya Köyü:2.761,3 da, Oylum Köyü:3.012,5 da, Merkez: 15.538,3 da). 

  

 

İşletme büyüklüğü temel alındığında merkez ve merkeze bağlı iki köyde 783 adet üzüm 

yetiştiren işletme belirlenmişi “Tabakalı Tesadüfi Örnekleme Yöntemi” ile 63 adet üzüm 

yetiştiren işletmeler tesadüfi olarak belirlenmiştir. İşletme arazisi büyüklüklerine göre bu 



 8 

işletmeler 1-10 dekar, 11-20 dekar ve 21 dekardan büyük işletmeler olarak 3 gruba 

ayrılmıştır.  

 

 

Örnek işletme sayısı, tabakalı tesadüfi örnekleme metoduna göre aşağıdaki formül  

yardımıyla bulunmuştur ( Erkuş vd. 1995 ). 

 
 
 
 
        N.∑ Nh S²h 
n= 
       N². D² + ∑ Nh S²h  
 

 

Formülde;  

N= ana kitlede bulunan işletme sayısını,  

Nh= h’ıncı tabakadaki işletme sayısını, 

S²h= h tabakasının varyansı, 

D²= d² /z²  olup, 

d= kitle ortalamasından izin verilen hata payı 

z= standart normal dağılım tablosundaki Z değerini gösterir. 

 

 

Araştırmada kabul edilen hata payı %10 olup, %90 güven aralığında gerekli örnek hacmi 

63 işletme olarak hesaplanmıştır. Her bir gruba giren örnek sayısı (nh), örnek hacmi ile 

orantılı olarak ; 

 
            Nh 
nh=( ) .n 
            N 
 
 
formülü ile bulunmuştur. 
 



 9 

Yukarıdaki formülle bulunan 63 işletmenin her bir büyüklük grubuna göre dağılımı Çizelge 

3.1’ de verilmiştir. 

 
 
Çizelge 3.1 İncelenen işletmelerin işletme büyüklük gruplarına göre dağılımı 
 
İşletme Büyüklük Grupları 
(Dekar) 

Örnek İşletme Sayısı 

1-10 dekar    (1. Grup) 19 
11-20 dekar  (2. Grup) 25 
21- + dekar   (3. Grup) 19 
Toplam 63 
 
 
 
3.2.2 Anket aşamasında uygulanan yöntem 
 

 

Her işletme için hazırlanan anket formları çiftçilerle karşılıklı görüşülerek doldurulmuştur. 

Anket formlarının ilk bölümünde işletmelere ait genel bilgilere yer verilmiş, nüfus ve 

eğitim durumları, işgücü varlığı tespit edilmiştir. Daha sonraki bölümlerde arazi kullanım 

durumları, sermaye yapıları tespit edilmeye çalışılmıştır.  

 

 

İşletme sahibine sorulmak üzere ailede bulunan fertlerin yaş, cinsiyet, 2003-2004 üretim 

yılı içinde işletmede çalıştığı süre, işletme dışında tarımsal işletmelerde çalışma durumu ve 

tarım dışı işlerde çalışma durumu tespit edilmiştir. Aile işgücü mevcudu erkek işgücü 

birimin (EİB) cinsinden bulunmuştur. Söz konusu üretim döneminde fiilen çalışan aile ve 

yabancı işgücü miktarları da belirlenmiştir.  

 

 

İşletmelerde  sermaye nevilerinin değerlerinin belirlenmesinde yıl sonu değerler esas 

alınmıştır.  
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Toprak sermayesi için yöredeki cari alım ve satım değerleri esas alınmıştır. 

 

 

Arazi ıslahı, bina, alet- makine sermayelerinin  hesaplanmasında, yeniler için maliyet 

bedeli, eskiden yapılanmış yatırımlar için eskime ve yıpranma durumuna göre değeri esas 

kabul edilmiştir.  

 

 

Bitki sermayesi içinde yer alan meyveli ağaçlar ve bağlar için, çiftçi beyanları dikkate 

alınmıştır. 

 

 

Hayvan sermayesinin tespitinde, hayvanların yaş ve verimlilik durumlarına göre yöredeki 

alım- satım kıymetleri ve çiftçilerin beyanı esas alınarak yapılmıştır.  

 

 

Malzeme ve mühimmat sermayesi içinde ilaç ve gübre bulunmaktadır. Malzeme ve 

mühimmat sermayesinin belirlenmesinde çiftçi beyanları esas alınmıştır. İncelenen üzüm 

işletmelerinde herhangi bir borca yada yabancı sermayeye rastlanmamıştır. 

 

 

3.2.3 İşletmelerin analizinde uygulanan yöntem 

 

 

Anketle elde edilen bilgiler incelenip gerekli hesaplamalar yapıldıktan sonra elde edilen 

bilgiler tablolara dökülmüştür. İşletme büyüklük grupları ve işletmeler ortalaması  için ayrı 

ayrı değerlendirilmiştir.  

 

İncelenen işletmelerde işgücü durumu belirlenirken, aile işgücünün yanı sıra, işletmede 

çalışan yabancı işgücünün işletmede çalışma süreleri de analiz edilmiştir. İşletmelerde 
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çalışan mevcut işgücü, cinsiyet ve yaş grupları dikkate alınarak erkek işgücü birimi (EİB) 

cinsinden çizelge 3.2’ deki katsayılar kullanılarak hesaplanmıştır (Erkuş vd 1995). 

 
 
Çizelge 3.2 Erkek işgücü birimine çevirmede kullanılan katsayılar 
 

Yaş Erkek Kadın 
0-6 - - 
7-14 0,50 0,50 
15-49 1,00 0,75 
50-+ 0,75 0,50 

 

 

İşletmelerde sermaye unsurları sene sonu itibariyle değerlendirilmiş ve söz konusu 

değerlendirmede sermayenin fonksiyonlarına göre dağılımı esas alınmış olup, sermaye 

unsurları ayrıntılı olarak incelenmiştir.  

 

 

Örneğe çıkan işletmelerde kiraya verilen ya da ortakçılıkla tutulan araziye rastlanmamıştır. 

 

 

Gayrisafi üretim değeri, tarımsal faaliyetler sonucunda elde edilen bitkisel ve hayvansal 

ürün miktarının çiftçi eline geçen fiyatlarla çarpılması sonucu bulunmuştur. Hayvansal 

üretim değeri  süt inekçiliği, sığırcılık, koyunculuk, keçicilik, kümes hayvanları olmak 

üzere beş grup altında verilmiştir. Her bir ürünün değeri, anket uygulama tarihinde yörede 

çiftçi eline geçen fiyatlar üzerinden hesaplanmıştır.  

 

 

Gayrisaf hasıla, gayrisafi üretim değeri, işletme dışı tarımsal gelir ve ikamet edilen 

binaların kira karşılığının eklenmesiyle elde edilir. Kira bedeli hesaplanırken, inceleme 

yöresinde işletmecinin oturduğu betonarme veya taş ve yarı kerpiç binalar için bina 

kıymetinin % 5’i, ahşap ve kerpiç binalar için ise bina kıymetinin % 10’ u dikkate 

alınmalıdır.  
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İşletmelerdeki mevcut işgücünün ve alet ve makinelerin  başka işletmelerde kullanılma 

karşılığı elde edilen gelirler işletme dışı tarımsal gelir olarak değerlendirilmiştir.  

 

 

Saf hasıla, gayrisaf hasıladan borç faizi ve kira ve ortakçılık payları hariç işletme 

masraflarının çıkarılması ile bulunmuştur. İşletme masrafları, sabit ve değişen masraflar 

olarak ayrı ayrı hesaplanmıştır. Değişen masrafları bitkisel ve hayvansal üretim için ayrı 

ayrı hesaplanmıştır. Bitkisel üretimde gübre, mücadele ilacı, akaryakıt-yağ, para ile 

yaptırılan işler, değişen tamir bakım masrafları ve geçici işçilik grupları altında değişen 

masraflar hesaplanmıştır. Hayvansal üretimde ise, yem, veteriner, aşı ve ilaç grupları 

altında değişen masraflar hesaplanmıştır. 

 

 

Amortisman masrafları: bina alet makine, arazi ıslahı ve irat hayvanları sermayesi 

üzerinden alınmıştır. Amortisman hesabında, arazi ıslahı sermayesi için %5 , betonarme 

binalar için % 2, taş ve yarı kerpiç binalar için % 3, ahşap ve kerpiç binalar için % 4, alet ve 

makinelerde % 10, amortisman oranları kullanılmıştır. 

 

 

Tarımsal gelir; saf hasılaya aile işgücü ücret karşılığı ve borç faizi eklenmesiyle 

hesaplanmıştır. Aile işgücü ücret karşılığının hesaplanmasında, yörede benzer işi yapan 

ücretli işçilere ödenen ortalama ücretin çarpılması sonucu bulunmuştur.  

 

 

Tamir bakım masraflarının hesaplanmasında çiftçi beyanları dikkate alınmıştır.  

 

 

Tarımsal gelir ile tarım dışı gelirin toplanması sonucu toplam aile geliri bulunmuştur. 
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Bu araştırmada, 1 kg üzüm üretim maliyetinin hesaplanmasında üzüm üretim döneminde 

yapılan dekara bakım masrafları, hasat masrafları, çıplak arazi değeri faizi, genel idare 

giderleri, tesis masrafları amortisman payı masraf unsurlarının toplamında oluşan sabit 

masraflara eklenmesiyle bulunan üretim masrafları toplamının, üzüm üretim miktarına 

bölünmesi sonucu hesaplanmıştır.  
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4. ARAŞTIRMA ALANI HAKKINDA GENEL BİLGİLER 

 

 

Kilis, Hiristiyan ilkçağlarında, 10 km kadar güney batıda bulunuyordu. İlin kuruluş tarihi 

bilinmemektedir. Makedonya’lı Büyük İskender tarafından kurulduğu yine o çağlarda bu 

isimle tanındığı bilinmektedir (Çolakoğlu 1995). 

 
 
4.1 İlin Genel Tanımı 
 
 

Kilis ili Güney doğu Anadolu Bölgesinde, Hatay-Kahramanmaraş Oluğu ile Fırat ırmağı 

arasında uzanan Gaziantep Platosunun Güneybatı kısmında, Türkiye-Suriye sınırı boyunca 

36 kuzey enlem 32  doğu boylamı değerleri arasında yer almakta olup, bu konumuyla 

Akdeniz Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri arasındaki geçiş kuşağı üzerinde 

bulunmaktadır (Çolakoğlu 1995). 

 

 

Deniz seviyesinden yüksekliği 680 metre olan ilin değişik kısımları arasında  büyük 

yükselti farkları bulunmamaktadır. Gaziantep-Halep karayolunun geçtiği eski bir yerleşme 

yeri olan ilin toplam  yüzölçümü 1521 km² olup, il merkezinin Kilis Suriye sınırına uzaklığı 

5 km’dir (Kalınmeşe vd. 2003). 

 

 

Kilis ili Gaziantep İlinin bir ilçesi iken, Bakanlar Kurulunun 03.03.1995 Tarih ve 550 

Sayılı KHK ile il  statüsüne kavuşturulmuş olup, Kilis İlçe iken, bucak olan Musabeyli ve 

Polateli İlçe statüsüne kavuşturulmuş olup, Kilis iline bağlanmıştır. Ayrıca, Gaziantep ilinin 

ilçesi Oğuzeli’ne bağlı olan Elbeyli Bucağı da Oğuz eli ilçesinden ayrılarak ilçe statüsüne 

kavuşturulmuş ve Kilis iline bağlanmıştır. Halen ilin, Merkez ilçe ile birlikte 4 ilçe, 1 belde 

ve 138 köyü bulunmaktadır (Kilis Tarım İl Müdürlüğü). 
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Kilis ili (Merkez-Elbeyli ) ve (Musabeyli-Polateli) ilçelerinden oluşan 2 bölgeye 

ayrılmıştır. 

 
 
Çizelge 4.1 Kilis ilinde alt bölgeler (Kilis Tarım İl Müdürlüğü) 
 

1. Alt Bölge 2. Alt Bölge 
Merkez Musabeyli 
Elbeyli Polateli 

 
 
 
4.2 İlin Coğrafik Özellikleri 
 

 

Coğrafi yönden Kilis yöresine bakıldığında güney ucunda, Türkiye-Suriye sınırının 

üzerinden geçtiği Darmik Dağı’ndan başlayarak Kuzeye doğru Hazil, Karruca, Kartal, 

Büyük Arapdede ve Sof Dağları‘yla devam eden kuşağın yükseltisi 1250 m. civarındadır 

(Kalınmeşe vd. 2003). 

 

 

İl genelinde Kilis ovası ve diğer küçük ölçekli düzlükler dışında kalan çok büyük bir alan 

plotalardan oluşmaktadır. Bu platolar tarımsal değerleri bakımından farklıdır. Yaklaşık 

100-110 km²’lik bir alana sahip Kilis ovasının yükseltisi 600-650 m. civarındadır 

(Kalınmeşe vd. 2003). 

 

 

Kilis ili genel karakterleri itibariyle Akdeniz iklimi içerisinde kalır. Akdeniz iklim bölgesi, 

Akdeniz havzasının genel atmosfer dolaşımı içerisindeki yeri gereği yazın çoğunlukla 

tropikal, kışın ise kutupsal hava kütleleri gibi birbirinden farklı özelikler gösteren hava 

kütlelerinin tesirinde kalan bir bölgededir (Kalınmeşe vd. 2003). 
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Kilis ili yıllık sıcaklık ortalaması 16.80 °C olup, Kış mevsimi ortalama sıcaklıkları 3.6 °C 

ile 6.5 °C arasında, Yaz mevsimi sıcaklık ortalaması ise 25 °C’nin üzerinde gerçekleşmiştir. 

Geçiş mevsimlerinden yazı takip eden sonbahar, kışı takip eden ilk bahardan daha sıcaktır. 

En soğuk ay Ocak ve Şubat ayları olup sıcaklık Temmuz ve Ağustos aylarında en yüksek 

değerlerine ulaşmaktadır (Kalınmeşe vd. 2003). 

 

 

Kilis ilinde ortalama yağış miktarı 523.5 mm’dir. Yörede en az yağışlı mevsim yaz 

mevsimidir. En yağışlı aylar Aralık ve Ocak aylarıdır. İlin ortalama yağışlı gün sayısı 

93’tür (Kalınmeşe vd. 2003). 

 

 

Yıllık ortalama kapalı gün sayısı 50 gündür. Başka bir ifadeyle yılın yaklaşık % 14’ünü 

kapalı,  % 41’ini bulutlu, % 45’inide açık günler oluşturur. Kilis ilinde yıllık ortalama nispi 

nem miktarı % 56 dır (Kalınmeşe vd. 2003). 

 

 

4.3 İlin Sosyal Yapısı 

 

 

4.3.1 Nüfus 

 

 

1990 nüfus sayımı sonuçlarına göre % 67’si şehir merkezinde, % 33’ü köy ve beldelerde 

olmak üzere 130.198 olarak belirlenen toplam nüfus, 1997 nüfus sayımı sonuçlarına göre % 

61’i şehir merkezinde ve % 39’u köy ve beldelerde olmak üzere 111.115’e düşmüştür. 

Nüfusun yaş gruplarına göre dağılımı incelendiğinde toplam nüfusun % 11’ini 12-14 yaş 

grubu, % 15’ini 15-19 yaş grubu, % 74’ ünü 20-64 yaş grubu, nüfus oluşturmaktadır. Kilis 

ilinde toplam nüfusun % 37’si  faal olup, toplam faal nüfusun % 68’i erkek, % 32’si ise 

kadın nüfustan oluşmaktadır. Şehir merkezlerinde çalışan aktif nüfusun % 87’si erkek, % 
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13’ü kadın olduğu halde, kırsal kesimde çalışan aktif nüfusun % 46’sı erkek, % 54’ü kadın 

nüfustan oluşmaktadır (Kalınmeşe vd. 2003). 

 
 
Çizelge 4.2  Kilis ili 1997-2000 yıllarına göre nüfus projeksiyonları (Kalınmeşe vd. 2003) 
 

Yıllar Nüfus 
1997 109.908 
2000 114.724 
2005 123.229 
2010 132.362 
2015 143.173 

 
 
 
4.3.2 Eğitim 
 
 

Kilis ilinde şehir merkezlerinde 31 ilköğretim okulu ve toplam 11 lise, ve köylerinde ise 98 

ilköğretim okulu olup, il genelinde toplam 1.125 öğretmen bulunmaktadır. Ayrıca ilde 

Gaziantep Üniversitesine bağlı Eğitim Fakültesi ve 2 adet Yüksekokul bulunmaktadır 

(Kalınmeşe vd. 2003). Kilis ilinde öğrenim gören kız ve erkek öğrenci durumuna 

bakıldığında, kız öğrenci oranı % 45, erkek öğrenci oranı ise % 55’dir. 

 

 

4.4 Tarımsal Yapı 

 

 

4.4.1 Arazi varlığı 

 

 

Türkiye genelinde toplam arazi varlığının % 30’u tarım arazisi, % 26’sı çayır mera arazisi,  

% 26’sı orman-fundalık- çalılık arazisi ve % 13’ü de diğer araziler olarak dağılım 

göstermektedir. Buna karşılık toplam yüzölçümü 152.100 hektar olan Kilis ‘in 105.500 

hektarı (% 69) tarım arazisi, 11.800 hektarı (% 8) çayır-mera arazisi, 18.650 hektarı (% 12) 
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orman-çalılık-fundalık arazisi ve 16.150 hektarı da (% 11) diğer araziler olarak dağılım 

göstermektedir (Kalınmeşe vd. 2003). 

 

 

Kilis ili tarım arazilerinin dağılımına baktığımızda en fazla tarım arazisine sahip bölge 

Merkez ve Elbeyli ilçelerini kapsayan 1.Alt Bölgedir. 

 
 
Çizelge 4.3 Kilis ilinde tarım arazilerinin dağılımı (ha) (2002) (Kalınmeşe vd.  2003) 
 

Tarım Alanlarının 
 Kullanım Şekli 

1.Alt Bölge 
Merkez-Elbeyli 

2.Alt Bölge 
Musabeyli-Elbeyli 

Kilis 

Tarla Bitkileri Alanı 39.897 14.753 54.650 
Zeytinlik Alanı 7.894 4.106 12.000 
Sebze 7.325 4.025 11.350 
Bağ Alanı 13.045 2.955 16.000 
Meyve Alanı 2.817 533 3.350 
Diğer (Kavaklık+nadas+boş) 654 7.496 8.150 
Toplam Tarım Alanı 71.632 33.868 105.500 
 
 
 

Kilis İl Tarım Müdürlüğü ve DİE tarafından 1997 yılında gerçekleştirilen köy envanteri 

anket çalışmaları sonuçlarına göre; ilde tespit edilen 5.942 adet tarımsal işletmenin, % 

12’sinde (715) yalnız bitkisel üretim, % 6’sında (350) yalnız hayvansal üretim, % 82’sinde 

(4.877) ise hem bitkisel hem hayvansal üretim yapılmaktadır.  

 

 

Türkiye genelinde olduğu gibi Kilis ilinde de tarımsal işletmelerin sahip olduğu araziler 

küçük ve çok parçalı olup, Tarımsal üretimde hanelerin temel hedefi kendi geçimlerini 

sağlamaktır.  
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Çizelge 4.4 Tarım işletmelerinin arazi büyüklük gruplarına göre dağılımı   
 (Kalınmeşe vd. 2003) 
 
Arazi 
Büyüklük 
Grubu 
(dekar) 

>10 11-
20 

21-50 51-100 101-
200 

201-
500 

501-
1000 

1001< Arazisi 
Olmayan 

Toplam 

İşletme 
Sayısı 
(adet) 

423 560 1.337 1.426 1.137 588 108 13 350 5942 

 

 

Kilis ilinin toplam tarım alanı 105.500 ha olup, DSİ etüt sonuçlarına göre tarım alanlarının 

72.555 ha’ı sulanabilir arazi, 53.434 ha’ı sulamaya elverişli arazi, 45.233 ha’ı ise ekonomik 

olarak sulanabilmektedir. İlin tarım alanlarının % 11.4’ünde (12.000 ha) sulu tarım 

yapılırken,   % 88.6’sında (93.000 ha) kuru tarım yapılmaktadır. Kuruda faaliyet gösteren 

işletmelerde genellikle tahıl-baklagil ve kısmen tahıl-nadas rotasyonu uygulanmaktadır. 

Gerek tarımsal gelişme hızının nüfus artışını karşılamada yetersiz kalması, gerekse 

arazilerin miras ve satış yoluyla bölünmesi gibi nedenlerden dolayı, Türkiye genelinde 

olduğu gibi Kilis ilindeki tarım işletmeleri de zaman içerisinde küçülmüştür (Kalınmeşe  vd  

2003). 

 

 

4.4.2 Bitkisel üretim 
 
 
Çizelge 4.5’ de görüleceği gibi, toplam tarım alanlarının % 52’sinde tarla tarımı % 30’unda 

meyve tarımı, % 10’unda sebze tarımı yapılmakta olup, % 8 oranında da kullanılmayan 

alan bulunmaktadır. Tarla tarımında % 64 oranında tahıl üretimi (buğday-arpa), % 29.3 

oranında da baklagil üretimi (nohut-mercimek) üretim şablonunda öncelik arz ederken, 

meyve tarımında % 38.2 oranında zeytin tarımı, % 51 oranında bağ tarımı, % 9.5 oranında 

fıstık tarımı önemli yer tutmaktadır . 
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Çizelge 4.5 Kilis ilinde bitkisel ürün ekim alanları (2002) (Kalınmeşe vd. 2003) 
 

Ekim Şablonu Ekim Alanı (ha) % 
1-Tarla Bitkileri   
-Tahıl 35.000 64,0 
-Baklagil 16.000 29,3 
-Endüstri Bitkileri 2.176 4,0 
-Yem Bitkileri 224 0,4 
-Diğerleri 1.250 2,3 
Alt Toplam 54.650 52 
2- Meyve Ağaç Ürünleri   
-Zeytin Alanı 12.000 38,2 
-Bağ Alanı 16.000 51,0 
-Fıstık Alanı 3.000 9,5 
-Diğerleri 350 1,3 
Alt Toplam 31.350 30 
3- Sebzeler 11.350 10 
4-Kavaklık+Kullanılmayan 
Alan+Nadas 

8.150 8 

Toplam Tarım Alanı 105.500 100 
 

 

Çizelge 4.6 Kilis ilinde bitkisel üretim değerleri (2002) (Kalınmeşe vd. 2003) 
Ürün Çeşidi Ekiliş Alanı 

(ha) 
Üretim Miktarı 

 (ton) 
Üretim Değeri (YTL) 

Buğday 21.000 60.000 18.480 
Arpa 14.000 41.000 6.950 
Mercimek 8.500 11.000 5.808 
Nohut 7.500 7.400 6.275 
Mısır 350 2.475 410 
Korunga 155 310 103 
Pamuk 226 585 315 
Kırmızı Biber 1.250 25.000 2.500 
Zeytin  12.000 26.000 26.000 
Bağ 16.000 75.000 11.475 
Fıstık 3.000 1.000 4.714 
 
 

Çizelge 4.6’da görüldüğü gibi ilin bitkisel üretimine esas GSYİH’sında tarla tarımının 

yanında zeytin, bağ, fıstık tarımı önemli oranda paya sahip olup, Kilis tarımında potansiyel 
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teşkil etmektedir. Çizelgeden de açıkça görüldüğü gibi Kilis’te en fazla üretimi yapılan 

ürün üzüm olarak görülmektedir. 

 
 
4.4.3 Hayvansal üretim 
 

 

Çizelge 4.7’ de görüldüğü gibi, il genelinde toplam 4.112 baş sığır, 130.000 baş koyun-keçi 

ve 245.000 adet kanatlı ile hayvancılık faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. Büyükbaş 

hayvanların % 84’ü melezdir. Küçükbaş hayvanların % 58’i ivesi ırkı olup % 42 ise Kilis 

keçisidir. Hayvancılık işletmelerinin % 95’inden fazlası bitkisel üretim işletmeleri ile 

birlikte genelde aile işletmeciliği şeklinde faaliyette bulunmaktadırlar.  

  
 

Çizelge 4.7 Hayvan Varlığı (2001) (Kalınmeşe vd. 2003) 
 

Faaliyetin Cinsi Hayvan Sayısı % 
1-Büyükbaş Hayvancılık   
-Kültür ırkı 242 baş 6 
-Melez 3.450 baş 84 
-Yerli 420 baş 10 
Toplam 4.112 baş 100 
2-Küçükbaş Hayvancılık   
-Koyun (İvesi) 75.000 baş 58 
-Keçi (Kilis) 55.000 baş 42 
Toplam 130.000 baş 100 
3-Kanatlılar   
-Tavuk 233.000 adet 95 
-Hindi- 8.000 adet 3 
Kaz 2.200 adet 1 
-Ördek 2.100 adet 1 
Toplam 245.300 adet 100 

 

 

Çizelge 4.8’ de görüldüğü gibi ilde faaliyet gösteren hayvancılık işletmelerinin 2001 yıl 

toplam üretim değeri 15.520 YTL olup, % 54’ünü küçükbaş hayvancılıktan, % 28’ini 

büyükbaş hayvancılıktan, % 17’sini kümes hayvancılığından, % 1’ini ise arıcılıktan 
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sağlanan GSYİH oluşturmaktadır. Hem büyükbaş hayvancılık işletmelerinden elde edilen 

üretim değeri toplamının % 82’sini süt üretiminden sağlanan GSYİH oluşturmaktadır. 

 

 

Hayvancılık işletmelerinin genelde aile işletmeciliği şeklinde ve bitkisel üretim işletmeleri 

ile faaliyette bulunmaları verimliliği düşürmektedir 

 

 

Çizelge 4.8 Kilis ilinde hayvansal üretim değerleri (2002)  (Kalınmeşe vd. 2003) 
 
Üretimin Cinsi Üretim Miktarı Üretim Değeri (YTL) % 

1-Büyükbaş 
Hayvancılık 

  (100) 

-Süt Üretimi 12.451 ton 3.735 86 
-Et Üretimi 105 ton 525 12 
-Deri Üretimi 2000 adet 80 2 
Toplam - 4.340 28 
2-Küçükbaş 
Hayvancılık 

  (100) 

-Süt Üretimi 22.307 ton 6.692 80 
-Et Üretimi 301 ton 1.535 18 
-Yapağı-Yün Üretimi 102 ton 102 2 
Toplam - 8.329 54 
3-Kanatlılar   (100) 
-Et Üretimi 265 ton 414 16 
-Yumurta Üretimi 
(1000) 

1.488 adet 2.232 84 

Toplam - 2.646 17 
4-Arıcılık   (100) 
-Bal Üretimi 34  ton 205 100 
Toplam - 205 1 
Genel Toplam - 15.520 100 
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4.4.4 Kilis ilinde bağcılık 

 

 

İl tarımında önemli bir yeri olan faaliyetlerden biri bağcılıktır. 2002 yılı verilerine göre 

Kilis’te meyve veren yaşta 14.773 ha., meyve vermeyen yaşta da 1.227 ha. bağ alanı 

bulunmaktadır. İlin toplam bağ alanı 16.000 ha. olup, yıllık yaş üzüm üretimi ise 75.000 ton 

olarak gerçekleşmektedir. Ancak yöreye ait üzüm çeşidinin büyük bir çoğunluğunun şıralık 

çeşit olması, sofralık yönünün olmaması ve ilde mevcut faal Suma Fabrikasının işleme 

kapasitesinin düşük olması üzüm yetiştiriciliğindeki en büyük sorun olarak kendini 

göstermektedir (Kalınmeşe vd  2003). 

 

 

Çizelge 4.9 Kilis ilinde yaş üzüm üretimi (2002) (Kalınmeşe vd.  2003) 
 
İlçeler Toplam Bağ 

Alanı  
(ha) 

Yaş Üzüm  
Üretimi 
 (ton) 

Elde Edilen Kuru 
Üzüm Üretimi 

 (ton) 
Merkez 12252 56389 3000 
Elbeyli    793   3650   200 
Toplam 13045 60039 3200 
Musabeyli 1813   9204 1000 
Polateli 1142   5757   800 
Toplam 2955 14961 1800 
Genel 
Toplam 

16000 75000 5000 

 

 

Çizelgede, Kilis ili çekirdekli yaş üzüm üretimi 16000 ha alana 75000 ton olup, çekirdekli 

kuru üzüm üretimi 5000 ton olarak görülmektedir. 

 

 

İl genelinde toplam omca sayısı 9.176.310 adet olup, bunun 8.472.750 adedi (% 92) meyve 

veren yaşta, 703.560 adedi ise (% 8) meyve vermeyen yaştadır. Bu orantı kapladığı alan 

itibariyle yapılacak olursa, toplam 16.000 ha bağ alanının % 81.53’ü, meyveli bağ alanının 
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% 80.05’i ve meyvesiz bağ alanlarının da % 99.31’i 1. Alt Bölgede, toplam bağ alanının % 

18.47’si, meyveli bağ alanının  % 19.95’i ve meyvesiz bağ alanının da % 0 .69’u  2. Alt 

Bölgede yer almaktadır (Kalınmeşe vd  2003). 

 

 

Kilis ili bağ alanlarının % 2.6’sını oluştururken, üretim açısından il üzüm üretimi ülke 

toplam üzüm üretiminin % 1’ini oluşturmaktadır. Kilis ili ortalama yaş üzüm verimi 508 

kg-dekar’dır (Kalınmeşe vd  2003). 

  

 

Çizelge 4.10  Kilis ve alt bölgeleri üzüm üretim miktarı (2002) (Kalınmeşe vd. 2003) 

 
Ürün Üretim (ton) 

1 Alt Bölge 2. Alt Bölge Kilis 
Üzüm (çekirdekli-

yaş) 
60.039 14.491 15.000 

 
 
 
4.4.5 Tarım alet-makine varlığı  
 
 
Çizelge 4.11 Tarım alet makine varlığı (2002) (Kalınmeşe vd. 2003) 
 
Tarım Alet ve Makineleri 1. Alt Bölge 2. Alt Bölge Kilis 
Traktörler 1.134 964 2.098 
Karabasan 775 30 805 
Hayvan Pulluğu 104 12 116 
Traktör Pullukları 2.002 1.037 3.039 
Kültüvatör 395 605 1.000 
Mibzerler 1.575 90 1.665 
Gübre Dağıtıcıları 183 27 210 
Atomizör ve Pülverizatörler 751 168 919 
Döven, Sap Döver ve 
Harman Makinesi 

1.098 28 1.126 

Biçerdöver 5 0 5 
Süt Sağım Makinesi 11 0 11 
Römork 1.062 988 2.050 



 25 

4.4.6 Kilis ilinde yaş üzüm pazarlaması 
 

 

Kilis ili 2002 yılı itibariyle 16.000 hektar bağ varlığı ile ülke genelinde  bağ alanları 

açısından 10. sırada yer alırken, üretim açısından yapılan değerlendirmede ise 11. sırada yer 

almaktadır. Ancak verim açısından değerlendirildiğinde 27. sırada olduğu görülmektedir 

(Kalınmeşe vd. 2003). 

 

 

Kilis’te yaygın olarak üretimi yapılan üzüm çeşitleri Rumi, Dökülgen ve Horaz Karası’dır. 

Bunlardan şıralık ve kurutmalık bir çeşit olan Rumi, ilin toplam bağ varlığının % 90’ını 

oluşturmaktadır (Kalınmeşe vd 2003). İlde üretim yapılan üzüm kısmen kurutularak, 

pekmez imalathanelerinde pekmez ve pekmez ürünleri imalatında değerlendirilirken, büyük 

bir çoğunluğu yaş veya kuru olarak ilde faaliyette bulunan TEKEL’e ait Suma fabrikasına 

satış yapılarak değerlendirilmektedir (TEKEL’in özelleştirilmesiyle Suma Fabrikası 

LİMAK adlı şirkete devredilmiştir).   

 

 

İlde, alkol hammadesi olarak yaş ve kuru üzüm alımı yapan TEKEL tarafından Suma 

fabrikasına yapılan satış miktarları ile yetiştiricilerin eline geçen ödeme tutarları çizelge 

4.12’ de verilmiştir.  

 

 

Çizelge 4.12’ ye göre yaş üzüm alım miktarı ve buna bağlı olarak ta kuru üzüm 1998 yılı 

itibariyle azalma göstermiş ve 2001 yılı itibariyle de oldukça düşük miktarlarda 

seyredilmiştir 
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Çizelge 4.12 Kilis TEKEL Suma Fabrikası üzüm alım verileri (Kalınmeşe vd. 2003) 
 

Yıllar Yaş Üzüm Kuru Üzüm 
Alım Miktarı 

(ton) 
Ödeme Tutarı 
(milyon TL) 

Alım Miktarı 
(ton) 

Ödeme Tutarı 
(milyon TL) 

1997 11.905 349.279 7.530 1.063.613 
1998 16.210 787.670 10.003 3.328.661 
1999 14.020 982.203 7.425 2.049.756 
2000 15.049 1.321.262 6.270 2.370.180 
2001 9.624 1.035.975 6.556 3.212.128 

 

 

Üzüm yetiştiriciliğinde bu üretim potansiyeli ve arzı, üretimle birlikte pazarlama 

imkanlarının da değerlendirilmesini gerektirmektedir. 
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5. TÜRKİYE’DE BAĞCILIĞIN GENEL DURUMU 
 

 

Bağcılık açısından yer kürenin en elverişli iklim kuşağı üzerinde bulunana Türkiye, 

asmanın gen merkezi olmasının yanı sıra en eski ve köklü bir bağcılık kültürüne de sahiptir. 

Üzüm; çeşitli değerlendirme yöntemlerinin oluşu, iklim ve toprak istekleri yüzünden çok 

seçici olmayışı, çok yıllık olması ve çoğalma yöntemlerinin kolay oluşu gibi etkenlerin de 

etkisiyle dünyada en yaygın kültür bitkilerinden biridir (Çelik vd.  2005).  

 

 

Asmanın anavatanı olarak kabul edilen Türkiye’de bağların toplam tarım alanı içerisindeki 

payı % 1,2’dir. Türkiye’de yaklaşık 1200’ün üzerinde üzüm çeşidinin varlığı saptanmıştır. 

Ancak bunlardan 50-60 kadarının ekonomik önemi olup, geniş çapta 

yetiştirilmektedir.Ülkede yetiştirilen üzümlerin yaklaşık % 30’u kurutulmakta olup, kuru 

üzüm çeşidi olarak dünya ticaretinde söz sahibi olmaktadır (Çelik vd. 2005). 

 

 

Türkiye, birçok meyve türünün anavatanı ve meyvecilik kültürünün beşiğidir. Bugün, 

meyvecilikte önem kazanmış olan birçok tür (elma, armut, ayva, erik, kiraz, vişne, fındık, 

antepfıstığı, badem, ceviz, kestane, zeytin, incir, nar, üzüm vb.) hep bu topraklarda ortaya 

çıkmış ve evrimlerini burada tamamlamışlardır (Çelik vd. 2005). 

 

 

Türkiye’deki tarım alanlarının % 5.5’i meyve-zeytin-bağ alanı olarak değerlendirilmekte ve 

yılda 11.9 milyon ton meyve üretimi gerçekleştirilmektedir. Bu üretimin % 25.7’lik kısmını 

yumuşak çekirdekli meyveler oluşturmaktadır. Yumuşak çekirdekli meyveler içerisinde 

ağaç sayısının % 68.2’sini ve üretim miktarının % 81.7’ünü elma oluşturmaktadır (Çelik 

vd. 2005). 
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Dünya bağ alanı içerisinde 4. sırada yer alan Türkiye’de  Doğu Anadolu’nun yüksek 

kesimleri ile yıllık toplam yağışın 1000 mm.nin üzerinde olduğu Doğu Karadeniz sahil 

şeridi dışında kalan tüm tarım bölgelerinde bağcılık ekonomik anlamda yapılabilmektedir. 

Tarım bölgelerimize göre bağ alan ile üzüm üretim miktarları incelendiğinde alan ve üretim 

miktarları açısından ilk sıralarda Ege, Akdeniz, Orta güney ve Güneydoğu bölgelerinin 

aldığı görülmektedir (Çelik vd. 2005). 

 
 
Çizelge 5.1 Tarım bölgelerinin bağ alanı ve üzüm üretimi (Çelik vd. 2005) 
 
Tarım Bölgeleri Alan (ha) Üretim (ton) 

1998 % 2003 % Fark 1998 % 2003 % Fark 
1. Ortakuzey 44 743 8.3 36 187 6.7 -19.1 167 761 4.7 139 101 3.9 -17.1 
2. Ege 154 196 28.5 174 698 33.0 +13.3 1 640 446 45.6 1 558 939 43.3 -5.0 
3. Marmara 23 720 4.4 27 462 5.8 +15.8 215 195 6.0 213 857 5.9 -0.6 
4. Akdeniz 108 823 20.1 103 172 19.5 -5.2 530 632 14.7 706 105 19.6 +33.1 
5. Kuzeydoğu 1 899 0.4 1 657 0.3 -12.7 14 446 0.4 11 256 0.3 -22.1 
6. Güneydoğu 70 260 12.9 69 882 13.2 -0.5 368 527 10.2 369 082 10.3 +0.2 
7. Karadeniz 1 050 0.2 1 222 0.2 +16.4 6 585 0.2 8 727 0.2 +32.5 
8. Ortadoğu 37 709 7.0 34 593 6.5 -8.3 132 476 3.7 96 305 2.7 -27.3 
9. Ortagüney 98 598 18.2 81 127 15.3 -17.7 523 932 14.5 496 628 13.8 -5.2 

 
 
 
Tarım bölgeleri düzeyinde bağ alanı ve üzüm üretimi incelendiğinde, uzun yıllardan bu 

yana olduğu gibi, 2003 yılında da bölge sıralamalarının değişmediği görülmektedir. 

Türkiye’de bağ alanlarının % 33.0’üne sahip olan Ege bölgesi, üretimin % 43.3’ünü 

karşılayarak birinci sıradaki yerini sürdürmektedir. Bu bölgeyi, alan ve üretimin % 19.5’ine 

sahip olan Akdeniz Bölgesi izlemektedir. 

 
 

Ekolojik özellikleri bakımından çok yönlü bağcılığın yapılmasına elverişli şartlara sahip 

olan bölge Güney Doğu Anadolu Bölgesi olup Türkiye bağ alanları içinde % 13.0, üretimde 

ise   % 10’luk bir paya sahiptir. Bölgede yetiştiriciliği yapılan üzüm çeşit sayısının fazlalığı 

ve değerlendirme ile ilgili yeterli yatırımların yapılmamış olması ürünün 

değerlendirilmesinde zaman zaman tıkanmalara neden olmaktadır. Güneydoğu Anadolu 

Projesinin (GAP) tamamen hayata geçmesi ile sulamaya açılacak alan 1,6 milyon hektarlık 
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alanda oluşturulacak olan bitkisel ürün deseninde bağcılığın, gelişmiş yetiştirme tekniği ile 

bu değişen yapı içerisinde hak ettiği yeri alması için plan döneminde çalışmaların 

yoğunlaştırılması öngörülmektedir (Çelik vd. 2005). 

 

 

Türkiye, yaş üzüm üreticiliğindeki güçlü konumuna paralel olarak, dünya çekirdeksiz kuru 

üzüm üretiminde de önemli bir yere sahiptir. Ülkede, 2003 yılı itibariyle 190 bin tonluk 

kuru üzüm üretim miktarı ile 782 bin tonluk dünya toplam kuru üzüm üretiminin % 24,2’ 

sini tek başına  karşılamaktadır (Çelik vd. 2005). 

 

 

5.1 Türkiye’de Üzüm Üretimi ve Tüketimi  

 

 

5.1.1 Türkiye üzüm üretimi  

 

 

Türkiye’nin yaklaşık 535 bin hektar bağ alanında yılda yaklaşık 3,6 milyon ton üzüm 

üretimi gerçekleştirilmektedir. Ülkede üretilen üzümlerin yaklaşık % 30’u sofralık, % 37’si 

kurutmalık, % 30’u pekmez, pestil, sucuk, şıra ve  % 3’de şaraplık olarak 

değerlendirilmektedir (Karabayır 2004). 

   

 

Türkiye dünyanın 5. büyük üzüm üreticisidir. Üretilen üzümün yaklaşık % 63’ü çekirdekli         

% 27’si ise çekirdeksiz üzümden oluşmaktadır. Bölgelere göre üretim incelendiğinde ise; 

Ege Bölgesinde çekirdeksiz kuru üzüm, Marmara Bölgesinde sofralık ve şaraplık, Akdeniz 

Bölgesinde ilk turfanda, Orta Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde şaraplık, şıralık, 

sofralık, çekirdekli kurutmalık üzüm yetiştiriciliği yönünden gelişme gösterdiği 

görülmektedir (Karabayır 2004). 
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Türkiye'de üretilen üzümler, çoğunlukla kuru ve yaş olarak tüketilmekle birlikte, bir miktar 

üzüm de pekmez, bulama, pestil, lokum gibi formlarda direkt olarak veya sirke ile içki 

yapımında olduğu gibi sanayi tarafından değerlendirilmektedir. Türkiye'deki üzüm 

tüketimi, üretimin, sofralık, şaraplık veya kurutmalık olmasına göre farklılık 

göstermektedir. Sofralık ve şaraplık üzüm üretiminin yurtiçi talebi ancak karşılıyor olması 

sebebiyle, tüketimin büyük bölümü yurt içinde gerçekleştirilmekte ve ancak küçük bir 

bölümü ihracata konu olmaktadır. Kuru üzümde ise ağırlık ihracattadır. Türkiye'de üretilen 

çekirdeksiz kuru üzümün yıllık yaklaşık 50-70 bin ton civarındaki miktarı (toplam üretimin 

% 20-28'i) yurt içinde tüketilmekte, geriye kalan 180-210 bin ton civarındaki miktar ise 

(toplam üretimin % 72-78'i) ihraç edilmektedir (Karabayır 2004). 

 

 

Çizelge 5.2 Türkiye’de yaş üretimi (Karabayır 2004) 
 

Yılar Ekili Alan  
(ha) 

Yaş Üzüm Üretimi 
(ton) 

1995 565.000 3.550.000 
1996 560.000 3.700.000 
1997 545.000 3.700.000 
1998 541.000 3.600.000 
1999 530.000 3.400.000 
2000 535.000 3.600.000 
2001 525.000 3.250.000 
2002 535.000 3.600.000 
2003 535.000 3.600.000 

 

 

Bir protein ve karbonhidrat kaynağı olan kuru üzüm, içeriğindeki demir, fosfat, kalsiyum 

ve diğer mineral maddeler ile A, B1, B2, B6, C vitaminlerinden dolayı, dünyada gittikçe 

artan oranlarda talep görmektedir. Özellikle gelişmiş ülkelerde, sağlıklı gıda tüketimi 

konusundaki bilincin yüksek olması beslenme alışkanlıklarında bu tip ürünlerin daha fazla 

yer almasına sebep olmaktadır. Bu açıdan, kuru üzüm, gelecek yıllarda, dünya organik gıda 

pazarından daha büyük paylar alabilecek bir üründür (Karabayır 2004). 
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Çizelge 5.3 Dünya’da ve Türkiye’de meyve üretimi (1000 ton) ve alanı (1000 ha) 
                    (Sökmen, 2005)               
 

Yıllar Dünya Türkiye 
Alan Üretim Alan Üretim 

1995 46.865 409.396 1.032 9.593 
1996 47.736 428.744 1.029 9.947 
1997 47.507 443.486 1.014 9.942 
1998 47.650 438.892 1.017 10.475 
1999 48.213 459.777 1.016 10.583 
2000 48.684 470.181 1.022 10.857 
2001 49.177 469.960 1.019 10.738 
2002 50.065 479.431 1.031 10.584 
2003 51.332 489.473 1.063 11.200 

 

 

Dünyada üretilen 489.743.000 ton meyvenin yaklaşık % 2.2’si Türkiye tarafından 

üretilmektedir. 2003 yılında 1.063.000 ha alanda meyve tarımı yapılan Türkiye’de 

11.200.000 ton meyve üretimi gerçekleşmektedir. Son on yıllık dönemde meyve üretiminin 

ülkede % 1.6 oranında arttığı gözlenmektedir. Türkiye dünyada üretilen üzümün yaklaşık 

% 6’sını tek başına karşılamaktadır  (Sökmen 2005). 

 

 

5.1.2 Türkiye Üzüm Tüketimi  

 

 

Yıllar itibari ile bakıldığında Türkiye’de,  nüfusun artış göstermesine rağmen kişi başına 

üzüm tüketimi artmamış, aksine azalmıştır. 1990’ların başında yaklaşık 45 kg olan kişi başı 

üzüm tüketimi 2002 yılında 40-42 kg arasında değişmektedir (Sökmen 2005).  
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Çizelge 5.4 Türkiye üzüm tüketim miktarları (ton) (Sökmen 2005) 
 

Yıllar Yurtiçi Tüketim (ton) 
1994 3.737.221 
1995 2.825.385 
1996 3.018.950 
1997 2.895.035 
1998 2.873.470 
2000 2.939.000 
2001 2.980.300 
2002 3.021.300 

 
 
 
5.2 Kuru üzüm dış ticareti 
 

 

Dünyada üretilen üzümlerin her yıl yaklaşık 700-800 bin ton arasındaki bir miktarı 

kurutularak değerlendirilmektedir. A.B.D, Türkiye, İran, Yunanistan, Güney Afrika, Şili ve 

Avustralya dünyanın en önemli çekirdeksiz kuru üzüm üreticisi ülkelerdir. Çekirdeksiz 

kuru üzüm hasadı, kuzey yarım küresi ülkelerinde Ağustos-Eylül aylarında, güney yarım 

küresi ülkelerinde ise Mart-Nisan ayları arasında yapılmaktadır (Taşkaya 2005) . 

 

 

Türkiye’de, 1200'ün üzerinde üzüm çeşidinin varlığı saptanmıştır. Üretilen üzümün, yıllar 

itibariyle değişmekle beraber, ortalama % 5-10' unun kurutulduğu tahmin edilmektedir. 

Türkiye'nin Dünya ticaretine konu olan ve ihracatta en fazla öneme sahip kuru üzümler, 

çekirdeksiz ve özellikle "Sultani" tip kuru üzümlerdir. Türkiye’nin sultani veya diğer bir 

adıyla sultaniye çekirdeksiz üzümü dünyaca tanınmaktadır. Sultaniye tipi çekirdeksiz kuru 

üzüm, 18 yy. sonlarında yuvarlak çekirdeksiz kuru üzümün ıslah edilmiş çeşididir (Taşkaya 

2005) 

 

 

Türkiye'de çekirdeksiz kuru üzüm üretimi, Ege bölgesinde özellikle Manisa, Turgutlu, 

Salihli, Akhisar, Menemen, Kemalpaşa, Çal, ve Çivril'de yoğunlaşmıştır. 2003 yılı 
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verilerine göre, yaklaşık 11,5 milyon ton olarak gerçekleşen toplam meyve üretiminin 

yaklaşık % 33' ünü tek başına üzüm üretimi, toplam üzüm üretiminin de yaklaşık % 7,5' ini 

çekirdeksiz üzüm üretimi oluşturmaktadır (Taşkaya 2005) 

 

 

Türkiye, yaş üzüm üreticiliğindeki güçlü konumuna paralel olarak, dünya çekirdeksiz kuru 

üzüm üretiminde de önemli bir yere sahiptir. 2003 yılı itibariyle 190 bin tonluk kuru üzüm 

üretim miktarı ile 782 bin tonluk dünya toplam kuru üzüm üretiminin % 24,2' sini tek 

başına karşılamıştır (Taşkaya 2005) 

 

Kuru üzüm, 1930'lu yıllarda, Türkiye'nin genel ihracatından aldığı % 7-10 arasında pay ile 

tüm ihraç ürünleri arasında 2. ve 3. sıralarda yer almaktaydı. Türkiye'nin ihracatı 2003 yılı 

itibariyle incelendiğinde ise, kuru üzümün genel ihracatı içinde % 0,57' lik bir pay aldığı ve 

tüm ihraç ürünlerimiz arasında ise 41. sırada (6'lı GTIP sıralamasına göre) bulunduğu 

belirtilmektedir. Kuru üzüm, 2003 yılı itibariyle, tarım ürünleri ihracatımızda ise fındık ve 

tütünden sonra 3. sırada yer almaktadır. Bu açıdan, kuru üzümün, Cumhuriyetin ilk 

yıllarından itibaren ihracatımızdaki önemini koruduğu ve geleneksel ihraç ürünlerimiz 

arasında önemli bir yer aldığı ortadadır   (Çelik vd. 2005). 

 

Türkiye'nin 2003 yılı kuru üzüm ihracatı, 196 bin ton civarında olup, karşılığında ise 

yaklaşık 184 milyon Dolarlık gelir elde edilmiştir. Kuru üzüm ihracatımız, 2003 yılı 

içerisinde, bir önceki yıla göre miktar bazında % 4,5 düşmüştür (Karabayır 2004). 

 

Türkiye büyük miktarda üzüm üreten ülke olmasına rağmen ve şarap üretimine uygun doğa 

koşullarına sahip olmasına rağmen, üretilen üzümün yalnızca % 2’lik kısmı şarap 

üretiminde kullanılmaktadır. Bu oran bağcılıkla uğraşan diğer ülkelerde ortalama % 80 

Avrupa birliği ülkelerinde ise % 85 dolayındadır. Türkiye’de üretilen üzüm çeşitlerinden 
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yalnızca 35 civarında çeşit şarap üretiminde kullanılmaktadır. Ancak kaliteli şarap üretimi 

çok düşüktür  (Sökmen 2005). 

 

Türkiye’de şarap üretimi 1994 yılında 26.000 ton, 1995 yılında 32.000 ton, 1996 yılında 

36.000 ton, 1997 yılında 34.000 ton ve 1998 yılında 27.816 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

 

5.3 Organik Bağcılık 

 

 

Klasik tarım tekniklerinin ve bu tekniklerle üretilen ürünlerin insan sağlığına, çevreye ve 

doğal yaşama verdiği zararlara karşı tepkilerin ürünü olan organik tarım fikri 1910’larda 

İngiltere’de ortaya atılmış, araya giren dünya savaşları ve izleyen toparlanma sürecinin 

ardından, Avrupa ülkelerinden başlayarak tüm gelişmiş ülkelerde büyük ilgi ile 

karşılanmıştır (Çelik vd. 1998). 

 

 

Dünya’nın organik tarım için en uygun ülkelerinden birisi olarak kabul edilen ülkemizde, 

söz konusu uygulamalar 1985 yılında kuru üzüm ve kuru incir ile başlamış, bugün ise 

ekolojik ürün sayısı 30’a ulaşmıştır (Çelik vd. 1998). 

 

 

Kendine özgü kuralları ile sözleşmeli bir üretim sistemi olan organik tarım uygulamaları, 

11.07.2002 tarih ve 24812 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Organik Tarımın Esasları 

ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre yetkilendirilmiş kuruluşlarca 

kontrol edilerek sertifikalandırılmaktadır (Çelik vd. 2005). 
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6.İNCELEME ALANINDAKİ ÜZÜM YETİŞTİREN İŞLETMELERİN EKONOMİK     
  ANALİZİ 
 
 
6.1 Nüfusun Yapısı, Eğitim ve İşgücü Durumu  
 
 

İncelenen işletmelerdeki erkek ve kadın sayısı, eğitim durumları ve işgücü varlıkları 

aşağıda ayrı ayrı başlıklar halinde ortaya konulmuştur. 

 

 

Nüfus bütün ülkelerde sosyo-ekonomik hayatın vazgeçilmez bir unsurudur. Bir başka 

değişle, ekonomik olayların oluşmasında, gelişmesinde ve hız kazanmasında, insan 

faktörünün bir katkısı olduğu bir gerçektir. Zira, nüfus hem bütün sektörler için işgücü arzı 

kaynağını oluşturmakta, hem de çeşitli sektörlerin ürettikleri mal ve hizmeti tüketmektedir. 

Nüfus kavramının içerik ve ekonomideki önemi açısından açıklanabilmesi için, nüfus 

yoğunluğu ve nüfus hareketlerinin; nüfus cinsiyet, yaş ve mesleklere göre dağılımının 

incelenmesi gerekir (Erkuş vd. 1995) 

 
 
6.1.1 Nüfus yapısı ve eğitim 
 

 

İncelenen 63 işletmede toplam nüfus  260 kişi olup bunların % 61’inin erkeklerden, % 39’ 

unun ise kadın nüfus oluşturmuştur.  

 

 

İşletmelerde hane başına ortalama nüfus 4,13 kişidir. Birinci grupta (1-10) hane başına 

ortalama nüfus erkek için 2,53, kadın için 1,16 kişi, toplamda 3,69 kişi olarak 

belirlenmiştir. İkinci grupta (11-20), erkek için hane başına ortalama 2,44 kişi, kadın için 

ise 1,74 kişi ve toplamda da 4,32 kişi olarak belirlenmiştir. Üçüncü grupta hane başına 

ortalama 2,58 erkek ve 1,74 kadın, toplamda da 4,32 kişi düşmektedir 
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Çizelge 6.1 İncelenen işletmelerde hane başına ortalama nüfus yapısı 
 
Bağ 
Arazisi Büyüklük 
Grupları (da) 

İşletme 
Sayısı 

Erkek 
(sayı) 

Kadın 
(sayı) 

Toplam 
(sayı) 

1-10    (1. Grup) 19 2,53 1,16 3,69 
11-20  (2. Grup) 25 2,44 1,88 4,32 
21-+    (3. Grup) 19 2,58 1,74 4,32 
İşletmeler 
Ortalaması 

 2,51 1,62 4,13 

 

 

İncelenen işletmelerde birinci grupta kadınların % 66,77’si okur- yazarken, erkeklerin % 

89,13’ü okur-yazardır. İkinci grupta kadınların % 73,91’inin , erkeklerin, % 88,71’inin, 

üçüncü grupta ise kadınların % 76,23’nün, erkeklerin ise % 88,05’nin  okur- yazar olduğu 

saptanmıştır. Her işletme büyüklük grubunda erkeklerin okur-yazarlık oranı kadınların 

okur- yazarlık oranından daha çıkmıştır. 

 

 

Çizelge 6.2 İncelenen işletmelerde okur-yazarlık durumunun cinsiyetlere göre dağılımı 
 

Eğitim 
Durumu 

İşletme Büyüklük Grupları 
1-10 11-20 21-+ Toplam 

Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek 
 %  %  %  %  %  %  %  % 

Okur-
yazar 
olmayan 

8 33,33 5 10,87 12 26,09 7 11,29 4 12,90 7 13,72 24 31,17 19 11,95 

Okur-
yazar 
olan 

16 66,67 41 89,13 34 73,91 55 88,71 27 87,10 44 86,28 77 76,23 140 88,05 

İlkokul 8 33,33 12 26,09 8 17,39 16 25,81 7 22,58 14 27,45 23 22,77 42 26,41 
Ortaokul 5 20,834 14 30,43 13 28,26 15 24,19 9 29,03 10 19,61 27 26,73 39 24,53 
Lise 3 12,5 11 23,91 8 17,39 16 25,81 9 29,03 12 23,53 20 19,80 39 24,53 
Üniver. - 0 4 8,70 5 10,87 8 12,90 2 6,46 8 15,69 7 6,93 20 12,58 
Toplam 24 100,00 46 100,00 46 100,00 62 100,00 31 100,00 51 100,00 101 100,00 159 100,00 
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6.1.2 İşgücü 
 
 
 
6.1.2.1 Aile işgücü 
 

 

İncelenen işletmelerde aile işgücünün, işletmede çalışılan gün sayısına göre erkek işgücü ve 

kadın işgücü dağılımı çizelge 6.4’ de gösterilmiştir. 

 

 

Çizelge 6.3  İncelenen işletmelerde aile işgücünün yaş grupları ve cinsiyete göre dağılımı 
 
Yaş 
grupları 

1-10 11-20 21-+ Toplam 
K E T % K E T % K E T % 

7-14 5 12 17 28,81 10 12 22 37,29 8 12 20 33,90 59 
15-49 6 17 23 25,56 13 27 40 44,44 12 15 27 30 90 
50-+ 2 10 12 31,58 11 13 24 63,16 6 16 22 57,90 38 
E.İ.B. 8 30,5 38,5 25,58 20,25 42,75 63 41,86 16 33 49 32,56 150,5 
 

 

İncelenen işletmelerde aile işgücünün ve yabancı işgücünün çalışma dönemleri; Mart-

Nisan, Aralık-Ocak, ve Eylül-Ekim’dir. Aile işgücünün ortalama çalışma süresi kadınlar 

için 4,1 saat erkekler için ise 6,3 saat olarak belirlenmiştir. 

 

 

Çizelge 6.4 Ailelerin işletme dışı tarımsal ve tarım dışı faaliyette bulunma durumu 
 
Bağ Arazisi 
Büyüklük 
Grupları (da) 

Tarımsal Faaliyeti 
Olan 

Tarım Dışı 
Faaliyeti Olan 

Toplam Gelir (YTL) 
Tarım Dışı 
Faaliyette 
Bulunan 

Tarımsal 
Faaliyette 
Bulunan 

1-10 12 6 127,89 186,84 
11-20 4 10 220,00 64,00 
21-+ - 6 220,31 - 
İşletmeler 
Ortalaması 

5,21 7,59 181,83 81,75 

 
 
 



 38 

6.1.2.2 Yabancı işgücü 
 
 

İşletmelerde aile işgücü dışında ücret ödeyerek çalıştırılan işgücü yabancı işgücünü 

oluşturmaktadır. Kilis İli Merkez İlçede incelenen üzüm yetiştiren işletmelerin tamamı 

yabancı işgücü çalıştırmakta ve yabancı işgücünün tamamı da  geçici işçidir.  

 
 

Yılın belirli dönemlerine çalıştırılan ve yaptığı işe göre ücret alan işçiler geçici işçileri 

oluşturmaktadır (Eraktan 1995). İncelenen işletmelerde bu işçilere yaptıkları işin karşılığı 

olan nakdi ücret dışında herhangi bir ödeme yapılmadığı belirlenmiştir.  

 

 

Araştırma bölgesindeki üzüm yetiştiren işletmelerde 2004 yılı itibariyle geçici işçi ücretleri 

erkeklerde 10-15 YTL, kadınlarda ise 8-10 YTL arasında tespit edilmiştir.  

 

 

Geçici işçiler genellikle (bağ için) sürme, toplama, serme, çapalama, sulama, ilaçlama, 

budama, kazma vb. işlerde çalıştırılmaktadırlar. 

 

 

Bir faaliyet döneminde üzüm yetiştiren işletmelerde ortalama 22764,88 YTL geçici işçi 

ücreti ödendiği ortaya çıkmıştır. Çizelgedeki değerler hesaplanırken her bir gruba (1-10, 

11-20, 21-+ ) sekiz saatlik günlük ortalama çalışma süresi verilmiştir.  
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Çizelge 6.5  İncelenen işletmelerde yabancı işgücü çalıştırma durumu  
 
Bağ Arazisi 
Büyüklük 
Grupları (da) 

Toplam Yabancı İşgücü Ödenen 
Toplam Ücret 

(YTL) 

Hane Başına 
Ödenen Ücret 

(YTL) 
Kadın Erkek 

1-10 176,25 152 3312 174,32 
11-20 789 831 15729 629,16 
21-+ 1617,75 1795 51475,5 2709,24 
İşletme 
Ortalaması 

853,99 916,63 22764,88 1119,32 

 
 
 
6.2 İncelenen İşletmelerde Arazi varlığı  
 

 

İncelenen üzüm yetiştiren işletmelerde kiracılık ve ortakçılık durumuna rastlanmamıştır. Bu 

nedenle işletmelerin mülk arazileri aynı zamanda işletme arazilerini oluşturmuştur. 

İncelenen üzüm yetiştiren işletme arazilerinin arazi nevilerine göre dağılımı ile ilgili 

bilgiler çizelge 6.6’da gösterilmiştir. İncelenen işletmelerde tarla arazisinde yetiştirilen 

ürünler; buğday (kuru), nohut (kuru), mercimek (kuru), arpa (kuru)’dır. Meyve arazisinde 

ise fıstık ve zeytin ağaçları yer almaktadır. 

 

 

İncelenen üzüm yetiştiren işletmelerde birinci  grup içinde bağ arazisi 5,63 da, ikinci grup 

için 15,64 da, üçüncü grup için ise 47,63 da’dır. İşletme ortalaması ise bağ arazileri için 

22,27 da’dır. Toplam işletme arazisi içinde  bağ arazisinin oranı % 63,81’dir.Toplam 

işletme arazisi işletmeler ortalaması ise 34,44 da’dır. 
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Çizelge 6.6  İncelenen işletmelerde arazilerin nevilerine göre dağılımı 
 
Bağ Arazisi 
Büyüklük 
Grupları (da) 

Bağ Arazisi Tarla Arazisi 
(kuru) 

Meyve Arazisi Toplam İşletme 
Arazisi Genişliği 

da % da % da % da % 
1-10 5,63 45,92 2,26 18,46 4,37 35,62 12,26 100,00 
11-20 15,64 55,54 4,08 14,49 8,44 29,97 28,16 100,00 
21-+ 47,63 73,40 7,63 11,76 9,63 14,84 64,89 100,00 
İşletmeler 
Ortalaması 

22,27 63,81 4,60 13,47 7,57 22,72 34,44 100,00 

 
 
 
6.3  İncelenen İşletmelerde Sermaye Durumu 
 
 

Üretimde tabiat ve emekten sonra gelen önemli bir faktörde sermayedir. Sermaye insanların 

üretmiş oldukları ve üretimde insan emeğinin verimliliğini artıran her türlü alet-makine, 

bina, tesis ve malzemelerdir (Erkuş vd. 1995). 

 

 

İncelenen işletmelerin analizlerini en iyi şekilde yapabilmek için sahip oldukları bütün 

sermaye unsurlarının miktar ve oranlarının incelenmesi büyük önem taşımaktadır. 

İncelenen işletmelerde anketlerle elde edilen bilgilere göre ortaya çıkan sermaye yapıları bu 

kısımda incelenecektir. 

 

 

Sermaye çeşitlerinin hangi unsurlardan oluştukları, özellikleri ve hesaplanış şekilleri daha 

önceki materyal ve metod bölümünde ayrıntılı olarak açıklanmış bulunmaktadır.  

 

 

Tarımda sermaye; aktif ve pasif sermaye olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır. Aktif ve 

pasif sermaye arasındaki fark ise öz sermayeyi vermektedir.  
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İncelenen işletmelerde sermaye miktarlarının belirlenmesinde çiftçi beyanı dikkate alınarak 

işlemler yapılmıştır.  

 
 
İncelenen işletmelerde sermaye, fonksiyonları itibariyle ele alınmıştır (Erkuş vd 1995). 
 
 
I.Aktif Sermaye 
 

A. Çiftlik Sermayesi 
 

1. Toprak Sermayesi 

2. Arazi Islahı Sermayesi 

3. Bina Sermayesi 

4. Bitki Sermayesi 

 
B. İşletme Sermayesi 
 

1. Sabit İşletme Sermayesi 
 

a. Alet ve Makine Sermayesi 

b. Hayvan Sermayesi 

 
2. Döner İşletme Sermayesi 
 

a. Para Sermayesi 

b. Malzeme ve Mühimmat Sermayesi 

 
II.Pasif Sermaye 
 

1. Yabancı Sermaye (Borçlar) 

2. Öz  Sermaye 
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6.3.1 Aktif sermaye 
 

 

Aktif sermaye çiftlik sermayesi ve işletme sermayesi olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. 

Çiftlik sermayesi ve aktif sermayenin toplamı aktif sermayeyi vermektedir.  

 

 

6.3.1.1 Çiftlik sermayesi 

 

 

Çiftlik sermayesi, toprak sermayesi, arazi ıslahı sermayesi, bina sermayesi ve bitki 

sermayesinden oluşmaktadır. Bu sermayeye arazi sermayesi de denilmektedir.  

 
 
6.3.1.1.1 Toprak sermayesi 
 

 

Toprak sermayesi çiftlik sermayesi içinde en önemli kısmı oluşturmaktadır. Çünkü toprak 

olmadan bir işletmenin tarımsal üretimde bulunması mümkün değildir. Toprak sermayesi, 

doğrudan doğruya üzerinde çalışılan işletmenin çıplak arazi kıymeti ile toprağa bağlı 

haklardan oluşulmaktadır (Ertürk  2000). 

 
 
Çizelge 6.7  İncelenen işletmelerde toprak sermayesi  
 
Bağ Arazisi 
Büyüklük 
Grupları 
(da) 

Bağ Arazisi Tarla Arazisi Meyve Arazisi Toplam Toprak 
Sermayesi 

Tutar 

(YTL) 

% Tutar 

(YTL) 

% Tutar 

(YTL) 

% Tutar 

(YTL) 

% 

1-10 5200 30,51 2684,21 15,75 9157,89 53,74 17042,10 100,00 
11-20 21600 53,49 5080 12,58 13700 33,93 40380 100,00 
21-+ 68157,89 75,86 9210,54 10,25 12473,68 13,89 89842,10 100,00 
İşletmeler 
Ortalaması 

30695,24 63,61 5603,17 11,61 11960,32 24,78 48258,73 100,00 
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Toplam toprak sermayesinin % 63,61’ini bağ arazisi, % 11,61’ini tarla arazisi, % 24,78’ini 

meyve arazisi oluşturmaktadır. Toplam torak sermayesi 48258,73 YTL’dir. Birinci grup 

hariç diğer gruplarda toprak sermayesi içinde en büyük payı bağ arazisidir. 

 

 

6.3.1.1.2  Arazi ıslahı sermayesi 

 

 

Toprağın verimliliğini korumak veya arttırmak amacıyla yapılan işlere arazi ıslahı 

(meliyorasyon) denilmektedir. Bu işler, sulama ve kurutma tesisleri yapımı, muhafaza 

inşaatları , istinat duvarları, ve arazinin verimliliğini artırmaya yönelik inşaat faaliyetleridir 

(Eraktan 1995). 

 

 

İncelenen işletmelerde arazi ıslahı sermayesi içinde sondaj ve çit  yapımı bulunmaktadır. 

Ancak incelenen işletmelerde sondaj kullanımı söz konusu değildir. 

 

 

Arazi ıslahı sermayesi en fazla üçüncü grupta yer almaktadır (473,68 YTL). Bunun da 

toplam arazi ıslahı sermayesi içindeki payı % 67,67’dir. Arazi ıslahı sermayesi işletmeler 

ortalaması 230,16 YTL’dir. İncelenen işletmelerde arazi ıslahı sermayesinin çiftlik 

sermayesi içindeki payı oldukça düşük miktarlarda seyretmektedir. Arazi ıslahı sermayesi 

belirlenirken çiftçi beyanları dikkate alınarak işlemler yapılmıştır. 
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Çizelge 6.8  İncelenen işletmelerde arazi ıslahı sermayesi  
 
Bağ Arazisi 
Büyüklük 
Grupları (da) 

Arazi Islahı Sermayesi  
Tutar 
(YTL) 

% 

1-10 26,32 3,76 
11-20 200 28,57 
21-+ 473,68 67,67 
İşletmeler 
Ortalaması 

230,16 - 

 
 
 
6.3.1.1.3 Bina sermayesi 
 

 

Bina sermayesi, işletmede üretim vasıtaları ve mallarının muhafazası ile çalışan işgücünün 

barınmasına hizmet etmek suretiyle dolaylı olarak üretime katkıda bulunan bir sermaye 

grubudur. İncelenen işletmelerde bina sermayesi; kümes, ahır, ağıl, depo, konut dan 

oluşmaktadır. Bina sermayesinin belirlenmesinde çiftçi beyanı dikkate alınmıştır.  

 

 

İşletmelerde en fazla bina sermayesi % 34,70 ile üçüncü gruba aittir. Bina sermayesi için 

işletmeler ortalaması 1158,73 YTL’dir. Birinci grupta 1157,89 YTL, ikinci grupta ise 1120 

YTL bina sermayesi mevcuttur (hane başına). 

 
 
Çizelge 6.9  İncelenen işletmelerde bina sermayesi  
 
Bağ Arazisi 
Büyüklük 
Grupları (da) 

Bina Sermayesi 
Tutar 
(YTL) 

% 

1-10 1157,89 33,19 
11-20 1120 32,11 
21-+ 1210,53 34,70 
İşletmeler 
Ortalaması 

1158,73 - 
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6.3.1.1.4 Bitki Sermayesi 
 

 

Kendiliğinden prodüktif ve canlı bir sermaye çeşididir. Tarımı yapılmakta olan ve toprağa 

bağlı bulunan tüm bitkiler bu sermaye içinde bulunmaktadır. Meyve veren tüm ağaçlar ve 

henüz meyve vermeyen  genç ağaçlar da bu sermaye içinde yer alır (Eraktan 2005). 

 

 

İncelenen işletmelerde toplam bitki sermayesinde işletme ortalaması 31063,49YTL ‘dir. 

Toplam bitki sermayesi içinde en büyük paya sahip olan bağdır. Buna göre toplam bitki 

sermayesinin  % 51,46’sını bağ,  % 48,54’ünü ise meyve oluşturmaktadır (çizelge 6.10). 

 
 
Çizelge 6.10  İncelenen işletmelerde bitki sermayesi  
 
Bağ Arazisi 
Büyüklük 
Grupları 
(da) 

Bağ Meyve Toplam Bitki Sermayesi 
Tutar 
(YTL) 

% Tutar 
(YTL) 

% Tutar 
(YTL) 

% 

1-10 3894,74 29,96 9105,26 70,04 13000 100,00 
11-20 12120 54,06 10300 45,94 22420 100,00 
21-+ 33157,89 54,81 27342,11 45,19 60500 100,00 
İşletmeler 
Ortalaması 

15984,13 51,46 15079,36 48,54 31063,49 100,00 

 

 

İşletmelerde birinci grupta en yüksek paya toprak sermayesi sahip (% 54,58) olup , bunu 

bitki sermayesi takip etmektedir (% 41,63).  En düşük paya sahip olan sermaye çeşidi ise 

arazi ıslahı sermayesidir. Diğer gruplarda incelendiğinde birinci grupta olduğu gibi en 

yüksek payı yine toprak sermayesi oluşturmakta ve bunu bitki sermayesi takip etmektedir.  

 

 

Arazi ıslahı sermayesinin çiftlik sermayesi içerisinde önem taşımayacak kadar düşük 

miktarlarda yer almaktadır. İşletme ortalaması toprak sermayesi için 48258,73 YTL, arazi 
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ıslahı sermayesi için 230,16 YTL, bina sermayesi için  1158,73 YTL, bitki sermayesi için 

ise 31063,49 YTL’dir. Toplam işletmeler ortalaması ise 80711,11 YTL  olarak 

belirlenmiştir.   

 

 

Çizelge 6.11  İncelenen işletmelerde çiftlik sermayesinin durumu  
 
Bağ 
Arazisi 
Büyüklük 
Grupları 
(da) 

Toprak 
Sermayesi 

Arazi Islahı 
Sermayesi 

Bina 
Sermayesi 

Bitki  
Sermayesi 

Çiftlik Sermayesi 

Tutar 
(YTL) 

% Tutar 
(YTL) 

% Tutar 
(YTL) 

% Tutar 
(YTL) 

% Tutar 
(YTL) 

% 

1-10 17042,10 54,58 26,32 0,08 
 

1157,89 3,71 13000 41,63 31226,31 100,00 

11-20 40380 62,98 200 0,31 1120 1,75 22420 34,96 64120 100,00 
21-+ 89842,10 59,10 473,68 0,31 1210,53 0,80 60500 39,79 152026,31 100,00 
İşletmeler 
Ortalaması 

48258,73 59,79 230,16 0,28 1158,73 1,44 31063,49 38,49 80711,11 100,00 

 
 

 

6.3.1.2 İşletme sermayesi 

 

 

İşletme sermayesi sabit (durağan) ve dönen (cari) olmak üzere iki ana gruba ayrılmaktadır. 

Sabit işletme sermayesi ; hayvan sermayesi, alet ve makine sermayesinden,  

Dönen işletme sermayesi; malzeme ve mühimmat sermayesi ve para sermayesinden 

oluşmaktadır. 
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6.3.1.2.1 Sabit işletme sermayesi 
 
 
6.3.1.2.1.1 Hayvan sermayesi 
 
 

Hayvan sermayesini tarımsal üretime doğrudan yada dolaylı olarak katkıda bulunana ve 

tarım işletmelerinde bulunan tüm canlı hayvanlardan meydana gelmektedir (Ertürk 2000). 

Bir tarım işletmesinde bulunan süt, et, bal, yumurta, yapağı gibi ürünlerden ve çeki 

gücünden yararlanılan bütün canlı hayvanlar kapsamaktadır  (Eraktan 1995). 

 

 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ne hayvancılık yaygın olarak yapılmamaktadır. Büyükbaş 

hayvancılıktan ise  küçükbaş hayvancılık daha yaygındır. Kilis ilinde de küçükbaş 

hayvancılık yaygındır. Özellikle Kilis keçisi yörede bulunan en önemli ve değerli 

hayvanıdır (eti ve lezzeti açısından).  

 

 

İncelenen işletmelerdeki hayvan sayıları aşağıdaki çizelgede detaylı olarak gösterilmiştir. 

Çizelgeye göre birinci grupta toplam 30 hayvan, ikinci grupta 19 hayvan ve üçüncü  grupta 

ise 5 hayvan bulunmaktadır. İşletmeler ortalaması ise 18,10 hayvan olarak belirlenmiştir. 

Çizelgeye bakıldığında hayvan sayılarının önemsenmeyecek kadar az olduğu göze 

çarpmaktadır.  
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Çizelge 6.12  İncelenen işletmelerde hayvan varlığı 
 
Hayvanlar 1-10 11-20 21-+ İşletmeler 

Ortalaması 
sayı % sayı % sayı % sayı % 

İnek 18 60 2 10,53 - - 6,22 34,36 
Düve 3 10 - - - - 0,91 5,03 
Dana - - 2 10,53 - - 0,79 4,37 
Tavuk 9 30 15 78,94 - - 8,67 47,90 
Koyun - - - - 2 40 0,60 3,31 
Keçi - - - - 3 60 0,91 5,03 
Toplam 30 100,00 19 100,00 5 100,00 18,10 100,00 
 

 

İşletmelerdeki hayvan varlığına ilişkin hususlar çizelge 6.13. de belirtilmiştir. Çizelgeye 

göre hayvan sermayesi işletme ortalaması toplam 1020 YTL olarak belirlenmiştir. Bu 

değerlere bakıldığında  örneğe alınan işletmelerde hayvancılık faaliyetleri önemsiz ölçüde 

yapıldığı görülmektedir. Ayrıca şunu da belirtmek gerekir ki incelenen işletmelerde iş 

hayvanına rastlanmamıştır. 

 

 

İşletmelerde mevcut hayvanlar; inek, düve, dana, tavuk, koyun, keçiden oluşmaktadır. 

Hayvan sermayesi içinde de en yüksek payı inek oluşturmaktadır. Gruplar içinde en fazla 

hayvan sermayesi ise birinci gruptadır (çizelge 6.13). 
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Çizelge 6.13  İncelenen işletmelerde hayvan sermayesi   
 
Hayvanlar 1-10 11-20 21-+ İşletmeler 

Ortalaması 
Tutar 
(YTL) 

% Tutar 
(YTL) 

% Tutar 
(YTL) 

% Tutar 
(YTL) 

% 

Süt 
inekçiliği 

2368,42 88,20 200 45,30 - - 793,65 77,81 

Düve  315,79 11,76 - - - - 95,24 9,34 
Dana - - 240 54,36 - - 95,24 9,34 
Tavuk 1,18 0,04 1,5 0,34 - - 0,95 0,09 
Koyun - - - - 68,42 59,09 20,63 2,02 
Keçi - - - - 47,37 40,91 14,29 1,40 
Toplamı 
 

2685,39 100,00 441,5 100,00 115,79 100,00 1020 100,00 

 
 
 
6.3.1.2.1.2 Alet-makine sermayesi 
 
 

Bu sermaye, hayvan sermayesi ile birlikte tarım işletmelerini genel envanterlerini oluşturan 

ve yer değiştirebilen bir özellikte olup üretim faaliyetlerine birçok defa katılabilmektedirler 

(Eraktan  1995).  

 

 

Tarım işletmelerinde kullanılan ve tarımda iş başarısını artıran bütün alet ve makineler,alet-

makine sermayesini oluşturmaktadır. Tarım işletmelerinde ihtiyaç duyulan alet ve makine 

miktarları ve çeşidi işletme organizasyonuna, işletmenin büyüklüğüne, işletmenin çalışma 

şekline, iklim ve toprak koşullarına arazinin eğimine, teknolojinin tarımda uygulanabilirlik 

derecesine ve makine fiyatlarına göre değişmektedir (Ertürk 2000). Hayvan sermayesinin 

belirlenmesinde çiftçi beyanı dikkate alınmıştır.  

 

 



 50 

İşletmelerdeki alet makine sermayesi çizelge 6.14’de gösterilmiştir. İşletme ortalamasına 

bakıldığında fiziki değerler son derece düşük ve önemsizdir. Nitekim işletmeler ortalaması 

toplam  1674,61 YTL‘dir. .en fazla alet makine sermayesi üçüncü grupta yer almaktadır. 

 

 

Çizelge 6.14  İncelenen işletmelerde alet- makine sermayesi  
  
Bağ 
Arazisi 
Büyüklük 
Grupları 
(da) 

Traktör Diğer Toplam 
Tutar 
(YTL) 

% Tutar 
(YTL) 

% Tutar 
(YTL) 

% 

1-10 - - 10,53 100,000 10,53 100,00 
11-20 1600 100,00 - - 1600 100,00 
21-+ 3421,05 99,55 15,79 0,45 3436,84 100,00 
İşletmeler 
Ortalaması 

1666,67 99,15 7,94 0,85 1674,61 100,00 

 
 
 
6.3.1.2.2 Dönen işletme sermayesi 
 

 

Kullanıldıkça miktarı azalan veya işletme içinde diğer bir sermaye şekline dönüşen bir 

özelliğe sahip sermaye çeşididir. Tohumlar yem maddeleri, yakıtlar, gıda maddeleri, 

ambardaki varlıkla, yapağı, süt, satılacak hayvanlar, zirai mücadele ilaçları bu sermaye 

içinde yer alırlar. Bu sermaye için amortisman uygulanması söz konusu olmaz çünkü sabit 

sermaye değildir (Eraktan 1995). 

 
 
6.3.1.2.2.1 Yardımcı maddeler varlığı (Malzeme ve mühimmat sermayesi) 
 

 

Bir önceki yıl işletme sahiplerinin  ürünlerinin bir kısmının  zarar görmesi nedeniyle zirai 

mücadele ilaçları kullanılmıştır. Malzeme ve mühimmat sermayesi içerisinde gübre, tohum 
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ve zirai ilaç bulunmaktadır. Çizelge 6.15’ de incelenen işletmelerde zirai mücadele ilaç 

kullanım durumu gösterilmiştir.  

 

 

İşletmelerde malzeme mühimmat sermayesi işletmeler ortalaması 157,33 YTL’dir. Arazi 

büyüklük grupları içerisinde en yüksek paya sahip olan grup üçüncü gruptur. Toplam 

malzeme mühimmat sermayesinin % 62,00’ını oluşturmaktadır. 

 

 

Çizelge 6.15  İncelenen işletmelerde malzeme mühimmat sermayesi                   
 
Bağ Arazisi Büyüklük 
Grupları (da) 

Malzeme- Mühimmat Sermayesi 
Tutar 
(YTL) 

% 

1-10 49,16 10,25 
11-20 133,12 27,75 
21-+ 297,37 62,00 
Toplam 479,65 100,00 
İşletmeler Ortalaması 157,33  
 
 
 
6.3.1.2.2.2 Para sermayesi   
 

 

İşletme sermayesi içinde en hareketli ve likitidesi en yüksek olan sermaye türüdür. 

İşletmedeki bütün diğer sermaye çeşitleri ile ilişkili olan para sermayesinin yeteri kadar 

bulunması işletmenin başarılı çalışması için gerekli bulunmaktadır (Eraktan 1995). 

 
 
 Ancak incelenen işletmelerdeki para sermayesi durumu (YTL) çizelge 6.16’ da 

gösterilmiştir.  
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6.3.2 Pasif sermaye 
 
 

Pasif Sermaye, araştırmaya konu olan işletmelerin üçüncü şahıslara karşı olan her türlü 

borçları ile öz sermayeleri toplamından oluşmaktadır. İncelenen işletmelerde yabancı 

sermayeye rastlanmamıştır.  

 

 

Öz sermaye, aktif sermaye ile yabancı sermaye arasındaki farktır ve işletmenin kendine ait 

olan kaynak olanaklarını gösterir. Bir işletmenin öz sermaye ile çalışması işletme 

faaliyetlerinin verimli ve rantabl olarak yürütülebilmesi açısından oldukça önemlidir. 

Sermaye yetersizliği halinde, işletmeciler genellikle yabancı kaynaklardan en uygun olanını 

seçerek kullanmak durumunda kalmaktadır.  

 
 
İncelenen işletmelerde sermaye nevileri tutarı (YTL) çizelge 6.16’ da gösterilmiştir. Aktif 

sermaye işletmeler ortalaması 86199,35 YTL olarak belirlenmiştir. Aktif sermaye içinde en 

yüksek payı çiftlik sermayesi oluşturmakta olup, işletme sermayesi önemsenmeyecek kadar 

küçük paya sahiptir. Yine çizelgeden de detaylı olarak görüleceği gibi incelenen 

işletmelerde çiftlik sermayesi içerisinde ki  en fazla pay toprak sermayesinindir. Örneğe 

alınan işletmelerin hiçbirisinde yabancı sermaye kullanımı gerçekleşmemiştir. Bu nedenle 

işletmenin pasif sermayesi aynı zamanda da öz sermayesi olarak hesaplanmıştır. İncelenen 

işletmelerde gerek aktif sermaye, gerekse pasif sermaye işletme büyüklüklerine artış 

göstermektedir.   
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Çizelge 6.16  İncelenen işletmelerde sermaye nevileri tutarı  
 
Sermaye 
Nev’ileri 

Bağ Arazisi Büyüklük Grupları (da) 
1-10 11-20 21-+ İşletmeler Ortalaması 

Tutar 

(YTL) 
% Tutar 

(YTL) 
% Tutar 

(YTL) 
% Tutar 

(YTL) 
% 

I.AKTİF 
SERMAYE 

35026,31 100,00 68188,74 100,00 161070,56 100,00 86199,35 100,00 

1.Çiftlik 
sermayesi 

31226,31 89,15 64120 94,03 152026,31 94,38 80711,11 93,63 

a.Toprak 
sermayesi 

17042,10 48,65 40380 59,22 89842,10 55,78 48258,73 55,98 

b.Arazi ıslahı 
sermayesi 

26,32 0,07 200 0,29 473,68 0,29 230,16 0,27 

c.Bina 
sermayesi 

1157,89 3,31 1120 1,64 1210,53 0,75 1158,73 1,34 

d.Bitki 
sermayesi 

13000 37,12 22420 32,88 60500 37,56 31063,49 36,04 

2.İşletme 
sermayesi 

3800 10,85 4068,74 5,97 9044,25 5,62 5488,24 6,37 

a.Hayvan 
sermayesi 

2985,39 8,52 441,50 0,65 115,79 0,07 1020 1,18 

b.Alet-
makine 
sermayesi 

10,53 0,03 1600 2,35 3436,84 2,14 1674,61 1,94 

c.Malzeme-
mühimmat 
sermayesi 

49,16 0,14 133,12 0,19 297,33 0,19 157,33 0,18 

d.Para 
sermayesi 

754,92 2,16 1894,12 2,78 5194,29 3,22 2545,84 2,95 

II.PASİF 
SERMAYE 

35026,31 100,00 68188,74 100,00 161070,56 100,00 86199,35 100,00 

Öz sermaye 35026,31 100,00 68188,74 100,00 161070,56 100,00 86199,35 100,00 
Yabancı 
sermaye 

- - - - - - - - 

 
 
 

6.4 İncelenen İşletmelerde Yıllık Faaliyet Sonuçları 
 

 

İncelenen üzüm yetiştiren işletmelerinin bir üretim dönemi içindeki (1 yıl) faaliyetlerinin 

ekonomik sonuçları çeşitli açılardan bu bölümde ortaya konmuştur.  
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6.4.1 Gayrisafi Üretim Değeri 
 
 

Gayrisafi  Üretim Değerini; işletmelerin bir yıl içerisinde tarımsal faaliyetler sonucu elde 

ettikleri bitkisel ve hayvansal ürünlerin değeri ile aynı üretim yılında meydana gelen  

prodüktif demirbaş kıymet artışıdır.  

 

Çiftçi eline geçen fiyatlarla üretim miktarlarının çarpılmasıyla hesaplanan Gayrisafi Üretim 

Değeri, bitkisel ve hayvansal olmak üzere iki ana kısımdan oluşmaktadır.  

 
 
6.4.1.1 Bitkisel üretim değeri  
 

 

İşletmelerin üzüm üretiminden sağladıkları bitkisel üretim değeri durumu Çizelge 6.17’de 

gösterilmiştir.  

 

 

İncelenen işletmelerde bitkisel üretim değeri (bağ için) en fazla üçüncü grupta (4067,76 

YTL) yer almaktadır. İşletmeler ortalaması 2035,69 YTL olarak  hesaplanmıştır. Her bir 

işletme büyüklük grubunda yaş üzüm üretim miktarları, kuru üzüm üretim miktarlarının 

yaklaşık 4-5 katı kadar olduğu görülmektedir. Birinci grupta yaş üzüm miktarı 5,10 ton, 

ikinci grupta 17,84 ton, üçüncü grupta ise 46,89 tondur. Yaş üzüm miktarı işletmeler 

ortalaması 22,79 tondur. 
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Çizelge 6.17  İncelenen işletmelerde bitkisel üretim değeri (Bağ için)  
 
Bağ 

Arazisi 

Büyüklük 

Grupları 

(da) 

Üretim  Bitkisel Üretim 

Yaş Üzüm Kuru Üzüm 

Miktar 

(ton) 

% Miktar 

(ton) 

% Tutar 

(YTL) 

% 

1-10 5,10 7,30 1,08 5,95 667,78 10,66 

11-20 17,84 25,55 3,78 20,83 1530,93 24,43 

21-+ 46,89 67,15 13,29 73,22 4067,76 64,91 

İşletmeler 

Ortalaması 

22,76 - 5,83 - 2035,69 - 

 

 

İşletmelerde bitkisel üretim değeri  işletmeler ortalaması 3714,14 YTL olarak 

belirlenmiştir. İşletme büyüklük grupları arasında bitkisel üretim değeri en fazla üçüncü 

gruptadır ki toplam bitkisel üretimin % 65,56’sı bu grupta gerçekleşmektedir (çizelge 6.18). 

 
 
Çizelge 6.18  İncelenen işletmelerde bitkisel üretim değeri   
 
Bağ Arazisi 
Büyüklük 
Grupları (da) 

Bitkisel Üretim Değeri (YTL) 
Bağ Meyve Tarla Toplam % 

1-10 667,78 503,53 41,84 1213,15 10,59 
11-20 1530,93 765 435,2 2731,13 23,85 
21-+ 4067,76 2417,89 1063,16 7508,55 65,56 
İşletmeler 
Ortalaması 

2035,69 1172,49 505,96 3714,14  
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6.4.1.1 Hayvansal üretim değeri 
 

 

Aşağıdaki çizelgeye göre, hayvansal üretim değeri (hane başına) en fazla üçüncü olup, 

toplam hayvansal üretim değerinin % 74,43’ünü oluşturmaktadır. Hayvansal üretim değeri 

işletmeler ortalaması 11,67 YTL’dir. Çizelgeden de görüldüğü gibi en fazla süt sığırcılığı 

yapılmaktadır. 

 

 

Çizelge 6.19  İncelenen işletmelerde hayvansal üretim değeri  
 
Bağ 
Arazisi 
Büyüklük 
Grupları 
(da) 

Süt Sığırcılığı Besi Sığırcılığı Kümes 
Hayvancılığı 

Hayvansal 
Üretim 

Miktar 
(kg) 

Tutar 
(YTL) 

Miktar 
(kg) 

Tutar 
 (YTL) 

Miktar 
(kg) 

Tutar 
 (YTL) 

Tutar 
(YTL) 

Tutar 
(YTL) 

1-10 14,05 7,03 - - 3,74 1,87 8,89 23,15 
11-20 1,28 0,64 - - 0,52 0,29 0,93 2,42 
21-+ - - 5,47 28,58 - - 28,58 74,43 
İşletmeler 
Ortalaması 

4,75 2,37 1,65 8,62 1,33 0,68 11,67  

 

 

İşletmelerin % 99,69’unda bitkisel üretim yapılmakta, hayvansal üretim ise toplam üretim 

değerinin % 0,31’ini oluşturmuştur. İncelenen işletmeler bağ işletmeleridir ve bağ 

işletmelerinde bağcılığın yanında hayvancılık ile de uğraşanların sayıları yok denecek kadar 

azdır ki bu durum da oluşturulan tablolarda açıkça görülür. Yukarıdaki çizelgede gayrisafi 

üretim değeri gösterilmektedir. Tabloya göre toplam GSÜD 3725,81 YTL’dir. Her bir 

işletme büyüklük grubunda bitkisel üretim değeri hayvansal üretim değerinden oldukça 

yüksektir. 
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Çizelge 6.20  İncelenen işletmelerde Gayri Safi Üretim Değeri  
 
Üretim 
Değerleri 

İşletme Büyüklük Grupları 
1-10 11-20 21-+ İşletmeler 

Ortalaması 
Tutar 
(YTL) 

% Tutar 
(YTL) 

% Tutar 
(YTL) 

% Tutar 
(YTL) 

% 

Bitkisel 
Üretim 
Değeri 

1213,15 99,27 2731,13 99,97 7508,55 99,62 3714,14 99,69 

Hayvansal 
Üretim 
Değeri  

8,89 0,73 0,93 0,03 28,58 0,38 11,67 0,31 

Toplam 
Gayri Safi 
Üretim 
Değeri 

1222,04 100,00 2732,06 100,00 7537,13 100,00 3725,81 100,00 

 
 
 
6.4.2 Gayrisaf Hasıla (GSH) 
 

 

Gayri saf hasıla, ekonomik bir bütün olarak düşünülen bir tarım işletmesinde bir çalışma 

yılı zarfında, ekonomik faaliyet sonucunda yeni üretilen mallar ile, mübadele ve yeniden 

değerlendirme yolu ile sermaye kısımlarında meydana gelen artışın miktar ve kıymetçe 

ifadesidir (Erkuş vd.  1995). 

 

 

Materyal ne metod bölümünde de belirtildiği gibi GSÜD ile işletme dışı tarımsal gelirin 

toplanması sonucunda Gayrisaf Hasıla (GSH) ortaya çıkmıştır.  

 

 

Çizelge 6.21’ de Gayrisaf Hasılanın miktarı ve oransal dağılımı gösterilmiştir. Gayrisaf 

Hasıla (GSÜD + İşletme Dışı Tarımsal Gelir+zati ikametgah kira bedeli) miktarının 

işletmeler ortalaması 3993,35 YTL olarak belirlenmiş olup bu miktarın % 93,30’ü gayri 

safi üretim değerini, % 4,55’lik kısmını işletme dışı tarımsal gelir, % 2,15’lik kısmını da 
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zati ikametgah kira bedeli oluşturur.  GSH miktarı işletme büyüklük grupları içinde en fazla 

üçüncü grupta yer alır. 

 

 

Çizelge 6.21  İncelenen işletmelerde Gayrisaf Hasıla miktarı   
 
Bağ 
Arazisi 
Büyüklük 
Grupları 
(da) 

GSÜD İşletme Dışı 
Tarımsal Gelir. 

 
 

            Zati   
İkametgah Kira 

Bedeli 

GSH 

Tutar 
(YTL) 

% Tutar 
(YTL) 

% Tutar 
(YTL) 

% Tutar 
(YTL) 

% 

1-10 1222,04 83,98 127,89 8,79 105,26 7,23 1455,19 100,0
0 

11-20 2732,04 90,64 220,00 7,30 62,00 2,06 3014,04 100,0
0 

21-+ 7537,13 96,38 185,53 2,37 97,37 1,25 7820,03 100,0
0 

İşletmeler 
Ortalaması 

3725,81 93,30 181,83 4,55 85,71 2,15 3993,35 100,0
0 

 
 
 

6.4.3 İşletme masrafları 
 

 

Tarım muhasebesinde gayrisaf hasılanın karşı tarafını, bu hasılayı meydana getirmek için 

yapılan masrafların toplamını ifade eden işletme masrafları oluşturur. Diğer bir değişle 

işletme masrafları, işletmecinin, gayrisaf hasılayı meydana getirmek için işletmeye yatırdığı 

aktif sermayenin faizi hariç yapmış olduğu masrafların toplamını ifade eder. (Erkuş vd.  

1995) . 

 
 
İşletmeler üretim faaliyetleri sırasında birtakım masrafları yapmak zorundadır. İşletme 

masrafları sabit ve değişen masraflar olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.  
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6.4.3.1.Sabit masraflar 
 

 

Sabit masraflar üretim faaliyet hacmine bağlı olmayan ve üretim faktörlerinin varlığından 

dolayı oluşan masraflardı (Kıral vd. 1999). Amortisman, kira, sigorta, daimi işçi gibi 

masraflar bu masraf grubu içinde yer alır. Tarım işletmelerinde  ise sabit masraflara 

yukarıdakilere ek olarak binaların yıllık onarım giderleri, arazi ıslahı bakım giderleri, daimi 

işçi ücretleri ve aile işgücü ücret karşılığı gibi masraflar yer almaktadır.  

 
 
İncelenen işletmelerde ortalama işçilik masrafları (hane başına) 14,13YTL ‘dir. İncelenen 

işletmelerde kullanılan yabancı işçilerin tamamı geçici işçi olarak çalıştırılmaktadır.  

 

 

Çizelge 6.22  İncelenen işletmelerde hane başına işçilik masrafları  
 
Bağ Arazisi 

Büyüklük Grupları 

(da) 

Çiftçi Ailesi Ücret Karşılığı 

Tutar  

(YTL) 

1-10 18,63 
11-20 12,24 
21-+ 12,11 
İşletmeler 
Ortalaması 

14,13 

 

 

İncelenen işletmelerde çeşitli sermaye grupları itibariyle ayrılan amortismanlar ve bunların 

çeşitlerine göre oransal dağılımı çizelge 6.23’ de verilmektedir. İncelenen işletmelerde alet 

ve makine amortismanı ile arazi ıslahına ayrılan amortisman miktarları işletme büyüklüğü 

ile birlikte artış gösterir. Bina amortismanı ise azalmaktadır. İşletmeler ortalaması  165,85  

YTL olan toplam amortismanın % 6,94’ünü arazi ıslahı amortismanı, % 25,60’ını bina 

amortismanı,  % 67,46’sını ise alet makine amortismanı oluşturmaktadır.  
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Çizelge 6.23  İncelenen işletmelerde sermaye grupları itibariyle ayrılan amortismanlar  
 
Amortismanlar 1-10 11-20 21-+ İşletmeler 

Ortalaması 

Tutar 

(YTL) 

% Tutar 

(YTL) 

% Tutar 

(YTL) 

% Tutar 

(YTL) 

% 

Arazi ıslahı 1,32 2,29 13,16 6,73 23,68 8,57 11,51 6,94 

Bina 55,68 96,43 35,05 17,92 29,60 10,72 42,45 25,60 

Alet- makine 0,74 1,28 147,37 75,35 222,89 80,71 111,89 67,46 

Toplam 57,74 100,00 195,58 100,00 276,17 100,00 165,85 100,00 

 

 

İncelenen işletmelerde tamir-bakım masrafları oranları itibariyle çizelge 6.24’de verilmiştir. 

toplam tamir bakım masrafı işletmeler ortalaması (hane başına) 85,24 YTL olarak 

belirlenmiştir. Oransal olarak değerlendirdiğimizde tamir bakım masraflarının % 20,86’ını 

arazi ıslahı masrafları, % 35,38’ini bina masrafları, % 43,76’sını da alet-makine masrafları 

oluşturmaktadır 

 
 

Çizelge 6.24  İncelenen işletmelerde tamir-bakım masrafları 
 
Tamir-
Bakım 
Masrafları 

1-10 
 

11-20 
 

21-+ İşletmeler 
Ortalaması 

Tutar 
(YTL) 

% Tutar 
(YTL) 

% Tutar 
(YTL) 

% Tutar 
(YTL) 

% 

Arazi 
ıslahı 

3,68 5,98 12,00 0,24 39,47 25,42 17,78 20,86 

Bina - - 22,00 0,44 71,05 45,76 30,16 35,38 
Alet- 
makine 

57,89 94,02 16,00 0,32 44,74 28,82 37,30 43,76 

Toplam 61,57 100,00 50,00 100,00 155,26 100,00 85,24 
 

100,00 
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İncelenen işletmelerde sabit masraflar; tamir–bakım masrafları ve amortisman masrafları 

adı altında verilmiştir. Çizelge 6.25’ de incelenen işletmelerde sabit masraflar 

gösterilmiştir. İşletmelerin amortisman masrafları işletme büyüklüğü ile birlikte artış 

göstermektedir. İşletmeler ortalamasına 251,08 YTL olan sabit masraflar toplamının % 

66,06’sını amortisman masrafları oluştururken, % 33,94’ünü ise tamir- bakım masrafları 

oluşturmaktadır.  

 
 
Çizelge 6.25  İncelenen işletmelerde sabit masraflar  
 
Bağ Arazisi 
Büyüklük 
Grupları 
(da) 

Amortisman Masrafları 
 

Tamir Bakım Masrafları Toplam Sabit Masraflar 

Tutar 
(YTL) 

% Tutar 
(YTL) 

% Tutar 
(YTL) 

% 

1-10 57,74 48,39 61,58 51,61 119,32 100,00 
11-20 157,05 75,85 50,00 24,15 207,05 100,00 
21-+ 285,53 64,78 155,26 35,22 440,79 100,00 
İşletmeler 
Ortalaması 

165,85 66,06 85,24 33,94 251,08 100,00 

 
 
 
6.4.3.2 Değişen masraflar 
 
 
Üretim miktarlarına bağlı olarak ortaya çıkan ve zaman zaman birim başına azalan veya 

artan masraflara değişen masraflar denilmektedir. Bitkisel üretimde kullanılan ve üretim 

faaliyetinin genişliğine bağlı olarak artan ve veya azalan tohum, gübre mücadele ilacı, su 

ücreti, alet makinelere ait akaryakıt, yağ ve tamir bakım masrafları, geçici işçi ücreti, ürün 

sigortası primleri, pazarlama masrafları ve döner sermaye faizi değişken karakterdedir 

(Kıral vd. 1999). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 62 

Çizelge 6.26  İncelen işletmelerde işletme başına ortalama değişen masraflar 
  
Değişen 
Masraflar 

1-10 11-20 
 

21-+ 
 

İşletmeler 
Ortalaması 

 
 

Tutar 
(YTL) 

% Tutar 
(YTL) 

% Tutar 
(YTL) 

% Tutar 
(YTL) 

% 

Tohum 
 

19,47 5,83 49,20 4,73 94,21 2,59 55,24 3,43 

Gübre 
 

24,74 7,40 68,00 6,52 100,00 2,75 64,60 4,00 

Mücadele İlacı 
 

49,16 2,74 133,12 12,78 297,37 8,16 157,33 9,74 

Akaryakıt 
Masrafı 

58,42 17,48 160,64 15,42 437,68 12,02 213,37 13,22 

Geçici İşçilik 174,37 52,18 629,16 60,39 2709,24 
 

74,38 1119,32 69,35 

Bitkisel 
Masraflar 
Toplamı 

326,16 97,60 1040,12 99,84 3638,50 99,90 1609,86 99,74 

Yem+Veteriner+ 
ilaç 

8,03 2,40 1,70 0,16 3,68 0,10 4,21 0,26 

Hayvansal 
Masraflar 
Toplamı 

8,03 2,40 1,70 0,16 3,68 0,10 4,21 0,26 

Değişen 
Masraflar 
Toplamı 

334,19 100,00 1041,82 100,00 3642,18 100,00 1614,07 
 

100,00 

 

 

İncelenen işletmelerde değişen masraflar çizelge 6.26’ da detaylı olarak gösterilmektedir. 

Değişen masraflar toplamı işletme büyüklüğü ile birlikte artış göstermekte ve işletmeler 

ortalaması  1614,07 YTL olup, bunun % 99,74’ünü bitkisel masraflar, % 0,26’sını ise 

hayvansal masraflar oluşturmaktadır. Bu değerlere bakıldığında incelenen işletmelerde 

hayvansal üretim değerlerinin ne kadar az ve önemsenmeyecek kadar küçük olduğu 

görülmektedir.  
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İncelenen işletmelerde değişen masraflar çizelge 6.26’ da detaylı olarak gösterilmektedir. 

Değişen masraflar toplamı işletme büyüklüğü ile birlikte artış göstermekte ve işletmeler 

ortalaması  1614,07 YTL olup, bunun % 99,74’ünü bitkisel masraflar, % 0,26’sını ise 

hayvansal masraflar oluşturmaktadır. Bu değerlere bakıldığında incelenen işletmelerde 

hayvansal üretim değerlerinin ne kadar az ve önemsenmeyecek kadar küçük olduğu 

görülmektedir.  

 

 

İncelenen işletmelerde toplam işletme masrafları çizelge 6.27’ de gösterilmiştir. İşletmeler 

ortalaması 1879,28 YTL olarak hesaplanmış olup, bunun içinde en yüksek paya sahip 

masrafın değişen masraflar % 85,89 olduğu görülmektedir. En düşük paya sahip masraf 

çeşidi ise işçilik masrafları (aile işgücü ücret karşılığı) olarak belirlenmiştir.   

 

 

Çizelge 6.27  İncelenen işletmelerde işletme büyüklük gruplarına göre işletme  masrafları  
 
Bağ 
Arazisi 
Büyüklük 
Grupları 
(da) 

Çiftçi ailesi ücret 
karşılığı 

 

Değişen Masraflar Sabit Masraflar 
 
 

İşletme Masrafları 

Tutar 
(YTL) 

% Tutar 
(YTL) 

% Tutar 
(YTL) 

% Tutar 
(YTL) 

% 

1-10 18,63 3,95 334,19 70,78 119,32 25,27 472,14 100,00 
11-20 12,24 0,97 1041,82 82,61 207,05 16,42 1261,11 100,00 
21-+ 12,11 0,30 3642,18 88,94 440,79 10,76 4095,08 100,00 
İşletmeler 
Ortalaması 

14,13 0,75 1614,07 85,89 251,08 13,36 1879,28 100,00 

  
 
 
6.4.4 Saf hasıla 
 

 

Saf hasıla tarım işletmelerinin başarısını en iyi şekilde tespit ve takdir etmeye ve işletmenin 

gerçek sonucunu ölçmeğe olanak tanıyan objektif bir ölçüttür. Saf hasılayı çeşitli şekillerde 
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ifade eden ekonomistler varsa da, bunlar arasında, E . Laur saf hasılayı “aktif sermayenin 

rantıdır” diye tarif etmektedir (Erkuş vd. 1995). 

 
 
Saf hasıla, esasında gayri saf hasıla kıymeti ile işletme masrafları arasındaki farktan 

ibarettir. İşletme masraflarının gayri saf hasıladan büyük olduğu hallerde ise müspet bir saf 

hasıladan bahsedilir. Saf hasılanın menfi olması, aktif sermaye için bir faiz elde edilmediği 

gibi, bir de zararın meydana geldiğini ifade eder (Erkuş vd.. 1995). 

 

 

Saf hasıla miktarı işletmeler ortalaması 2114,07 YTL’dir. Dekara düşen saf hasıla 

miktarları, birinci işletme büyüklük grubunda 80,18 YTL, ikinci işletme büyüklük 

grubunda 62,25 YTL, üçüncü işletme büyüklük grubunda ise 57,40 YTL’dir. Dekara düşen 

saf hasıla miktarı işletmeler ortalaması 61,38  YTL’dir. 

 

 
Çizelge 6.28  İncelenen işletmelerde saf hasıla miktarı  
 
Bağ 
Arazisi 
Büyüklük 
Grupları 
(da) 

Gayrisaf Hasıla 
 
 

İşletme Masrafları 
 
 

Saf Hasıla Dekara 
Düşen 
Saf 
Hasıla 
 

Tutar 
(YTL) 

% Tutar 
(YTL) 

% Tutar 
(YTL) 

% Tutar 
(YTL) 

1-10 1455,19 100,00 472,14 32,45 983,05 67,55 80,18 
11-20 3014,04 100,00 1261,11 41,84 1752,93 58,16 62,25 
21-+ 7820,03 100,00 4095,08 52,37 3724,95 47,63 57,40 
İşletmeler 
Ortalaması 

3993,35 100,00 1879,28 47,06 2114,07 52,94 61,38 
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6.4.5 Tarımsal gelir 
 

 

Tarımsal gelir, işletmede ücret almadan çalışan müteşebbis ve ailesinin el emeği ücret 

karşılığı, öz sermaye rantı ve müteşebbislik rantı’nın karşılığı olarak kabul edilmektedir 

(Erkuş vd. 1995 ). 

 

 

Tarım işletmelerinde hesaplanan saf hasıla, işletmelerin borçsuz ve kira bedeli ile arazi 

işletmediği düşünülerek hesaplanmaktadır. İncelenen işletmelerde tarımsal gelir, saf 

hasıladan borç faizleri ile kiraların çıkarılması ve buna müteşebbis ailesinin ücret 

karşılığının eklenmesi ile hesaplanmıştır.  

 

 

Çizelge 6.29’ da incelenen işletmelerdeki tarımsal gelir durumu gösterilmiştir. Dekara 

düşen tarımsal gelir 61,79 YTL olup. İşletmeler ortalaması 2128,20 YTL olarak 

belirlenmiştir. Yine çizelgeden tarımsal gelire sahip en yüksek grup üçüncü grup olarak 

görülür. 
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Çizelge 6.29  İncelenen işletmelerde tarımsal gelir  
 
Tarımsal Gelir İşletme Büyüklük Grupları 

1-10 11-20 21-+ İşletmeler 
Ortalaması 

Saf Hasıla Tutar 
(YTL) 

983,05 1752,93 3724,95 2114,07 

% 98,14 99,31 99,68 99,34 
Aile İşgücü 
Ücret 
Karşılığı 

Tutar 
(YTL) 

18,86 12,24 12,11 14,13 

% 1,92 0,69 0,32 0,66 
Kira Bedeli 
Borç Fizi 

Tutar 
(YTL) 

- - - - 

% - - - - 
Tarımsal 
Gelir 

Tutar 
(YTL) 

1001,68 1765,17 3737,06 2128,20 

% 100,00 100,00 100,00 100,00 
Dekara 
Düşen 
Tarımsal 
Gelir 

Tutar 
(YTL) 

81,70 62,68 57,59 61,79 

 
 
 
6.4.6 Aile geliri  
 

 

Tarımsal gelire tarım dışı gelirlerin ilave edilmesi toplam aile gelirini meydana 

getirmektedir. Bu gelir, çiftçi ve ailesinin geçimini, işletme masraflarının karşılanması ve 

yatırımlar için çiftçinin eline geçen para miktarını göstermektedir (Erkuş vd. 1995). 
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Çizelge 6.30  İncelenen işletmelerde işletme büyüklük gruplarına göre aile geliri  
 
İşletme Büyüklük 
Grupları 

Tarımsal Gelir Tarım Dışı Gelir 
 

Toplam Aile Geliri 
 
 

Tutar 
(YTL) 

Tutar 
(YTL) 

Tutar 
(YTL) 

1-10 1001,68 127,89 1129,57 
11-20 1765,17 220,00 1985,17 
21-+ 3737,06 220,31 3957,37 
İşletmeler 
ortalaması 

2128,20 181,83 2310,03 

 

 

İncelenen işletmelerde aile geliri işletmeler ortalaması 2310,03 YTL’dir. Söz konusu 

işletmelerden üçüncü grupta işletme başına toplam aile geliri en yüksek iken, birinci. grup 

hane başına en düşük aile gelirine sahiptir. İşletme büyüklük gruplarına göre tarımsal gelir 

artış gösterirken tarım dışı gelir de artış göstermiştir.  

 
 
6.4.7 Rantabilite oranları 
 
 

Rantabilite, rant’dan türemiş olup, dilimizde karlılık diye de kullanılmaktadır. Rantabilite, 

bir işletmenin belirli bir süre zarfında elde ettiği karın, o işletme emrinde çalışan sermayeye 

(yabancı sermaye dahil) nispeti demektir veya rantabilite “genellikle, belirli bir parçası 

içinde kullanıldığı kabul edilen toplam karın aynı zaman parçası içinde kullanıldığı kabul 

edilen ortalama işletme sermayesine oran edilmesi şeklinde belirtilmektedir.” ve bu daima 

% olarak ifade edilir. Bundan da anlaşılıyor ki, işletmede elde edilen karın mutlak bir 

sonucu ifade etmesine karşılık, rantabilite nispi bir değeri anlatmaktadır (Erkuş vd. 1995). 

 

 

İncelenen işletmelerde işletme büyüklük gruplarına göre rantabilite oranları çizelge 6.31’ 

de verilmektedir. 
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Rantabilite faktörü=(Saf hasıla/Gayri saf hasıla)*100 

Mali Rantabilite= (Saf hasıla+borç faizi+kiracılık ve ortakçılık payı/Öz sermaye)*100 

Ekonomik Rantabilite=(Saf hasıla/Aktif sermaye)*100 

 

 

Ekonomik ve mali rantabilite oranları incelendiğinde; birinci gruba giren işletmelerin daha 

etkin çalıştığı görülür. 

 
 
Çizelge 6.31  İncelenen işletmelerde rantabilite oranları (%) 
 
İşletme 

Büyüklük 

Grupları 

Rantabilite Faktörü 

 

Ekonomik Rantabilite 

 

Mali Rantabilite 

 

1-10     67,55 2,81 2,81 

11-20   58,16 2,57 2,57 

21-+     47,63 2,31 2,31 

İşletmeler 

Ortalaması 

52,94 2,45 2,45 

 
 
 
6.5 İncelenen İşletmelerde Bağcılıkta Fiziki Girdi Kullanımı ve Maliyetler 
 

 

Bu alt başlıkta, etüt edilen işletmelerde bağcılıkta fiziki girdi kullanımı tesis ve üretim 

dönemi olarak ayrı ayrı verilmiştir. Birim ürün maliyeti ise tesis masraflarından gelen 

hesaplamaların üretim dönemine dahil edilmesiyle üretim dönemindeki fiziki girdi 

kullanımından sonra gösterilmektedir.  

 
 
 
 
 



 69 

6.5.1  İncelenen işletmelerde bağ tesis döneminde fiziki girdi kullanımı  
 
 
 
A-Toprak Hazırlığı ve Dikim Masrafları 
 

 

İncelenen işletmelerde bağ tesis döneminde toprak hazırlığı ve dikim masrafları, toprak 

hazırlığı döneminde yani bağ tesis döneminin birinci yılında yapılmaktadır.  

 
 
B-Bakım Masrafları  
 

 

İncelenen işletmelerde bağ tesis döneminde bakım masrafları, sürüm, belleme, aşılama, 

işlemlerinden oluşmaktadır.  

 

 

C-Genel İdare Giderleri 

 

İncelenen işletmelerde bağ tesis döneminde genel idare giderleri, her yıl değişken masraflar 

toplamının % 3’ü kadar hesaplanmıştır.  

 
 
D-Çıplak Arazi Değerinin Faizi 
 
 

İncelenen işletmelerde bağ tesis döneminde çıplak arazi değerinin faizi; çıplak arazinin cari 

alım satım değerinin üzerinden % 5 reel faiz uygulanması suretiyle hesaplanmıştır.  
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E-Yatırım Faizi 
 
 

İncelenen işletmelerde bağ tesis döneminde yatırım faizi; yatırım cari yıl faizi ve yatırım 

bileşik faizi olmak üzere iki şekilde hesaplanmıştır. Yatırım cari yıl faizi, toprak hazırlığı, 

dikim masrafları ve bakım masrafları  toplamından oluşan değişken masraflar toplamına % 

5 kadar reel faiz uygulanması sonucu hesaplanmıştır. Yatırım bileşik faizi ise, bir önceki 

yıllın genel idare giderleri, çıplak arazi değerinin faizi ve yatırım faizleri toplamından 

oluşan sabit masraflar ve değişen masraflar toplamından oluşan tesis masrafları toplamına 

% 5 kadar bileşik faiz uygulanması sonucu hesaplanmıştır.  

 
 
F-Tesis Masrafları Toplamı 
 
 
Tesis dönemi sonuna kadar yıllar itibariyle yapılan masraflar toplamıdır. 
 

 

İncelenen işletmelerde işletme başına tesis giderleri çizelge 6.32’de gösterilmektedir. Bağ 

tesis döneminin toprak hazırlığı ve bakımının yapıldığı birinci yılında dekara 15692,98 

YTL olan tesis genel masrafları toplamı, ikinci bakım yılında dekara 3441,10 YTL yapılmış 

ve üçüncü bakım yılında dekara 4149,31 YTL olarak bulunmuştur. İncelenen işletmeler 

ortalamasında tesis masrafları genel toplamı dekara 23283,39 YTL olarak hesaplanmıştır. 

Tesis masrafları amortisman payı, tesis masrafları genel toplamının, bağın ekonomik 

ömrüne bölünmesiyle dekara 465,67 YTL olarak bulunmuştur. 
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Çizelge 6.32 İncelenen işletmelerde işletme başına bağ arazilerinin tesis giderleri  
 
Tesis İşlemleri Kullanılan 

Ekipman 
Kullanılan 
Materyal 

Toplam Masraflar (YTL) 

TOPRAK HAZIRLIĞI+BAKIM    
a.derin sürüm pulluk  1231,88 
b.ikileme pulluk  360,22 
c.fidan yeri işaretleme el aletleri  139,20 
d.çukur açma el aletleri  552,63 
e.dikim   fidan 11260,66 
A-Değişken Masraflar   13544,59 
a.Genel idare gideri  
    (A*%3)            

  406,37 

b.Çıplak arazi değerinin faizi  
    (i=%5) 

  1064,82 

c.Yatırım Cari yıl faizi (A*0.05)   677,23 
B-Sabit Masraflar Toplamı   2148,39 
C-Tesis Masraflar Toplamı   15692,98 
BAKIM    
a.ara sürüm pulluk  777,73 
b.belleme el aletleri  696,00 
D-Değişken Masraflar   1473,73 
a.Genel idare gideri (D* %3)   44,21 
b.Çıplak arazi değerinin faizi  
   (i=%5) 

  1064,82 

c.Yatırım Cari yıl faizi (C*0.05)   784,649 
d.Yatırım bileşik yılı faizi , 
    (D*0.05) 

  73,69 

E-Sabit Masraflar Toplamı   1967,37 
F-Tesis Masraflar Toplamı   3441,10 
BAKIM    
a.ara sürüm pulluk  777,73 
b.belleme el aletleri  696,00 
c.gübreleme elle k.gübre 1222,96 
G-Değişken Masraflar   2696,69 
a.Genel idare gideri (G*%3)   180,90 
b.Çıplak arazi değerinin faizi  
    (i=%5) 

  1064,82 

c.Yatırım Cari yıl faizi (F*0.05)   172,06 
d.Yatırım bileşik yılı faizi  
    (G*0.05) 

  134,84 

H-Sabit Masraflar Toplamı   1452,62 
İ-Tesis Masrafları Toplamı   4149,31 
J-TESİS MASRAFLARI  
    GENEL TOPLAMI 

  23283,39 

K-Ekonomik Ömür   50 
L-Tesis  
    Masrafları.AmortismanPayı 

  465,67 
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6.6 İncelenen İşletmelerde Bağcılıkta Üretim Dönemi Maliyetleri 
 
 
 
A- Bakım masrafları 
 

 

İncelenen işletmelerde üzüm üretim dönemi bakım işleri; ara, sürüm , ilaçlama, çapalama, 

budama, yabancı ot almadan oluşmaktadır.  

 
 
 B-Hasat Masrafı 
 

 

İncelenen işletmelerde üzüm hasadı el aletleri kullanılarak yapılmış ve hasat masrafı olarak 

da işçilere ödenen ücretler değer alınmıştır.  

 
 
C-Döner sermaye faizi 
 
 
Döner sermaye faizi, üretim döneminde yapılan bakım masrafları ve hasat masrafları 

toplamının yarısı üzerinden  % 30 alınarak hesaplanmaktadır.  

 
 
D- Çıplak arazi değerinin faizi  
 

Çıplak arazi değerinin faiz, çıplak arazi değerinin cari alım-satım değeri üzerinden % 5 reel 

faiz uygulanması suretiyle hesaplanmaktadır. 

 
 
E-Genel idare giderleri 
 
Üzüm üretim döneminde değişen masraflar toplamının %  3’ü kadar genel idare giderleri 

hesaplanmaktadır. 
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F-Tesis masrafları amortisman payı 

 
 
Tesis masrafları amortisman payı, üç yıllık tesisi masrafları toplamından oluşan tesis 

maliyetinin, bağın ekonomik ömrüne bölünmesi suretiyle hesaplanmaktadır.  

 
 
Çizelge 6.33  İncelenen işletmelerde işletme başına ortalama üzüm üretim maliyetleri  
 
Üretim İşlemleri Kullanılan 

ekipman 
Kullanılan materyal Tutar (YTL) 

BAKIM     
a.ara sürüm pulluk  834,40 
c.ilaçlama Sırt 

pülverizatörü 
z. ilaç 489,99 

d.çapalama El aletleri  628,65 
g.yabancı ot alma El aletleri  561,29 
h.hasat elle  1228,87 
DÖNER SERMAYE FAİZİ   561,48 
A-DEĞİŞEN MASRAFLAR  
     TOPLAMI 

  4304,68 

a.Genel idare giderleri (A*0,03)   129,14 
b.Çıplak arazi değerinin faizi    1064,82 
C.Tesis masrafları amortisman payı   465,67 
d.Tesis sermayesi faizi (tesis     
    mas.top*0,05) / 2 

  528,08 

B-SABİT MASRAFLAR TOPLAMI   2241,71 
C-ÜRETİM MASRAFLARI  
    TOPLAMI (A+B)  

  6546,39 

D-ÜZÜM ÜRETİMİ (kg)   22760 kg 
E-1 kg ÜZÜM MALİYETİ   28,76 Ykr 
 

 

İncelenen işletmelerin değişen masraflar toplamı 4304,68 YTL, döner sermaye faizi ise 

561,48 YTL olarak hesaplanmıştır. İşletme başına genel idare giderleri  129,14 YTL, çıplak 

arazi değerinin faizi 1064,82 YTL, tesis masrafları amortisman payı 465,67 YTL, tesis 

sermayesi faizi, 528,08 YTL olup, sabit masraflar toplamı 2241,71 YTL olarak 

hesaplanmıştır. Üretim masrafları toplamı ise 6546,39 YTL’dir. 1 kg üzüm maliyeti, 28,76 

Ykr olarak hesaplanmıştır.  
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7. SONUÇ VE ÖNERİLER 
 

 

Kırsal kesimden  önemli miktarda göç alan Kilis, aynı zamanda büyük şehirlere özellikle de 

komşu il ve ilçe merkezlerine göç vermektedir. Kilis de genellikle kırsal kesimden şehir 

merkezlerine doğru gerçekleşen göç hareketleri ile, önemli bir miktarda kırsal nüfusun 

şehirlere yerleştikleri görülmektedir.  Komşu illere olan bu göç hareketlerinin asıl nedeni 

ilden göç eden nüfusun % 45’ini kabul eden Gaziantep ile, diğer komşu il ve ilçe 

merkezlerinde sanayi, ticaret vb. istihdam imkanlarının Kilis’e göre daha fazla gelişme 

göstermesidir. 

 

 

Türkiye’de tarımda çalışanların gelirleri diğer sektörlere göre daha düşüktür. Kilis ili için 

de aynı durum söz konusudur. Ayrıca, Kilis’te özellikle tarımsal işletmelerde öz sermaye 

yetersizliği üretimde girdilerin yetersiz kullanımına yol açmaktadır. Bu durum da tabi il 

çiftçilerinin büyük bir problemi olup, bitkisel ve hayvansal üretimi olumsuz etkilemektedir.  

 

 

Kilis ili merkez ilçede örneğe alınan 63 işletmelerinin nüfus durumu, okur - yazarlık oranı, 

işgücü durumu, sermaye yapıları ve yıllık faaliyet sonuçları detaylı olarak incelenmiş ve 

örneğe alınan işletmelerde 1 kg üzüm maliyeti hesaplanmıştır.  

 

 

İncelenen işletmelerde hane başına ortalama nüfus (kadın + erkek) 4,13 kişi olarak 

belirlenmiştir. İşletmelerde hane başına okur - yazarlık durumu incelendiğinde erkeklerin % 

88,05’inin, kadınların ise % 76,23’ünün okur - yazar olduğu görülür. Bu durumun en büyük 

nedeni ise doğu bölgelerde özelliklede kırsal kesimde kız çocuklarının eğitimine önem 

verilmemesidir. 
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İncelenen işletmelerde yabancı işgücü kullanımı söz konusudur. İşletmelerde daimi 

işgücüne rastlanmamıştır. İncelenen işletmelerde bir faaliyet dönemi içinde hane başına 

ortalama 1119,32 YTL geçici işçi ücreti ödendiği belirlenmiştir..  

 

 

İncelenen işletmelerde işletme arazisi mülk araziden oluşmaktadır. Yani incelenen 

işletmelerde kiraya ve ortağa tutulan arazi görülmemiştir. Hane başına ortalama işletme 

arazisi genişliği 34,44 dekar’dır. Bağ arazisi genişlikleri işletme başına, birinci grup için 

5,63 da, ikinci grup için 15,64 da, üçüncü grup için ise  47,63 da’dır. Bağ arazisi işletmeler 

ortalaması 22,27 da olarak hesaplanmıştır.  

 

 

Toplam aktif sermaye içerisinde işletme sermayesi oranı, çiftlik sermayesi oranına göre 

düşük çıkmıştır. Bu durum bize incelenen işletmelerde işletme sermayesinin  yetersizliği 

olduğunu göstermektedir ki bu durum da işletmenin yıllık faaliyet sonuçlarını olumsuz 

etkilemektedir. İncelenen işletmelerde aktif sermayenin % 93,63’ünü çiftlik sermayesi 

oluştururken, % 6.37’sini işletme sermayesi oluşturmaktadır. Aktif sermaye içerisinde en 

yüksek payı % 55,98  ile toprak sermayesi almakta, bunu % 36,04 ile bitki sermayesi, % 

2,95 para sermayesi takip etmektedir. En düşük paya sahip olan sermaye ise, % 0,18 ile 

malzeme ve mühimmat sermayesidir. 

 

 

İncelenen işletmelerde gayrisafi üretim değeri işletme başına 3725,81 YTL olarak 

belirlenmiş olup, bitkisel üretim değeri 3714,14 YTL, hayvansal üretim değeri ise 11,67 

YTL olarak hesaplanmıştır. İncelenen işletmelerde, işletme başına 1879,28 YTL olan 

işletme masrafları, işletme başına ortalama 3993,35 YTL olan gayrisaf hasıladan  daha 

küçük olduğundan müspet bir saf hasıladan bahsedebiliriz. Saf hasılanın müspet olması, 

aktif sermaye için bir faiz elde edildiğini ve bir karın elde edildiğini ifade eder.  
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İncelenen işletmelerde, işletme başına ortalama sabit masraf 251,08 YTL’dir olup bunun % 

66,06’sını amortisman masrafları oluşturur. İşletme başına ortalama değişen masraf ise 

1614,07 YTL’dir. Bunun da % 99,74’ünü bitkisel masraflar oluşturur. 

 

 

İncelenen işletmelerde dekara düşen ortalama saf hasıla miktarı 61,38 YTL’dir. İşletme 

başına ortalama saf hasıla ise 2114,07 YTL’dir. İncelenen işletmelerde, işletme başına 

tarımsal gelir, işletme büyüklük grupları itibariyle değişim göstermekte, birinci grup 

1001,68 YTL, olan tarımsal gelir ikinci grup işletmelerde 1765,17 YTL, üçüncü grup 

işletmelerde ise 3737,06 YTL’ye kadar yükselmekte ve işletmeler başına ortalama 2128,20 

YTL’dir. Dolayısıyla üçüncü grup işletmeler sene sonunda daha başarılı olmuştur. Dekara 

düşen tarımsal gelir 61,79 YTL’dir.  

 

 

İncelenen işletmelerde, işletme başına ortalama ekonomik rantabilite, % 2,45, mali 

rantabilite % 2,45 ve rantabilite faktörü % 52,94 olarak hesaplanmıştır. Ekonomik ve mali 

rantabilite oranları incelendiğinde; birinci gruba giren işletmelerin daha etkin çalıştığı 

görülür. 

 

 

İncelenen işletmelerde 1 kg üzüm maliyeti işletmeler ortalaması 28,76 Ykr olarak 

hesaplanmıştır.  

 

 

Bitkisel üretimindeki en önemli husus; toprak hazırlığından hasada kadar gerçekleşen 

uygulamalardan oluşan yetiştirme tekniği paketinin eksiksiz olarak uygulanmasıdır. 

Yetiştirme tekniklerinde bazı önemli hususlar vardır ki bunlar yüksek verim için birbirini 

tamamlayan hususlardır. Kilis ilinde bitkisel üretimde karşılaşılan en önemli sorunlar; girdi 

teminindeki problemle, sertifikalı tohumluk kullanımında yetersizlikler, tarımın ataerkil 

olarak yapılması diğer bir değişle, yeni tekniklerin uygulanmasındaki yetersizlikler, 



 77 

mekanizasyon problemleri, bitkisel üretimde verimin dolayısıyla da net gelirin düşük 

olması, bitki hastalıklarıyla ilgili kimyasal mücadelenin bilinçsiz olarak yapılması, bağ 

tarımının ataerkil yapılması, esas mesleği çiftçilik olmadığı halde arazi sahibi olan ve 

kayıtlarda çiftçi olarak görülen ailelerin çok olması, dolayısıyla tarım arazilerinin amacına 

uygun kullanılmaması. 

 

 

Hayvansal üretimde karşılaşılan problemler ise, yem fiyatlarının yüksekliği nedeniyle yerli 

ırklara yaz dönemi boyunca mera beslenmesine ilave yem verilmiyor. Kış aylarında da 

hayvanlar besin değeri çok düşük olan ot, saman gibi kuru ot ile beslenmektedir. Kötü 

beslenme sonucun da da yeni doğanların doğum ağırlıkları düşük olmakta ve kötü beslenme 

sonucu canlı ağırlık artışı da düşük olmaktadır. 

 

 

Ayrıca mevcut barınakları sığırlar için uygun olmaması, kaliteli yem bitkisi üretiminin yok 

denecek kadar az olması, ilçelerde kesimhanelerin bulunmaması nedeniyle kaçak hayvan 

kesimlerinin fazla olması ve hayvanların veteriner kontrolü yapılmadan satılması da 

hayvancılıkta karşılaşılan diğer problemlerdir (Anonim 2000) 

 

 

İlde tarımsal hizmetler büyük ölçüde devlet kuruluşları tarafından sağlanmakta olup, tarıma 

sağlanan hizmet seviyesi yeterli seviyede değildir.  

 

 

Kilis ilinde yaz mevsiminin çok kurak geçmesi nedeniyle tarımsal üretimde birçok sorun 

yaşanmaktadır. Bu sorunların kalkması ancak  bilinçli sulama ile büyük ölçüde azaltılabilir.  

 

 

Üzüme verilen taban fiyatlarının düşük olması (2004 yılı için üzüme verilen taban fiyat 

17,00 Ykr) ve buna karşılık üretim maliyetlerinin yüksek olması bağcılığın 
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terk edilmesine neden olmaktadır. Dolayısıyla üreticiler daha iyi gelir getiren buğday, 

soğan gibi tarımsal ürünleri yetiştirmeye yönelmektedirler (Sökmen 2005). 

 

 

Bağlardan elde edilen üzümün en iyi şekilde değerlendirmenin ve daha yüksek gelir 

sağlamanın yolu; iç ve özellikle dış Pazar isteklerine en uygun, yani en çok tercih edilen 

ürünlerin özellikle AB ile uyumlu olarak hazırlanan Türk Gıda Kodeksine uygun şekilde 

ambalajlanmış ve muhafaza edilmiş olarak tüketiciye ulaştırılmasında geçer. Ülkemizin 

coğrafi konumu, söz konusu ürünlerin en üst düzeyde kaliteli olarak üretimi için 

mükemmel ekolojik fırsatlar sunmaktadır. Bunun yanı sıra ülkemizin Avrupa, Rusya ve 

komşuları, Orta Asya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika pazarlarına eşit mesafedeki yakınlığı, 

dış satım olanaklarının geliştirilmesi açısından çok önemli bir avantajdır (Taşkaya 2005). 

 

 

Çekirdeksiz kuru üzüm dışında, çekirdekli kuru üzüm, sofralık üzüm, üzüm şırasından elde 

edilen tüm ürünlerin (pekmez, sucuk, pestil vb. ürünlerin yanı sıra şarap, sirke ve üzüm 

suyu, hatta salamuralık yaprak) organik olarak üretilmesi için ideal sayılabilecek ekolojik 

koşullara ve pazar olanaklarına sahip olan Türkiye’de, bu potansiyelin daha etkili ve 

verimli kullanılması gerekmektedir.  
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