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ÖNSÖZ 

 

Dünya elma üretiminde ülkemiz ortalama 3 

milyon ton üretimle 3. sırada yer almaktadır. 

İlimiz üretim alanı yönünden Türkiye’de 5. 

sırada bulunmaktadır. Kayseri bir sanayi 

kenti olmasının yanı sıra aynı zamanda bir 

tarım kentidir. Hayvancılık başta olmak üzere 

tarla tarımı ve son yıllarda bahçe tarımında 

ilimiz büyük hamlelerde bulunmaktadır. 

Pastırma, sucuk ve mantıdan sonra Kayseri 

elması ile de markalaşma yolundadır. İlimiz 

sahip olduğu ekoloji ve iklim şartlarının 

uygunluğu ve bahçe tesisine müsait yeni 

alanların varlığı ile elma üretiminde ilerlemeye müsaittir. Bu bağlamda sektörde 

sürdürülebilir bir kalkınma için yöresel üretilecek bilginin ne kadar kıymetli olduğunun 

farkındayız.  

Bu çalışma ile Kayseri’de elma üreticilerinin demografik özellikleri, işletme ve 

pazarlama yapıları, sorunları ve devletten beklentileri, İTU ve ÇATAK Uygulamalarının 

durum analizi, yayım yaklaşımları ve insan ve çevre hassasiyetleri belirlenmeye 

çalışılmıştır. 

Yapılan çalışmanın, ilimizde elma yetiştiriciliğinin izlenebilirliğine, 

sürdürülebilirliğine, insan ve çevre sağlığı yönünden güvenilirliğine, sektörün ileriye 

dönük stratejilerine katkı sağlamasını ve başta elma üreticileri olmak üzere sektörün 

tüm paydaşlarına ve konu uzmanı teknik personellere faydalı olmasını dilerim. 

 

Özkan KAYACAN 

İl Müdürü 
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KISALTMA ve SİMGELER 

 

cm  : Santimetre 

da  : Dekar 

t  : Ton 

X  : Ortalama 

sd  : Standart sapma 

n  : Örnek sayısı 

ÇKS  : Çiftçi kayıt sistemi 

TBS  : Tarım bilgi sistemi 

İTU  : İyi tarım uygulamaları 

ÇATAK : Çevre amaçlı tarım arazilerini koruma programı 

BKÜ  : Bitki Koruma Ürünleri 
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1. GİRİŞ 

Elma (Malus communis L.) Magnoliopsida sınıfı, Rosales takımı, Rosaceae familyası, 
Pomodiae alt familyasının Malus cinsinde yer almaktadır. 

Elmanın ana vatanının Tian Şan Dağları olduğu düşünülmektedir (Dobrzanski ve ark,. 
2006). Yunanistan’da M.Ö. 600 yıllarında elmanın yetiştirildiği Chandler tarafından 
yazılmıştır. Elmanın Anadolu’dan Yunanistan’a oradan İtalya üzerinden bütün Avrupa’ya 
oradan da göçmenler vasıtasıyla Kuzey Amerika’ya ulaştığı, Türkiye’de 450-500, Dünya 
üzerinde ise 6000 çeşidinin olduğu bildirilmiştir (Özbek, 1978). 

Elmanın sofralık olarak tüketilmesiyle birlikte meyve suyu, çay, reçel, tıbbi bitki, 
marmelat, sirke, hoşaf, komposto, püre ve cips olarak da değerlendirildiği, Antioksidan 
maddelerden karatenoid, flavonoidler ve beta-karoten, vitaminlerden ise A, C ve E 
vitaminlerini içerdiği, suyunda bulunan kuersetin maddesinin bağışıklık sistemini ve 
kalp ve damar sağlığının güçlendirdiği ayrıca kansere karşı etkili olduğu belirtilmiştir 
(Ekşi ve Akdağ 2005). 

Dünya elma üretimi ve yüzdelerinin dağılımı Çizelge 1’de verilmiştir. 

Çizelge 1. Dünya elma üretimi ve yüzdelerinin dağılımı (FAO, 2012) 

Ülke Üretim (ton) Dünya üretimindeki payı (%) 
Çin 37.000.000 48,44 
ABD 4.110.046 5,38 
Türkiye 2.889.000 3,78 
Polonya 2.877.336 3,77 
Hindistan 2.203.400 2,88 
İtalya 1.991.312 2,61 
İran 1.700.000 2,23 
Şili 1.625.000 2,13 
Rusya 1.403.000 1,84 
Fransa 1.382.901 1,81 
Dünya toplamı 76.378.738 

  

Dünya da yıllık 76 milyon tonun üzerinde elma üretildiği; üretimde 37.000.000 ton 
(%48.4) ile Çin’in ilk sırada yer aldığı, bunu 4.110.046 ton (%5.4) ile ABD’nin, 2.889.000 
ton (%3.8) ile Türkiye’nin izlediği Çizelge 1’den takip edilebilmektedir.  
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Türkiye elma üretiminin yıllara göre dağılımı Çizelge 2’de verilmiştir. 

Çizelge 2. Türkiye elma üretiminin yıllara göre dağılımı (TUİK, 2014) 

Yıl Üretim miktarı (ton) Üretim alanı (da) Verim (kg/da) 

2014 2.480.444 1.714.169 232 

2013 3.128.450 1.730.955 316 

2012 2.888.985 1.748.126 294 

2011 2.680.075 1.666.718 284 

2010 2.600.000 1.650.775 283 

2009 2.782.365 1.626.499 306 

2008 2.504.494 1.583.996 270 

2007 2.457.845 1.577.510 262 

2006 2.002.033 1.626.656 223 

2005 2.570.000 1.602.400 304 

2004 2.100.000 1.600.000 246 

 

Türkiye elma üretim alanı son 10 yılda yaklaşık %7 artarken, elma üretimi %18 
artmıştır. Elma üretiminin yıllara göre dağılımı incelendiğinde; 2013 yılında 1.730.955 
dekar alanda 3.128.450 ton üretimle en yüksek üretimin gerçekleştiği, 2014 yılında 
yaşanan don olayından dolayı üretim miktarı azalarak 2.480.444 tona gerilediği 
görülmektedir (Çizelge 2). 

Türkiye’de yetiştirilen meyve gruplarının 2014 yılı üretim miktarlarına göre dağılımı 
incelendiğinde; meyveler arasında en çok üretilen meyve grubunun %47 ile turunçgiller, %19 ile 
yumuşak çekirdekli meyveler, %15 ile diğer meyveler, %11 ile sert çekirdekli meyveler, %5 ile 
sert kabuklu meyveler ve %3 ile üzümsü meyveler olduğu Şekil 1’den takip edilebilmektedir.  

 

Şekil 1. Türkiye’de yetiştirilen meyve gruplarının üretim miktarlarına göre dağılımı (%) (TUİK, 2014). 
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Türkiye’de yetiştirilen yumuşak çekirdekli meyvelerin 2014 yılı üretim miktarlarına 
göre dağılımına bakıldığında; yumuşak çekirdekli meyveler arasında en çok üretilen 
meyve grubunun %80 ile elma, %15 ile armut %3 ile ayva ve %2 ile diğer meyvelerde 
oluştuğu görülmektedir. 

 

Şekil 2. Türkiye’de yetiştirilen meyvelerin gruplara göre dağılımı (%) (TUİK, 2014). 

Türkiye elma üretiminin illere göre dağılımı Çizelge 3’de verilmiştir. 

Çizelge 3. Türkiye elma illere göre dağılımı (TUİK, 2014) 

İller 
Üretim miktarı 

(ton) 2013 
Üretim miktarı 

(ton) 2014 
Üretim alanı 

(da) 
Toplam üretim 

miktarına göre oranı (%) 

Isparta 634.862 646.266 223.648 26,05 

Karaman 571.479 331.312 209.619 13,36 

Niğde  349.122 127.945 220.990 5,16 

Antalya 176.143 219.822 138.877 8,86 

Denizli 186.414 169.250 64.921 6,82 

Kayseri 126.307 69.938 60.884 2,82 

Kahramanmaraş 97.673 61.732 56.531 2,49 

Mersin 80.131 86.429 43.586 3,48 

Çanakkale 118.453 120.445 39.628 4,86 

Ankara 36.310 28.621 33.831 1,15 

 

Türkiye elma üretiminin illere göre dağılımı incelendiğinde 2014 yılında 646.266  ton ile 
Isparta’nın ilk sırada yer aldığı bunu 331.312 ton ile Karaman’ın, 219.822 ton ile 
Antalya’nın, 169.250 ton ile Denizli’nin, 127.945 ton ile Niğde’nin, 120.445 ton ile 
Çanakkale’nin, 86.429 ton ile Mersin’nin ve 69.938 ton ile Kayseri’nin izlediği Çizelge 
3’den izlenebilmektedir. 

Tarımsal yayım; bireylere okul dışında (gönüllülük ilkesi altında) eğitsel hizmetler 
götürerek, onların tarımsal faaliyetlerdeki etkinliklerinin artırılmasını, gelir 
düzeylerinin yükseltilmesini ve yaşam koşullarının iyileştirilerek genel refah 
düzeylerinin yükseltilmesini amaçlayan faaliyetler süreci olarak tanımlanmıştır 
(Özçatalbaş ve Gürgen, 1998). 
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Tarım kesimindeki üreticilerin yeni teknolojik bilgileri kendi başlarına üretme ve elde 
etmelerinin olanaksızlığı nedeniyle tarımsal yayımın önemli ve zorunlu bir hizmet 
biçimi olduğu belirtilmiştir (Taluğ, 1990). 

Bu çalışmada Kayseri ili elma üreticilerinin bireysel özellikleri, örgütlenme durumları, 
işletme bilgileri, pazarlama yapıları, üretim teknikleri, iyi tarım ve ÇATAK (Çevre Amaçlı 
Tarımsal Arazilerin Korunması Programı) uygulamalarından haberdar olma, uygulama 
veya vazgeçme durumları, yayım yaklaşımları, sorunları ve insan sağlığı ve çevre 
hassasiyetleri tespit edilmeye çalışılmıştır. 

Çalışma kapsamında; 

•  Kayseri’de elma işletmelerinin yaşını, eğitim düzeylerini, işletme büyüklüklerini, alet 
makine varlıklarını, elma üretimindeki tarımsal tecrübelerini, elmada üretiminden elde 
ettikleri gelirlerinin toplam gelir içerisindeki payını, örgütlenme durumlarını, borçlanma 
durumlarını belirlemek, 

•  Elma işletmelerinin pazarlama şekillerini, satış biçimlerini, ürün miktar ve fiyatını, 
satışta ürünün kalite kriterlerini, ürünü depolama durumlarını, depolamada 
karşılaştıkları sorunlarını saptamak, 

•  Elma işletmelerinin elmacılık yapmalarında etkili olan faktörleri, işletmelerin anaç ve 
çeşit seçimlerini, işletmede çeşit seçiminde etkili olan faktörleri, üreticilerin yetiştirme 
teknikleri (gübreleme, sulama, budama, hastalık ve zararlı yönetimi) konularında 
yaptıkları uygulamaları ve işletmelerin ürün hasat kriterlerini tespit etmek, 

•  Elma işletmelerinin entegre mücadele, organik tarım, iyi tarım ve ÇATAK uygulamaları 
hakkındaki bilgi ve uygulama durumlarını, uygulama tercihlerinde karşılaştıkları 
sorunlarını saptamak,  

•  Elma işletmelerinin tarımsal yayımla ilgili düşüncelerini, yayımcı ile ilgili görüşlerini, 
desteklemeler hakkındaki düşüncelerini, elmacılık ile ilgili ihtiyaç duydukları bilgileri 
belirlemek, 

•  Elma işletmelerinin sorunlarını ve devletten beklentilerini tespit etmek, 

•  Elma işletmelerinin insan sağlığı ve çevre hassasiyeti yaklaşımları belirlemek, 

amaçlanmıştır. 
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2. MATERYAL VE YÖNTEM 

2.1.Materyal 

Çalışmanın materyalini Develi, Yeşilhisar ve Yahyalı ilçelerinde elma üretimi yapan 
çiftçiler oluşturmuştur.  

2.2.Yöntem 

Çalışmada birincil veri (nitel) toplama tekniklerinden yüz yüze anket yöntemi 
kullanılmıştır. Uygulanan anket formunda elma üreticilerine bireysel özellikleri, 
örgütlenme durumları, işletme bilgileri, pazarlama yapıları, üretim teknikleri, iyi tarım 
(İTU) ve ÇATAK uygulamalarından haberdar olma, uygulama veya vazgeçme durumları, 
yayım yaklaşımları, sorunları ve insan sağlığı ve çevre hassasiyetleri ile ilgili sorular 
yöneltilmiştir. Kullanılan anket formu EK-1’de verilmiştir. 

Ayrıca çalışmada Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından oluşturulan Tarım Bilgi 
Sistemi (TBS)(Çiftçi Kayıt Sistemi(ÇKS)) verileri ikincil veriler olarak kullanılmıştır. 

2.2.1. Örnekleme Yöntemi 

Örnekleme yönteminin belirlenmesi amacıyla populasyonu oluşturan elma 
işletmelerinin elma üretim alanlarına ilişkin varyasyon katsayısı incelenmiştir. 
Varyasyon katsayısının bir populasyon veya örneğe ait değerlerin homojen veya 
heterojen olup olmadığını gösterdiği ve %33’ün üzerinde olmasının bir örneğin normal 
bir populasyonu temsil etmesinin şüpheli olduğu bildirilmiştir (Düzgüneş ve ark., 1983). 

Örneklerin varyasyon bakımından karşılaştırılmalarında kullanılan varyasyon katsayısı, 
aşağıda verilen formül yardımı ile hesaplanmıştır. 

 

C 
S

 ̅
100 

C.V = Varyasyon Katsayısı 

S = Standart Sapma 

X = Ortalama 

Varyasyon katsayısı (C.V), standart sapmanın ortalamaya bölümünün yüzdesi olarak 
bildirilmiştir (Yıldız ve Bircan, 1992). 
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Popülasyona ait veriler Çizelge 4’de verilmiştir. Bu değerler dikkate alınarak yapılan 
hesaplamada varyasyon katsayısı %144 olarak belirlenmiştir. Bu nedenle çalışmada, 
tesadüfî örnekleme yöntemlerinden tabakalı örnekleme yönteminin kullanılması uygun 
görülmüştür. 

Çizelge 4. Populasyona ait veriler 

İşletme sayısı* En küçük (da) En büyük (da) Ortalama Standart sapma 
2362 0.101 301.27 15.16 21.92 

*2014 yılında Develi, Yahyalı ve Yeşilhisar ilçelerinde TBS’ye kayıtlı elma işletmeleri sayısı 

 

Tabakalı örneklemede temel ilkenin, ana kitleyi kendi içinde homojen tabakalara ayırıp 
varyansı azaltmak olduğu, böylelikle örneklemenin sağlık derecesi bozulmadan, daha az 
örnekle çalışma imkanının bulunduğu ve bu örnekleme yöntemiyle populasyona ait 
tahminlerin doğruluğunun artırılacağı ve populasyondaki farklı bölümlerin yeterince 
temsil edilme imkanının olacağı bildirilmiştir (Güneş ve Arıkan, 1988). 

Örnek hacmi, tabakalı örnekleme yöntemlerinden Neyman Yöntemi ile hesaplanmıştır. 
Bu yöntemin esası her tabakanın ortalaması ve varyansının ağırlıkları dikkate alınarak 
tabakaların tamamı için tek bir örnek hacminin belirlenmesidir (Çiçek ve Erkan, 1996).  

Tarım işletmelerinde, tabakalar arasında hacim ve varyasyon bakımından büyük 
farklılıklar varsa, Neyman Yönteminin kullanılmasının örneklemenin etkinliğini 
arttıracağı ve Neyman Yöntemine göre örnek hacminin aşağıdaki formül yardımıyla 
hesaplanacağı bildirilmiştir (Yamane, 1967). 

  
        

 

              
       

  

  
 

                                       

n: Örnek hacmi, 

N: Erişilebilir kitle, 

  : Her bir tabakadaki denek sayısı, 

  : Her bir tabakadaki standart sapma, 

  :       ana kitle ortalamasından izin verilen hata miktarı, z ise bu hata oranına göre 
standart normal dağılım tablosundaki z değerini göstermektedir. 

Populasyonu oluşturan işletmelerin elma üretim alanları tabakalar düzenlenerek 
incelenmiş, frekans dağılımları dikkate alınarak 10 dekardan küçük, 11–20 dekar arası 
ve 21 dekar üstü olmak üzere 3 tabaka oluşturulması uygun görülmüştür 

Populasyonu oluşturan elma üretiminin yoğun olarak yapıldığı ilçelerdeki 2.362 adet 
elma işletmesi 3 kategoriye ayrıldıktan sonra Neyman Yöntemine göre %5 hata payı ve 
%90 güven sınırında örnek hacmi 138 işletme olarak belirlenmiştir. Belirlenen örnek 
hacminin tabaka gruplarına göre dağıtımında Oransal Dağılım Yöntemi kullanılmıştır. 
Örnek hacminin tabakalara dağıtımı aşağıdaki formül ile yapılmıştır (Yamane, 1967). 
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  : Her bir tabakaya düşen işletme sayısı 

Örneğe girecek işletmelerin seçimi tesadüfî olarak yapılmış ve işletmelerin arazi genişlik 
grupları (tabakalara göre) ve ilçelere göre işletme sayıları Çizelge 5’de verilmiştir. 

Çizelge 5. Elma işletmelerinin arazi genişlik gruplarına ve ilçelere göre sayıları göre dağılımı 

İlçeler İşletme sayıları 10 da  ≤ 11-20 da arası 21 da  ≥ Anket sayıları 
Yeşilhisar 1107 10 5 50 65 
Yahyalı 1062 9 4 47 60 
Develi 193 2 1 10 13 

Toplam 2362 21 10 107 138 

 

2.2. 2. Verilerin Değerlendirilmesi 

Çalışmadan elde edilen veriler sayısallaştırılarak SPSS 22.0 istatistik paket programında 
değerlendirilmiştir.  Verilere tanımlayıcı istatistik, frekans ve tek yön Anova analizleri 
uygulanmıştır. Ayrıca ankette yer alan üreticilerin insan sağlığı ve çevre hassasiyetlerini 
(duyarlılıklarını) ölçmede kullanılan ifadelerin güvenilirliğini test etmek üzere 
güvenilirlik analizi yapılmıştır. Güvenilirlik analizi için Alfa Yöntemi (Cronbach Alfa 
Katsayısı) kullanılmıştır. Alfa katsayısının 0,00 ile 0,40 arasında olması ölçeğin güvenilir 
olmadığını, 0,40 ile 0,60 arasında olması ölçeğin düşük güvenilirlikte olduğunu, 0,60 ile 
0,80 arasında olması ölçeğin oldukça güvenilir olduğunu, 0,80 ile 1,00 arasında olması 
ise ölçeğin yüksek derecede güvenilir olduğunu göstermektedir (Akgül ve Çevik, 2003). 
Bunun yanında soru ortalamalarının birbirine eşit olup olmadıklarını ve üreticiler 
tarafından aynı yaklaşım ile algılanıp algılanmadıklarını belirlemek üzere güvenilirlik 
testi içerisinde Hotelling T2 testi yapılmıştır. 
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3. BULGULAR VE TARTIŞMA 

3.1. BİREYSEL ÖZELLİKLER 

Kayseri’de elma üreticilerinin yaşları, aile bireyleri toplamı, çocuk sayıları, tarımla 
uğraşan birey sayıları ve tarımsal tecrübeleri ile ilgili tanımlayıcı istatistikler %95 güven 
düzeyinde Çizelge 6’da verilmiştir. 

Çizelge 6. Kayseri’de elma üreticilerinin yaşları, aile bireyleri toplamı, çocuk sayıları, tarımla uğraşan 
birey sayıları ve tarımsal tecrübeleri ile ilgili tanımlayıcı istatistikler 

 
 

Yaş 
Aile bireyleri 

toplamı 
Çocuk 
sayısı 

Tarımla uğraşan 
birey sayısı 

Tarımsal 
tecrübe 

Ortalama 49.20 4.64 2.47 1.80 27.33 

Standart Hata 0.95 0.13 0.12 0.09 1.05 

Standart Sapma 11.11 1.50 1.38 1.05 12.37 

En Büyük 74 9 7 7 60 

En Küçük 25 2 0 1 2 

 

Çizelge 6 incelendiğinde Kayseri elma üreticilerinin yaş ortalamalarının 49.20±11.11, 
aile bireyleri toplamının 4.64±1.50, çocuk sayılarının 2.47±1.38, tarımla uğraşan birey 
sayılarının 1.80±1.05, tarımsal tecrübelerinin ise 27.33±12.37 yıl arasında olduğu tespit 
edilmiştir. 

Sunulu ve Yağcıoğlu (2014), Kayseri’de çerezlik kabak üreticilerinin sosyo-ekonomik 
durumu, pazarlama yapısı, yetiştirme teknikleri ve sorunları üzerine yapmış oldukları 
çalışmada, çerezlik kabak üreticilerinin yaş ortalamalarının 45.08±11.10, aile bireyleri 
toplam sayısının ortalama 6.28±2.80, çocuk sayılarının 2.95±1.91, ailede tarımda çalışan 
birey sayısının ortalama 2.98±2.12, tarımsal tecrübelerinin ise 25.53±11.53 yıl arasında 
olduğunu bildirmişlerdir. Buna göre; Kayseri’de elma üreticilerinin kabak üreticilerine 
göre daha yaşlı olduğu, elma yetiştiriciliği yapan ailelerin toplam birey sayısı, çocuk 
sayısı ve tarımla uğraşan birey sayısı yönünden daha az kişilerden oluştuğu ve tarımsal 
tecrübe yönünden benzer sonuçlar elde edildiği görülmektedir.  

Kayseri elma yetiştiricilerinin ilçelere göre yaş grupları dağılımı Çizelge 7’de verilmiştir.  
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Çizelge 7. Elma yetiştiricilerinin ilçelere göre yaş grupları dağılımı 

 

Yaş Grupları 
Toplam 25-35 

arası 
36-45 
arası 

46-55 
arası 

56-65 
arası 

66-74 
arası 

 
İl

çe
 

Develi 
Sayı 2 5 2 3 1 13 
Oran (%) %11.8 15.2% 4.4% 8.3% 14.3% 9.4% 

Yahyalı 
Sayı 2 12 22 18 6 60 
Oran (%) 11.8% 36.4% 48.9% 50.0% 85.7% 43.5% 

Yeşilhisar 
Sayı 13 16 21 15 0 65 
Oran (%) 76.5% 48.5% 46.7% 41.7% 0.0% 47.1% 

Toplam 
Sayı 17 33 45 36 7 138 
Oran (%) 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Ankete katılan elma üreticilerinin ilçelere göre yaş grupları incelendiğinde; 25-35 yaş 
grubu arasında en fazla üreticinin %76.5 (13 kişi) ile Yeşilhisar, en az üreticinin ise 
%11.8 ile Develi ve Yahyalı, 36-45 yaş grubunda en fazla üreticinin %48.5 (16 kişi) ile 
Yeşilhisar, en az üreticinin ise %15.2 (5 kişi) ile Develi, 46-55 yaş grubunda en fazla 
üreticinin %48.9 (22 kişi) ile Yahyalı, en az üreticinin %4.4 (2 kişi) ile Develi, 56-65 yaş 
grubunda en fazla üreticinin %50 (18 kişi) ile Yahyalı, en az üreticinin %8.3 (3 kişi) ile 
Develi, 66-74 yaş grubunda en fazla üreticinin %85.7 (6 kişi) ile Yahyalı, en az kişinin 0 
kişiyle Yeşilhisar ilçelerinde bulunduğu saptanmıştır. İlçelere göre yaş gruplarının 
dağılımı incelendiğinde, en yaşlı grubun Yahyalı da en genç grubun Yeşilhisar da yer 
aldığı belirlenmiştir. Bu da elmacılığın Yahyalı da başladığını, Yeşilhisar da genç nüfus 
tarafından ekonomik gelir kapısı olarak görüldüğünü göstermektedir. 

Üreticilerin sahip olduğu elma bahçesi büyüklüğünün (da) üreticilerin yaş gruplarına 
göre dağılımı Çizelge 8’de verilmiştir. 

Çizelge 8. Üreticilerin sahip olduğu elma bahçesi büyüklüğünün (da) üreticilerin yaş gruplarına göre 
dağılımı 

 

Yaş Grupları 
Toplam 25-35 

arası 
36-45 
arası 

46-55 
arası 

56-65 
arası 

66-74 
arası 

  E
lm

a
 ü

re
ti

m
 

d
e

k
a

rl
a

rı
 10 da ≤ 

Sayı 0 4 9 7 1 21 
Oran (%) 0.0% 12.1% 20.0% 19.4% 14.3% 15.2% 

11-20 da 
Sayı 0 1 5 3 1 10 
Oran (%) 0.0% 3.0% 11.1% 8.3% 14.3% 7.2% 

21 da ≥ 
Sayı 17 28 31 26 5 107 
Oran (%) 100.0% 84.8% 68.9% 72.2% 71.4% 77.5% 

Toplam 
Sayı 17 33 45 36 7 138 
Oran (%) 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Çizelge 8 incelendiğinde, 25-35 yaş grubundaki üreticilerin tamamının 21 da üzerinde, 
36-45 yaş grubundaki üreticilerin %84.8’ünün 21 da üzerinde, %3’ünün 11-20 da 
arasında, 46-55 yaş grubundaki üreticilerin %68.9’unun 21 da üzerinde, %11.1’inin 11-
20 da arasında, 56-65 yaş grubundaki üreticilerin %72’sinin 21 da üzerinde, %8.3’ünün 
11-20 da arasında ve 66-74 yaş grubundaki üreticilerin%71.4’ünün 21 da üzerinde, 
%14.3’ünün 11-20 da arasında bahçe kurdukları görülmektedir. Özellikle 25-35 yaş 
grubundaki elma üreticilerinin bu işi ticari anlamda kendilerine geçim kaynağı olarak 
düşündüklerini ve plantasyonları buna göre yaptıklarını söyleyebiliriz. Çalışmanın 
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yürütüldüğü elma üreticilerinin %77.5’inin 21 da ve üzerinde bahçe tesislerinin olduğu 
görülmektedir. Bu işi gelir kaynağı olarak yapmayı planlayan genç üreticilerin, büyük 
alanlarda bahçe tesis etmek istediklerini ama arazinin parçalı ve küçük olmasının yer 
teminindeki büyük problemlerin başında geldiğini, bu anlamda arazi toplulaştırmasının 
bölgedeki elma yetiştiriciliğinin gelişmesine katkı sağlayacağını söyleyebiliriz. 

Elma yetiştiricilerinin eğitim düzeylerinin dağılımı Şekil 3’de verilmiştir. Şekil 3 
incelendiğinde, elma üreticilerinin %67’inin İlk ve Ortaokul, %24’ünün Lise ve %9’unun 
Üniversite mezunu olduğu görülmektedir. 

 

Şekil 3. Elma yetiştiricilerinin eğitim düzeylerinin dağılımı (%). 

Elma yetiştiricilerinin ilçelere göre eğitim düzeylerinin dağılımı Çizelge 9’da verilmiştir.  

Çizelge 9. Elma yetiştiricilerinin ilçelere göre eğitim düzeylerinin dağılımı (%) 

 
İlçe 

Toplam 
Develi Yahyalı Yeşilhisar 

  E
ğ

it
im

 d
ü

ze
y

i İlk ve 
Ortaokul 

Sayı 5 34 53 92 
Oran (%) 38,5% 56,7% 81,5% 66,7% 

Lise Mezunu 
Sayı 5 17 11 33 
Oran (%) 38,5% 28,3% 16,9% 23,9% 

Üniversite 
Sayı 3 9 1 13 
Oran (%) 23,1% 15,0% 1,5% 9,4% 

Toplam 
Sayı 13 60 65 138 
Oran (%) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Ankete katılan elma üreticilerinin ilçelere göre eğitim düzeyleri incelendiğinde; 
Yeşilhisar ilçesindeki üreticilerin %81.5’i İlk ve Ortaokul düzeyinde, Develi ilçesindeki 
üreticilerin %38.5’i Lise düzeyinde ve Develi ilçesindeki üreticilerin %23.1’i Üniversite 
düzeyinde eğitim aldıkları belirlenmiştir. Ayrıca ankete katılan üreticilerin %66.7’si İlk 
ve Ortaokul mezunu, %23.9’u Lise mezunu, %9.4’ü Üniversite mezunu oldukları Çizelge 
9’dan izlenebilmektedir. 

Elma üreticilerinin sahip olduğu elma bahçesi alanına göre eğitim düzeylerinin dağılımı 
Çizelge 10’da verilmiştir.  

 

 

67% 

24% 

9% 

Eğitim Düzeyi 

Ġlk ve Orta Okul

Lise

Üniversite
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Çizelge 10. Elma üreticilerinin sahip olduğu elma bahçesi alanına göre eğitim düzeylerinin dağılımı (%) 

 
Elma üretim dekarları 

Toplam 10 da ≤ 11-20 da 21 da ≥ 

  E
ğ

it
im

 d
ü

ze
y

i İlk ve 
Ortaokul 

Sayı 15 8 69 92 
Oran (%) 71,4% 80,0% 64,5% 66,7% 

Lise Mezunu 
Sayı 3 1 29 33 
Oran (%) 14,3% 10,0% 27,1% 23,9% 

Üniversite 
Sayı 3 1 9 13 
Oran (%) 14,3% 10,0% 8,4% 9,4% 

Toplam 
Sayı 21 10 107 138 
Oran (%) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Ankete katılan elma üreticilerinin sahip olduğu elma bahçesi alanına göre eğitim 
düzeyleri incelendiğinde; 11-20 da alana sahip üreticilerin %80’i İlk ve Ortaokul 
düzeyinde, 21 da ≥ alana sahip üreticilerin %27.1’i Lise düzeyinde ve 10 da ≤ alana sahip 
üreticilerin %14.3’ü Üniversite düzeyinde eğitim aldıkları belirlenmiştir.  

Elma üreticilerinin ilçelere göre aile bireyleri toplam sayısının dağılımı Çizelge 11’de 
verilmiştir. 

Çizelge 11. Elma üreticilerinin ilçelere göre aile bireyleri toplam sayısının dağılımı (%) 

 
İlçe 

Toplam 
Develi Yahyalı Yeşilhisar 

A
il

e
 b

ir
e

y
le

ri
 

to
p

la
m

ı 

2-4 arası 
Sayı 5 23 35 63 
Oran (%) 38.5% 38.3% 53.8% 45.7% 

5-7 arası 
Sayı 7 35 30 72 
Oran (%) 53.8% 58.3% 46.2% 52.2% 

8-10 arası 
Sayı 1 2 0 3 
Oran (%) 7.7% 3.3% 0.0% 2.2% 

Toplam 
Sayı 13 60 65 138 
Oran (%) 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Buna göre elma üreticilerinin, Develide %53.8’inin 5-7 kişi, Yahyalı da %58.3’ünün 5-7 
kişi, Yeşilhisar da %53.8’inin 2-4 kişiden oluşan aile bireyleri toplam sayısının olduğu 
Çizelge 11’den takip edilebilmektedir. Yeşilhisar ilçesinin diğer ilçelere göre aile 
bireyleri toplam sayısının daha az olduğu görülmektedir. 

Üreticilerin sahip olduğu elma bahçesi alanlarına göre aile bireyleri toplam sayısının 
dağılımı Çizelge 12’de verilmiştir. 

 

Çizelge 12. Üreticilerin sahip olduğu elma bahçesi alanlarına göre aile bireyleri toplam sayısının dağılımı (%) 

 
Elma üretim dekarları 

Toplam 
10 da ≤ 11-20 da 21 da ≥ 

A
il

e
 b

ir
e

y
le

ri
 

to
p

la
m

ı 

2-4 arası 
Sayı 11 7 45 63 
Oran (%) 52.4% 70.0% 42.1% 45.7% 

5-7 arası 
Sayı 9 3 60 72 
Oran (%) 42.9% 30.0% 56.1% 52.2% 

8-10 arası 
Sayı 1 0 2 3 
Oran (%) 4.8% 0.0% 1.9% 2.2% 

Toplam 
Sayı 21 10 107 138 
Oran (%) 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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Elma bahçesi 10 dekardan az olan üreticilerin %52.4’ünün 2-4 kişiden, 11-20 dekar 
arasında bahçe sahibi olanların %70’inin 2-4 kişiden, 21 dekardan büyük bahçe sahibi 
olanların %56.1’inin 5-7 kişiden aile bireyleri toplam sayısının oluştuğu Çizelge 12’de 
görülmektedir. Elma Üreticilerinin %52.2’sinin 5-7 kişilik ailelere (aile bireyleri 
toplamı) sahip olduğu tespit edilmiştir (Çizelge 12).  

Üreticilerin yaşadığı yere göre çocuk sayısının dağılımı Çizelge 13’de verilmiştir 

Çizelge 13. Üreticilerin yaşadığı yere göre çocuk sayısının dağılımı (%) 

 
İlçe 

Toplam 
Develi Yahyalı Yeşilhisar 

Ç
o

cu
k

 S
a

y
ıs

ı 0 değeri 
Sayı 1 0 13 14 
Oran (%) 7.7% 0.0% 20.0% 10.1% 

1-3 arası 
Sayı 8 41 47 96 
Oran (%) 61.5% 68.3% 72.3% 69.6% 

4-7 arası 
Sayı 4 19 5 28 
Oran (%) 30.8% 31.7% 7.7% 20.3% 

Toplam 
Sayı 13 60 65 138 
Oran (%) 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Elma üreticilerinin Develi ilçesinde %61.5’inin 1-3 çocuk, Yahyalı ilçesinde %68.3’ünün 
1-3 çocuk ve Yeşilhisar ilçesinde %72.3’ünün 1-3 çocuk sahibi olduğu Çizelge 13’den 
takip edilebilmektedir. Tüm ilçeler dikkate alındığında elma üreticilerinin %10.1’inin 
çocuğunun olmadığı, üreticilerinin %69.6’sının 1-3 çocuk, %20.3’ünün 4-7 çocuk sahibi 
olduğu tespit edilmiştir (Çizelge 13). 

Üreticilerin sahip olduğu elma bahçesi alanlarına göre çocuk sayısının dağılımı Çizelge 
14’de verilmiştir. 

Çizelge 14. Üreticilerin sahip olduğu elma bahçesi alanlarına göre çocuk sayısının dağılımı(%) 

 
Elma üretim dekarları 

Toplam 
10 da ≤ 11-20 da 21 da ≥ 

Ç
o

cu
k

 S
a

y
ıs

ı 0 değeri 
Sayı 5 2 7 14 
Oran (%) 23.8% 20.0% 6.5% 10.1% 

1-3 arası 
Sayı 11 7 78 96 
Oran (%) 52.4% 70.0% 72.9% 69.6% 

4-7 arası 
Sayı 5 1 22 28 
Oran (%) 23.8% 10.0% 20.6% 20.3% 

Toplam 
Sayı 21 10 107 138 
Oran (%) 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Bahçe alanı 10 dekardan az, 11-20 dekar arası ve 21 dekardan fazla olan üreticilerin sıra 
ile %52.4’ünün, %70’inin ve %72.9’unun 1-3 çocuk sahibi olduğu Çizelge 14’ten takip 
edilebilmektedir. 

Üreticilerin ilçelere göre tarımla uğraşan birey sayılarının dağılımı Çizelge 15’de 
verilmiştir. 
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Çizelge 15. Üreticilerin ilçelere göre tarımla uğraşan birey sayılarının dağılımı (%) 

 
İlçe 

Toplam 
Develi Yahyalı Yeşilhisar 

A
il

e
d

e
 

ta
rı

m
d

a
  

ça
lı

şa
n

a
 b

ir
e

y
 

sa
y

ıs
ı 

1 değeri 
Sayı 6 31 27 64 
Oran (%) 46.2% 51.7% 41.5% 46.4% 

2 değeri 
Sayı 7 22 25 54 
Oran (%) 53.8% 36.7% 38.5% 39.1% 

3-7 
arası 

Sayı 0 7 13 20 
Oran (%) 0.0% 11.7% 20.0% 14.5% 

Toplam 
Sayı 13 60 65 138 
Oran (%) 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Çizelge 15 incelendiğinde, Develide %53.8’inin ailede tarımla uğraşan kişi sayısının 2, 
Yahyalı da %51.7’sinin ve Yeşilhisar da %41.5’inin ailede tarımla uğraşan kişi sayısının 1 
olduğu görülmektedir. Tüm ilçeler dikkate alındığında elma üreticilerinin ailesinde 
%46.4’ünün 1 kişi, %39.1’unun 2 kişi, %14.5’inin 3-7  kişinin tarımla uğraştığı 
saptanmıştır. 

Üreticilerin sahip olduğu elma bahçesi alanlarına göre tarımla uğraşan kişi sayılarının 
dağılımı Çizelge 16’da verilmiştir. 

Çizelge 16. Üreticilerin sahip olduğu elma bahçesi alanlarına göre tarımla uğraşan kişi sayılarının dağılımı (%) 

 
Elma üretim dekarları 

Toplam 
10 da ≤ 11-20 da 21 da ≥ 

A
il

e
d

e
 

ta
rı

m
d

a
  

ça
lı

şa
n

 b
ir

e
y

 
sa

y
ıs

ı 

1 değeri 
Sayı 12 5 47 64 
Oran (%) 57.1% 50.0% 43.9% 46.4% 

2 değeri 
Sayı 5 4 45 54 
Oran (%) 23.8% 40.0% 42.1% 39.1% 

3-7 
arası 

Sayı 4 1 15 20 
Oran (%) 19.0% 10.0% 14.0% 14.5% 

Toplam 
Sayı 21 10 107 138 
Oran (%) 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Bahçe alanı 10 dekardan az, 11-20 da arası ve 21 dekardan fazla olan üreticilerin sıra ile 
%57.1’inin, %50’sinin ve %43.9’unun ailesinde 1 kişinin tarımla uğraştığı Çizelge 16’dan 
takip edilebilmektedir. 

Üreticilerin ilçelere göre tarımsal tecrübelerinin dağılımı Çizelge 17’de verilmiştir. 

Çizelge 17. Üreticilerin ilçelere göre tarımsal tecrübelerinin dağılımı (%) 

 
İlçe 

Toplam 
Develi Yahyalı Yeşilhisar 

K
a

ç 
y

ıl
d

ır
 t

a
rı

m
la

 
u

ğ
ra

şı
y

o
rs

u
n

u
z 

2-13 yıl 
Sayı 6 7 6 19 
Oran (%) 46.2% 11.7% 9.2% 13.8% 

14-25 
yıl 

Sayı 5 17 24 46 
Oran (%) 38.5% 28.3% 36.9% 33.3% 

26-37 
yıl 

Sayı 0 20 19 39 
Oran (%) 0.0% 33.3% 29.2% 28.3% 

38-49 
yıl 

Sayı 0 15 13 28 
Oran (%) 0.0% 25.0% 20.0% 20.3% 

50-61 
yıl 

Sayı 2 1 3 6 
Oran (%) 15.4% 1.7% 4.6% 4.3% 

Toplam 
Sayı 13 60 65 138 
Oran (%) 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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Elma üreticilerinin, Develi de %46.2’sinin 2-13 yıl arası, Yahyalı da %33.3’ünün 26-37 
yıl arası, Yeşilhisar da %36.9’unun 14-25 yıl arası tarımsal tecrübelerinin olduğu Çizelge 
17’den izlenebilmektedir. Tüm ilçeler dikkate alındığında üreticilerin %13.8’inin 2-13 yıl 
arası, %33.3’ünün 14-25 yıl arası, %28.3’ünün 26-37 yıl arası, %20.3’ünün 38-49 yıl 
arası ve %4.3’ünün 50-61 yıl arası tarımsal tecrübelerinin olduğu tespit edilmiştir. Genel 
anlamda elma üreticilerinin tarımsal tecrübeleri ise 27.33±12.37 yıl olarak saptanmıştır 
(Çizelge 17). 

Üreticilerin sahip olduğu elma bahçesi alanlarına göre tarımsal tecrübelerinin dağılımı 
Çizelge 18’de verilmiştir. 

Çizelge 18. Üreticilerin sahip olduğu elma bahçesi alanlarına göre tarımsal tecrübelerinin dağılımı (%) 

 
Elma üretim dekarları 

Toplam 
10 da ≤ 11-20 da 21 da ≥ 

K
a

ç 
y

ıl
d

ır
 t

a
rı

m
la

 
u

ğ
ra

şı
y

o
rs

u
n

u
z 

2-13 yıl 
Sayı 2 1 16 19 
Oran (%) 9.5% 10.0% 15.0% 13.8% 

14-25 yıl 
Sayı 5 2 39 46 
Oran (%) 23.8% 20.0% 36.4% 33.3% 

26-37 yıl 
Sayı 8 3 28 39 
Oran (%) 38.1% 30.0% 26.2% 28.3% 

38-49 yıl 
Sayı 5 3 20 28 
Oran (%) 23.8% 30.0% 18.7% 20.3% 

50-61 yıl 
Sayı 1 1 4 6 
Oran (%) 4.8% 10.0% 3.7% 4.3% 

Toplam 
Sayı 21 10 107 138 
Oran (%) 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Çizelge 18 incelendiğinde, Bahçe alanı 10 dekardan az olan üreticilerin %38.1’inin 26-37 
yıl arası, 11-20 dekar olan üreticilerin %30’arının 26-37 ve 38-49 yıl arası, 21 dekardan 
büyük olan üreticilerin %36.4’ünün 14-25 yıl arası tarımsal tecrübelerinin olduğu 
görülmektedir. 

Üreticilerin ilçelere göre tarım dışı iş yapma durumlarının dağılımı Çizelge 19’da 
verilmiştir. 

Çizelge 19. Üreticilerin ilçelere göre tarım dışı iş yapma durumu (%) 

 
İlçe 

Toplam 
Develi Yahyalı Yeşilhisar 

T
a

rı
m

 
d

ış
ı 

iş
 

y
a

p
ıy

o
r

m
u

su
n

u
z 

Evet 
Sayı 7 20 3 30 
Oran (%) 53.8% 33.3% 4.6% 21.7% 

Hayır 
Sayı 6 40 62 108 
Oran (%) 46.2% 66.7% 95.4% 78.3% 

Toplam 
Sayı 13 60 65 138 
Oran (%) 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Üreticilerin Develi de %53.8’inin, Yahyalı da %33.3’ünün, Yeşilhisar da %4.6’sının tarım 
dışı iş yaptığı çizelge 20’den izlenebilmektedir. Tüm ilçeler dikkate alındığında 
üreticilerin %21.7’sinin tarım dışı başka bir iş daha yaptığı tespit edilmiştir (Çizelge 19). 
Develi ilçesinde tarım dışı iş yapan üreticilerin fazla olması buradaki üreticilerin ticari 
kazançlarını elma yetiştiriciliğine kanalize ettiklerinin ve elma yetiştiriciliğini ana geçim 
kaynağı olarak görmediklerinin bir göstergesi olduğunu söyleyebiliriz. 
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Üreticilerin sahip olduğu elma bahçesi alanlarına göre tarım dışı iş yapma durumlarının 
dağılımı Çizelge 20’de verilmiştir. 

Çizelge 20. Üreticilerin sahip olduğu elma bahçesi alanlarına göre tarım dışı iş yapma durumlarının 
dağılımı 

 
Elma üretim dekarları 

Toplam 
10 da ≤ 11-20 da 21 da ≥ 

T
a

rı
m

 
d

ış
ı 

iş
 

y
a

p
ıy

o
r

m
u

su
n

u
z 

Evet 
Sayı 5 3 22 30 
Oran (%) 23.8% 30.0% 20.6% 21.7% 

Hayır 
Sayı 16 7 85 108 
Oran (%) 76.2% 70.0% 79.4% 78.3% 

Toplam 
Sayı 21 10 107 138 
Oran (%) 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Bahçe alanı 10 dekardan az olan üreticilerin %23.8’inin, 11-20 da arası %30’unun ve 21 
da büyük %20.6’sının tarım dışı başka bir iş daha yaptıkları Çizelge 20’den 
izlenebilmektedir. 

Üreticilerin ilçelere göre tarımsal gelirlerinin toplam gelir içerisindeki paylarının 
dağılımı Çizelge 21’de verilmiştir 

 

Çizelge 21. Üreticilerin ilçelere göre tarımsal gelirlerinin toplam gelir içerisindeki paylarının dağılımı (%) 

 
İlçe 

Toplam 
Develi Yahyalı Yeşilhisar 

T
a

rı
m

sa
l g

e
li

ri
n

iz
in

 
to

p
la

m
 g

e
li

r 
iç

e
ri

si
n

d
e

k
i 

p
a

y
ı %25'den az 

Sayı 4 5 1 10 
Oran (%) 30.8% 8.3% 1.5% 7.2% 

%25-50 arası 
Sayı 2 11 0 13 
Oran (%) 15.4% 18.3% 0.0% 9.4% 

%50-75 arası 
Sayı 1 9 10 20 
Oran (%) 7.7% 15.0% 15.4% 14.5% 

%75-100 
arası 

Sayı 6 35 54 95 
Oran (%) 46.2% 58.3% 83.1% 68.8% 

Toplam 
Sayı 13 60 65 138 
Oran (%) 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Üreticilerin Develi de %46.2’sinin %75-100 arası, Yahyalı da %58.3’ünün %75-100 arası 
ve Yeşilhisar da %83.1’inin %75-100 arasında tarımsal gelirlerinin toplam gelir içerinde 
payı oldukları Çizelge 21’ten takip edilebilmektedir. Tüm ilçeler dikkate alındığında 
üreticilerin %7.2’sinin %25’den az, %9.4’ünün %25-50 arasında, %14.5’inin %50-75 
arasında ve %68.8’inin %75-100 arasında tarımsal gelirlerinin toplam gelir içerinde 
payının oldukları belirlenmiştir (Çizelge 21). 

Üreticilerin sahip olduğu elma bahçesi alanlarına göre tarımsal gelirlerinin toplam gelir 
içerisindeki paylarının dağılımı Çizelge 22’de verilmiştir. 
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Çizelge 22. Üreticilerin sahip olduğu elma bahçesi alanlarına göre tarımsal gelirlerinin toplam gelir 
içerisindeki paylarının dağılımı (%) 

 
Elma üretim dekarları 

Toplam 
10 da ≤ 11-20 da 21 da ≥ 

T
a

rı
m

sa
l g

e
li

ri
n

iz
in

 
to

p
la

m
 g

e
li

r 
iç

e
ri

si
n

d
e

k
i 

p
a

y
ı %25'den az 

Sayı 3 1 6 10 
Oran (%) 14.3% 10.0% 5.6% 7.2% 

%25-50 arası 
Sayı 0 3 10 13 
Oran (%) 0.0% 30.0% 9.3% 9.4% 

%50-75 arası 
Sayı 6 1 13 20 
Oran (%) 28.6% 10.0% 12.1% 14.5% 

%75-100 
arası 

Sayı 12 5 78 95 
Oran (%) 57.1% 50.0% 72.9% 68.8% 

Toplam 
Sayı 21 10 107 138 
Oran (%) 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Bahçe alnı 10 dekardan az olan üreticilerin %57.1’inin, 11-20 dekar arası %50’sinin ve 
21 dekardan büyük %72.9’unun tarımsal gelirlerinin toplam gelir içerisindeki paylarının 
%75-100 arasında olduğu Çizelge 22’den izlenebilmektedir. 

Üreticilerin ilçelere göre elma üretiminden elde ettiği gelirin tarımsal gelir içerisindeki 
paylarının dağılımı Çizelge 23’de verilmiştir. 

Çizelge 23. Üreticilerin ilçelere göre elma üretiminden elde ettikleri gelirin tarımsal gelir içerisindeki 
paylarının dağılımı (%) 

 
İlçe 

Toplam 
Develi Yahyalı Yeşilhisar 

E
lm

a
 ü

re
ti

m
in

d
e

n
 

e
ld

e
 e

tt
iğ

in
iz

 
g

e
li

ri
n

 t
a

rı
m

sa
l 

g
e

li
r 

iç
e

ri
si

n
d

e
k

i 
p

a
y

ı 

%25'den az 
Sayı 3 5 1 9 
Oran (%) 23.1% 8.3% 1.5% 6.5% 

%25-50 arası 
Sayı 1 10 3 14 
Oran (%) 7.7% 16.7% 4.6% 10.1% 

%50-75 arası 
Sayı 4 15 13 32 
Oran (%) 30.8% 25.0% 20.0% 23.2% 

%75-100 
arası 

Sayı 5 30 48 83 
Oran (%) 38.5% 50.0% 73.8% 60.1% 

Toplam 
Sayı 13 60 65 138 
Oran (%) 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Üreticilerin Develi de %38.5’inin, Yahyalı da %50’sinin ve Yeşilhisar da %73.8’inin %75-
100 arasında elma üretiminden elde ettiği gelirin tarımsal gelir içerisinde pay sahibi 
olduğu Çizelge 23’den izlenebilmektedir. Tüm ilçeler baz alındığında üreticilerin elma 
üretiminden elde ettiği gelirin toplam gelir içerisindeki payının %6.5’inin  %25’den az, 
%10.1’inin %25-50 arası, %23.2’sinin %50-75 arası ve %60.1’inin %75-100 arası 
olduğu tespit edilmiştir. Diğer yandan Yeşilhisar ilçesinin %73.8’inin elma üretiminden 
elde ettiği gelirin tarımsal gelir içerisindeki payının %75-100 arası olması, bu ilçenin 
elma yetiştiriciliğini sahiplenerek ana gelir kapısı olarak gördüklerini ifade etmektedir. 

Üreticilerin sahip olduğu elma bahçesi alanlarına göre elma gelirlerinin tarımsal gelir 
içerisindeki paylarının dağılımı Çizelge 24’de verilmiştir. 
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Çizelge 24. Üreticilerin sahip olduğu elma bahçesi alanlarına göre elma gelirlerinin tarımsal gelir 
içerisindeki paylarının dağılımı (%) 

 
Elma üretim dekarları 

Toplam 
10 da ≤ 11-20 da 21 da ≥ 

E
lm

a
 ü

re
ti

m
in

d
e

n
 

e
ld

e
 e

tt
iğ

in
iz

 
g

e
li

ri
n

 t
a

rı
m

sa
l 

g
e

li
r 

iç
e

ri
si

n
d

e
k

i 
p

a
y

ı 
%25'den az 

Sayı 3 3 3 9 
Oran (%) 14.3% 30.0% 2.8% 6.5% 

%25-50 arası 
Sayı 4 1 9 14 
Oran (%) 19.0% 10.0% 8.4% 10.1% 

%50-75 arası 
Sayı 6 1 25 32 
Oran (%) 28.6% 10.0% 23.4% 23.2% 

%75-100 
arası 

Sayı 8 5 70 83 
Oran (%) 38.1% 50.0% 65.4% 60.1% 

Toplam 
Sayı 21 10 107 138 
Oran (%) 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Bahçe alanı 10 dekardan az olan üreticilerin %38.1’inin, 11-20 dekar arası %50’sinin ve 
21 dekardan büyük %65.4’ünün elma üretiminden elde ettiği gelirin tarımsal gelir 
içerisindeki payının %75-100 arasında olduğu Çizelge 24’den takip edilebilmektedir. 

Üreticilerin ilçelere göre asıl meşguliyetlerinin dağılımı Çizelge 25’de verilmiştir. 

Çizelge 25. Üreticilerin ilçelere göre asıl meşguliyetlerinin dağılımı (%) 

 
İlçe 

Toplam 
Develi Yahyalı Yeşilhisar 

İş
le

tm
e

ci
 o

la
ra

k
 a

sı
l 

m
e

şg
u

li
y

e
ti

n
iz

 

Çiftçi 
Sayı 8 34 57 99 
Oran (%) 61.5% 56.7% 87.7% 71.7% 

Emekli 
Sayı 1 12 6 19 
Oran (%) 7.7% 20.0% 9.2% 13.8% 

Tüccar 
Sayı 3 1 1 5 
Oran (%) 23.1% 1.7% 1.5% 3.6% 

Memur 
Sayı 0 6 0 6 
Oran (%) 0.0% 10.0% 0.0% 4.3% 

Diğer 
Sayı 1 7 1 9 
Oran (%) 7.7% 11.7% 1.5% 6.5% 

Toplam 
Sayı 13 60 65 138 
Oran (%) 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Üreticilerin, Develi de %61.5’inin, Yahyalı da %56.7’sının ve Yeşilhisar da %87.7’sinin 
asıl meşguliyetlerinin çiftçilik olduğunu beyan ettikleri Çizelge 25’de görülmektedir. 
Genel olarak elma üreticilerinin %71.7’sinin çiftçi, %13.8’inin emekli, %3.6’sının tüccar, 
%4.3’ünün memur ve %6.5’inin doktor, esnaf, işçi, muhtar, turizmci vb. olduğu 
saptanmıştır. 

Üreticilerin sahip olduğu elma bahçesi alanlarına göre asıl meşguliyetlerinin dağılımı 
Çizelge 26’da verilmiştir. 
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Çizelge 26. Üreticilerin sahip olduğu elma bahçesi alanlarına göre asıl meşguliyetlerinin dağılımı (%) 

 
Elma üretim dekarları 

Toplam 
10 da ≤ 11-20 da 21 da ≥ 

İş
le

tm
e

ci
 o

la
ra

k
 a

sı
l 

m
e

şg
u

li
y

e
ti

n
iz

 
Çiftçi 

Sayı 10 6 83 99 
Oran (%) 47.6% 60.0% 77.6% 71.7% 

Emekli 
Sayı 6 4 9 19 
Oran (%) 28.6% 40.0% 8.4% 13.8% 

Tüccar 
Sayı 0 0 5 5 
Oran (%) 0.0% 0.0% 4.7% 3.6% 

Memur 
Sayı 4 0 2 6 
Oran (%) 19.0% 0.0% 1.9% 4.3% 

Diğer 
Sayı 1 0 8 9 
Oran (%) 4.8% 0.0% 7.5% 6.5% 

Toplam 
Sayı 21 10 107 138 
Oran (%) 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Bahçe alanı 10 dekardan az olan üreticilerin %47.6’sının, 11-20 da arası %60’ının ve 21 
dekardan büyük %77.6’sının asıl meşguliyetinin çiftçi olduğu Çizelge 26’da 
görülmektedir. 

 

3.2. ÖRGÜTLENME DURUMU 

Elma üreticilerinin örgütlenme durumlarının dağılımı Şekil 4’de verilmiştir. 

 

Şekil 4. Elma üreticilerinin örgütlenme durumlarının dağılımı (%). 

 

Elma üreticilerinin örgütlenme durumu incelendiğinde; üreticilerin tamamı ziraat 
odasına kayıtlı olduğu, üreticilerin %38’inin sulama birliğine üye olduğu, %19’unun 

38% 

19% 

18% 

6% 

3% 
3% 

11% 
2% 

Örgütlenme Durumu 

Sulama birliği

Tarım kredi koop.

Tarım kredi koop. + Sulama birliği

Elma üreticileri birliği

Süt toplama birliği

Damızlık birliği

Kalkınma koop. + Sulama birliği

Sulama birliği + Pancar koop.
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tarım kredi kooperatifine üye olduğu, %18’inin hem tarım kredi kooperatifi hem de 
sulama birliğine üye oldukları, %11’inin kalkınma kooperatifi ve sulama birliğine üye 
olduğu, %6’sının elma üreticileri birliğine üye olduğu, %3’ünün süt toplama birliği ve 
damızlık birliğine üye olduğu, %2’sinin ise sulama birliği ve pancar kooperatifine üye 
oldukları Şekil 4’den izlenebilmektedir. 

3.3. İŞLETME İLE İLGİLİ BİLGİLER 

Elma işletmelerinin daimi işçi çalıştırma durumları Şekil 5’de verilmiştir. Şekil 5 
incelendiğinde elma işletmelerinin %8’inin daimi işçi çalıştırdığı, %92’sinin 
çalıştırmadığı görülmektedir. 

 

Şekil 5. Elma işletmelerinin daimi işçi çalıştırma durumları dağılımı (%). 

İşletmelerin sulama durumlarına göre arazi kullanımları (mülk/kira) ve ürün ekiliş 
dağılımlarının ortalamaları Çizelge 27’de verilmiştir. 

 

Çizelge 27. İşletmelerin sulama durumlarına göre arazi kullanımları (mülk/kira) ve ürün ekiliş 
dağılımlarının ortalamaları 

  
Sulu 
mülk 

Sulu 
Kira 

Kuru 
mülk 

Kuru 
kira 

Meyve 
Endüstri 

bitkisi 
Sebze Tahıl 

Yem 
bitkisi 

Elma 

Ortalama 52,75 47,78 33,06 16,67 41,43 36,86 15,89 38,84 35,62 41,29 
Standart 
Hata 3,73 9,03 8,94 3,33 2,84 6,65 7,70 6,28 6,45 2,83 
Standart 
Sapma 43,19 63,82 36,84 5,77 33,33 35,79 23,11 47,40 32,91 33,30 

Say 134 50 17 3 138 29 9 57 26 138 

En Büyük 300 350 110 20 200 200 73 300 150 200 

En Küçük 3 3 4 10 3 9 1 2 5 3 

 

Çalışma neticesinde kendisine ait sulu arazisi bulunan 134 işletmenin ortalama 52.75 
da, sulu kiralama yapan 50 işletmenin ortalama 47.78 da, kuru kendi arazisi olan 17 
işletmenin ortalama 33.06 da, kuru kiralama yapan 3 işletmenin ortalama 16.67 da arazi 
büyüklüğü olduğu belirlenmiştir. Tüm işletmeler dikkate alındığında işletmelerin 
ortalama 41.29 da alanda elma üretimi gerçekleştirdikleri ve en fazla elma üreten 
işletmenin 200 da, en az üreten işletmenin 3 da olduğu tespit edilmiştir.  

8% 

92% 

Daimi iĢçi çalıĢtırma durumu 

Evet

Hayır
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Çalışmanın yürütüldüğü elma üreticilerinin sulama durumuna göre arazilerinin dağılımı 
Şekil 6’da verilmiştir. Buna göre toplam 10070 dekar alanın %6’sının kuru (612 da) ve 
%94’ünün sulu (6458 da) arazi olduğu Şekil 6’dan takip edilebilmektedir. 

 

Şekil 6. Çalışmanın yürütüldüğü işletme arazilerinin sulama durumuna göre dağılımı (%). 

Elma üretimi yapan işletmelerin arazi kullanım durumlarının dağılımı Şekil 7’de 
verilmiştir. Arazilerin %24’ünün kira, %76’sının mülk arazi olduğu Şekil 7’den takip 
edilebilmektedir. 

 

 

Şekil 7. Elma üretimi yapan işletmelerin arazi kullanım şekillerinin dağılımı (%). 

İşletmelerin bitkisel üretim alanlarının dağılımı Şekil 8’de verilmiştir. Buna göre, 
işletmelerin %57’sinin meyve, %22’sinin tahıl, %11’inin şekerpancarı ve ayçiçeği, 
%9’unun yem bitkisi (silajlık mısır, yonca, fiğ) ve %1’inin sebze üretimi gerçekleştirdiği 
Şekil 8’de görülmektedir. 

 

Şekil 8. İşletmelerin bitkisel üretim alanlarının dağılımı (%). 

9458; 94% 

612; 6% 

Arazilerin Dağılımı (da) 

Sulu

Kuru

7631; 76% 

2439; 24% 

Mülk/Kira Durumu (da) 

Mülk

Kira

5718; 57% 

1069; 11% 

143; 1% 

2214; 22% 

926; 9% 

Bitkisel Üretim Alanları (da) 

Meyve

Endüstri Bitkisi

Sebze

Tahıl

Yem Bitkileri
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Elma üretimi yapan işletmelerin mülkiyet durumlarının dağılımı Şekil 9’da verilmiştir. 
Üreticilerin %83’ünün kendi arazisinde, %4’ünün kiralama yaparak ve %13’ünün hem 
kendi arazisinde hem de kiralama yaparak elma üretimi gerçekleştirdiği saptanmıştır 
(Şekil 9). 

 

Şekil 9. Elma üretimi yapan işletmelerin mülkiyet durumlarının dağılımı (%). 

Elma üreticilerinin alet-ekipman varlıklarının dağılımı Şekil 10’da verilmiştir. 
Üreticilerin %43’ünün rotatillerinin, %16’sının pülverizatör/atomizörünün, %90’ının 
çiftlik gübresi dağıtma makinasının ve %7’sinin traktörünün olmadığı belirlenmiştir 
(Şekil 10). 

 

Şekil 10. Elma üreticilerinin alet-ekipman varlıklarının dağılımı (%). 

Üreticilerin sahip oldukları alet-makinelerin yaş ortalamaları dağılımı Çizelge 28’de 
verilmiştir. 

Çizelge 28. Üreticilerin sahip oldukları traktör, çiftlik gübresi dağıtım makinesi, pülverizatör/atomizör ve 
rotatillerin yaş ortalamaları, satandar hata, standart sapma, en büyük ve en küçük değerleri 

  Traktör Çiftlik gübre dağ. mak. Pülvarizatör/Atomizör Rotatiller 

Ortalama 10,50 4,23 5,84 6,29 

Standart Hata 0,99 0,62 0,39 0,60 

Standart Sapma 11,15 2,24 4,15 5,35 

Say 128 13 116 79 

En Büyük 45 8 20 30 

En Küçük 1 1 1 1 

83% 

4% 

13% 

Elma bahçelerinin kullanım Ģekli 

Mülk

Kira

Mülk + Kira

128 

14 

116 

79 

10 

124 

22 

59 
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Çalışma neticesinde üreticilerin kullandıkları tarktörün 10.5, giftlik gübre dağıtım 
makinesinin 4.23, pülverizatör/atomizörün 5.84 ve rotatillerin 6.29 yaş ortalamalarına 
sahip oldukları tespit edilmiştir (Çizelge 28). 

Elma üreticilerinin hayvan varlığı dağılımları Şekil 11’de verilmiştir. Üreticilerin 
%61’inin hayvanının olmadığı, %36’sının büyükbaş, %2’sinin küçükbaş ve %1’inin hem 
büyükbaş hem de küçükbaş hayvanının olduğu saptanmıştır (Şekil 11). 

 

Şekil 11. Elma üreticilerinin hayvan varlığı dağılımları (%). 

Üreticilerin ortalama hayvan varlıkları Çizelge 29’da verişmiştir.  

Çizelge 29. Üreticilerin büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayıları ortalaması 

  Büyükbaş Küçükbaş 

Ortalama 12,69 284,25 

Standart Hata 4,06 89,19 

Standart Sapma 29,28 178,38 

En Büyük 150 450 

En Küçük 1 57 

 

Buna göre üreticilerin, ortalama 12.69 adet büyükbaş, 284.25 adet küçükbaş hayvanı 
olduğu, en fazla büyükbaş hayvanı olan üreticinin işletme kapasitesinin 150 baş, en fazla 
küçükbaş hayvanı olan üreticinin işletme kapasitesinin 450 baş olduğu belirlenmiştir. 

Elma üreticilerinin konuttan ayrı işletme binalarının varlığının dağılımı Şekil 12’de 
verilmiştir. Buna göre üreticilerin %24’ünün konuttan ayrı işletme binasının olduğu, 
%76’sının ise olmadığı belirlenmiştir. 

 

Şekil 12. Elma üreticilerinin konuttan ayrı işletme binalarının varlığının dağılımı (%). 

 

61% 

36% 

2% 1% 

Hayvan Varlığı 

Hayvanı yok

BüyükbaĢ
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BüyükbaĢ+ KüçükbaĢ
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Üreticilerin konut durumu incelendiğinde %86’sının betonarme, %8’inin ahşap-toprak 
ve %6’sının toprak evde ikamet ettiği tespit edilmiştir (Şekil 13). 

 

Şekil 13. Elma üreticilerinin konut durumu dağılımı (%). 

Elma üreticilerinin %36’sının kredi kullanmadığı, %64’ünün ise kredi kullandığı veya 
kullanıyor olduğu saptanmıştır (Şekil 14).  

 

Şekil 14. Üreticilerin kredi kullanım durumları (%). 

Kredilerin kullanım amaçlarının zirai faaliyetler (mazot, gübre, zirai ilaç vb.) (%55), 
traktör ve alet-ekipman alımı (%33), sulama sistemi (%7), hayvancılık (yem ve hayvan 
alımı) (%3) ve bahçe kurulumu (%2) olduğu belirlenmiştir (Şekil 15). 

 

 

Şekil 15. Üreticilerin kredi kullanım amaçlarının dağılımı (%). 
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3.4. PAZARLAMA 

Elma üreticilerinin ürünü nereden pazarladıkları Şekil 16’da verilmiştir. Üreticilerin 
%34’ünün soğuk hava deposundan, %31’inin hasat etmeden dalında, %13’ünün bir 
kısmı soğuk hava deposundan bir kısmı hasattan hemen sonra, %12’sinin hasattan 
hemen sonra ve %10’unun bir kısmı soğuk hava deposundan bir kısmı bir kısmı hasat 
etmeden dalında sattıkları Şekil 16’dan izlenebilmektedir. Üreticilerin ürünü satış 
yerlerinin borçlanma durumlarına, tüccar varlığına ve pazar fiyatına bağlı olarak 
değiştiğini söyleyebiliriz. 

 

Şekil 16. Elma üreticilerinin ürünü nereden pazarladıklarının dağılımı (%). 

 

Kayseri elma yetiştiricilerinin ilçelere göre ürünlerini nasıl pazarladıkları Çizelge 30’da 
verilmiştir.  

Çizelge 30. Elma yetiştiricilerinin ilçelere göre ürünlerini nasıl pazarladıklarının dağılımı(%) 

 
İlçe 

Toplam 
Develi Yahyalı Yeşilhisar 

Ü
rü
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ü
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ü
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l 
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a
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o
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u
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u
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Soğuk hava deposunda Sayı 4 36 6 46 
Oran (%) 30,8% 60,0% 9,2% 33,3% 

Hasattan hemen sonra Sayı 3 6 8 17 
Oran (%) 23,1% 10,0% 12,3% 12,3% 

Hasat etmeden dalında Sayı 5 0 38 43 
Oran (%) 38,5% 0,0% 58,5% 31,2% 

Bir kısmı soğuk hava 
deposu, bir kısmı 

hasattan hemen sonra 

Sayı 1 9 8 18 

Oran (%) 7,7% 15,0% 12,3% 13,0% 

Bir kısmı soğuk hava 
deposu, bir kısmı hasat 

etmeden dalında 

Sayı 0 9 5 14 

Oran (%) 0,0% 15,0% 7,7% 10,1% 

Toplam 
Sayı 13 60 65 138 
Oran (%) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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kısmı hasat etmeden dalında



T.C. Kayseri Valiliği İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü   

25 
 

Ankete katılan elma üreticilerinin ilçelere göre ürünlerini nasıl pazarladıkları 
incelendiğinde; Yahyalı ilçesindeki üreticilerin %60’ının ürününü soğuk hava 
deposundan, Develi ilçesindeki üreticilerin %23.1’inin ürününü hasattan hemen sonra, 
Yeşilhisar ilçesindeki üreticilerin %58.5’inin ürününü hasat etmeden dalında, Yahyalı 
ilçesindeki üreticilerin %15’inin ürününü bir kısmını soğuk hava deposundan bir 
kısmını ise hasattan hemen sonra ve Yahyalı ilçesindeki üreticilerin %15’inin ürününü 
bir kısmı soğuk hava deposundan bir kısmını ise hasat etmeden dalında sattığı 
belirlenmiştir. Tüm ilçeler dikkate alındığında üreticilerin %33.3’ünün soğuk hava 
deposundan, %31.2’sinin hasat etmeden dalında, %13’ünün bir kısmını soğuk hava 
deposundan bir kısmını hasattan hemen sonra, %12.3’ünün hasattan hemen sonra ve 
%10.1’inin bir kısmını soğuk hava deposundan bir kısmını hasat etmeden dalında sattığı 
tespit edilmiştir (Çizelge 30). Üreticilerin ürünlerini soğuk hava deposuna koyma 
kararını pazar fiyatı, ürün miktarı, tüccar varlığı ve borçlanma durumları etkilemektedir. 

Kayseri elma yetiştiricilerinin elma üretim dekarlarına göre ürünlerini nasıl 
pazarladıkları Çizelge 31’de verilmiştir.  

Çizelge 31. Elma yetiştiricilerinin elma üretim dekarlarına göre ürünlerini nasıl pazarladıklarının dağılımı 

 
Elma üretim dekarları 

Toplam 
10 da ≤ 11-20 da 21 da ≥ 

Ü
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ü

n
ü
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Soğuk hava deposunda Sayı 9 3 34 46 
Oran (%) 42,9% 30,0% 31,8% 33,3% 

Hasattan hemen sonra Sayı 4 2 11 17 
Oran (%) 19,0% 20,0% 10,3% 12,3% 

Hasat etmeden dalında Sayı 5 3 35 43 
Oran (%) 23,8% 30,0% 32,7% 31,2% 

Bir kısmı soğuk hava 
deposu, bir kısmı 

hasattan hemen sonra 

Sayı 3 1 14 18 

Oran (%) 14,3% 10,0% 13,1% 13,0% 

Bir kısmı soğuk hava 
deposu, bir kısmı hasat 

etmeden dalında 

Sayı 0 1 13 14 

Oran (%) 0,0% 10,0% 12,1% 10,1% 

Toplam 
Sayı 21 10 107 138 
Oran (%) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Ankete katılan elma üreticilerinin elma üretim dekarlarına göre ürünlerini nasıl 
pazarladıkları incelendiğinde; 10 da ≤ üreticilerin %42.9’unun ürününü soğuk hava 
deposundan, 11-20 da  üreticilerin %20’sinin ürününü hasattan hemen sonra, 21 da ≥ 
üreticilerin %32.7’sinin ürününü hasat etmeden dalında, 10 da ≤ üreticilerin 
%14.3’ünün ürününü bir kısmını soğuk hava deposundan bir kısmını ise hasattan 
hemen sonra ve 21 da ≥ üreticilerin %12.1’inin ürününü bir kısmı soğuk hava 
deposundan bir kısmını ise hasat etmeden dalında sattığı Çizelge 31’den 
izlenebilmektedir. 

Kayseri elma yetiştiricilerinin ilçelere göre ürünlerini satmadan önce pazar araştırması 
yapma durumları Çizelge 32’de verilmiştir.  
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Çizelge 32. Elma yetiştiricilerinin ilçelere göre ürünlerini satmadan önce pazar araştırması yapma 
durumlarının dağılımı(%) 

 
İlçe 

Toplam 
Develi Yahyalı Yeşilhisar 

Ü
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Evet 

Sayı 12 49 39 100 

Oran (%) 92,3% 81,7% 60,0% 72,5% 

Hayır 

Sayı 1 11 26 38 

Oran (%) 7,7% 18,3% 40,0% 27,5% 

Toplam 
Sayı 13 60 65 138 

Oran (%) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 

Ankete katılan elma üreticilerinin ilçelere göre ürünlerini satmadan önce pazar 
araştırması yapma durumları incelendiğinde; Develi ilçesindeki üreticilerin %92.3’ünün 
ürününü satmadan önce pazar araştırması yaptığı, Yeşilhisar ilçesindeki üreticilerin 
%40’ının ürünlerini satmadan önce pazar araştırması yapmadığı belirlenmiştir. Tüm 
ilçeler dikkate alındığında üreticilerin %72.5’inin ürünlerini satmadan önce pazar 
araştırması yaptıkları, %27.5’inin ürünlerini satmadan önce herhangi bir pazar 
araştırması yapmadıkları belirlenmiştir (Çizelge 32).  

Kayseri elma yetiştiricilerinin elma üretim dekarlarına göre ürünlerini satmadan önce 
pazar araştırması yapma durumları Çizelge 33’de verilmiştir.  

Çizelge 33. Elma yetiştiricilerinin elma üretim dekarlarına göre ürünlerini satmadan önce pazar 
araştırması yapma durumlarının dağılımı (%) 

 
Elma üretim dekarları 
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10 da ≤ 11-20 da 21 da ≥ 

Ü
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Evet 

Sayı 
16 8 76 100 

Oran (%) 76,2% 80,0% 71,0% 72,5% 

Hayır 

Sayı 5 2 31 38 

Oran (%) 23,8% 20,0% 29,0% 27,5% 

Toplam 
Sayı 21 10 107 138 

Oran (%) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 

Ankete katılan elma üreticilerinin elma üretim dekarlarına göre ürünlerini satmadan 
önce pazar araştırması yapma durumları incelendiğinde; 11-20 da üreticilerin %80’inin 
ürünleri satmadan önce pazar araştırması yaptığı, 21 da ≥ üreticilerin %29’unun 
ürünleri satmadan önce pazar araştırması yapmadığı Çizelge 33’de görülmektedir. 

Kayseri elma yetiştiricilerinin ilçelere göre ürünlerini sattıkları kişilerden çeşit ve kalite 
konusunda bilgi alma durumları Çizelge 34’de verilmiştir.  
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Çizelge 34. Elma yetiştiricilerinin ilçelere göre ürünlerini sattıkları kişilerden çeşit ve kalite konusunda 
bilgi alma durumlarının dağılımı (%) 
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Evet 
Sayı 9 47 39 95 

Oran (%) 69,2% 78,3% 60,0% 68,8% 

Hayır 
Sayı 4 13 26 43 

Oran (%) 30,8% 21,7% 40,0% 31,2% 

Toplam 
Sayı 13 60 65 138 

Oran (%) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Ankete katılan elma üreticilerinin ilçelere göre ürünlerini sattıkları kişilerden çeşit ve 
kalite konusunda bilgi alma durumları incelendiğinde; Yahyalı ilçesindeki üreticilerin 
%78.3’ünün ürünlerini sattıkları kişilerden çeşit ve kalite konusunda bilgi aldıkları, 
Yeşilhisar ilçesindeki üreticilerin %40’ının ürünlerini sattıkları kişilerden çeşit ve kalite 
konusunda bilgi almadıkları belirlenmiştir. Tüm ilçeler dikkate alındığında, üreticilerin 
%68.8’inin ürünlerini sattıkları kişilerden çeşit ve kalite konusunda bilgi aldıkları, 
%31.2’sinin ürünlerini sattıkları kişilerden çeşit ve kalite konusunda bilgi almadıkları 
belirlenmiştir (Çizelge 34).  

Kayseri elma yetiştiricilerinin elma üretim dekarlarına göre ürünlerini sattıkları 
kişilerden çeşit ve kalite konusunda bilgi alma durumları Çizelge 35’de verilmiştir.  

Çizelge 35. Elma yetiştiricilerinin elma üretim dekarlarına göre ürünlerini sattıkları kişilerden çeşit ve 
kalite konusunda bilgi alma durumlarının dağılımı (%) 
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Evet 

Sayı 14 7 74 95 

Oran (%) 66,7% 70,0% 69,2% 68,8% 

Hayır 

Sayı 7 3 33 43 

Oran (%) 33,3% 30,0% 30,8% 31,2% 

Toplam 
Sayı 21 10 107 138 

Oran (%) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Ankete katılan elma üreticilerinin elma üretim dekarlarına göre ürünlerini sattıkları 
kişilerden çeşit ve kalite konusunda bilgi alma durumları incelendiğinde; 11-20 da 
üreticilerin %70’inin ürünlerini sattıkları kişilerden çeşit ve kalite konusunda bilgi 
aldıkları, 10 da ≤ üreticilerin %33.3’ünün ürünlerini sattıkları kişilerden çeşit ve kalite 
konusunda bilgi almadıkları Çizelge 35’de görülmektedir. 

Kayseri elma yetiştiricilerinin ilçelere göre ürünlerini kime sattıkları Çizelge 36’da 
verilmiştir.  
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Çizelge 36. Elma yetiştiricilerinin ilçelere göre ürünlerini kime sattığının dağılımı (%) 

 
İlçe 

Toplam 
Develi Yahyalı Yeşilhisar 

Ü
rü

n
ü

n
ü

zü
 k

im
e

 
sa

tı
y

o
rs

u
n

u
z 

Tüccar 
Sayı 9 51 60 120 
Oran (%) 69,2% 85,0% 92,3% 87,0% 

Komisyoncu 
Sayı 3 5 4 12 
Oran (%) 23,1% 8,3% 6,2% 8,7% 

Market 
Sayı 1 1 0 2 
Oran (%) 7,7% 1,7% 0,0% 1,4% 

Doğrudan 
tüketici 

Sayı 0 1 0 1 
Oran (%) 0,0% 1,7% 0,0% 0,7% 

İhracatçı 
Sayı 0 2 1 3 
Oran (%) 0,0% 3,3% 1,5% 2,2% 

Toplam 
Sayı 13 60 65 138 
Oran (%) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Ankete katılan elma üreticilerinin ilçelere göre ürünlerini kime sattıkları incelendiğinde; 
Yeşilhisar ilçesindeki üreticilerin %92.3’ünün ürünlerini tüccara, Develi ilçesindeki 
üreticilerin %23.1’inin ürünlerini komisyoncuya, Develi ilçesindeki üreticilerin 
%7.7’sinin ürünlerini markete, Yahyalı ilçesindeki üreticilerin %1.7’sinin doğrudan 
tüketiciye ve Yahyalı ilçesindeki üreticilerin %3.3’ünün ihracatçıya sattıkları 
belirlenmiştir. Tüm ilçeler dikkate alındığında üreticilerin %87’sinin ürünlerini tüccara, 
%8.7’sinin komisyoncuya, %1.4’ünün markete, %0.7’sinin doğrudan tüketiciye ve 
%2.2’sinin ihracatçıya ürünlerini sattıkları belirlenmiştir (Çizelge 36).  

Kayseri elma yetiştiricilerinin elma üretim dekarlarına göre ürünlerini kime sattıkları 
Çizelge 37’de verilmiştir.  

Çizelge 37. Elma yetiştiricilerinin elma üretim dekarlarına göre ürünlerini kime sattığının dağılımı (%) 

 
Elma üretim dekarları 

Toplam 
10 da ≤ 11-20 da 21 da ≥ 

Ü
rü

n
ü

n
ü

zü
 k

im
e

 
sa

tı
y

o
rs

u
n

u
z 

Tüccar 
Sayı 17 10 93 120 
Oran (%) 81,0% 100,0% 86,9% 87,0% 

Komisyoncu 
Sayı 2 0 10 12 
Oran (%) 9,5% 0,0% 9,3% 8,7% 

Market 
Sayı 0 0 2 2 
Oran (%) 0,0% 0,0% 1,9% 1,4% 

Doğrudan 
tüketici 

Sayı 1 0 0 1 
Oran (%) 4,8% 0,0% 0,0% 0,7% 

İhracatçı 
Sayı 1 0 2 3 
Oran (%) 4,8% 0,0% 1,9% 2,2% 

Toplam 
Sayı 21 10 107 138 
Oran (%) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Ankete katılan elma üreticilerinin elma üretim dekarlarına göre ürünlerini kime 
sattıkları incelendiğinde; 11-20 da üreticilerin %100’ünün ürünlerini tüccara, 10 da ≤ 
üreticilerin %9.5’inin ürünlerini komisyoncuya, 21 da ≥ üreticilerin %1.9’unun 
ürünlerini markete, 10 da ≤ üreticilerin %4.8’inin doğrudan tüketiciye ve 10 da ≤ 
üreticilerin %4.8’inin ürünlerini ihracatçıya sattıkları Çizelge 37’de görülmektedir. 
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Elma üreticilerinin uygulama durumuna göre ürün satış fiyatının ortalaması Çizelge A’da 
verilmiştir. 

Çizelge A. Elma üreticilerinin uygulama durumuna göre ürün satış fiyatının ortalaması 

Uygulama durumu Kişi sayısı Oran % Ortalama fiyat En küçük En büyük 

İTU yapan 29 21 0,9 0,6 1,5 

İTU yapmayan 109 79 0,9 0,4 1,5 
 

İTU yapan üreticiler ile İTU yapmayan üreticiler arasında ortalama ürün satış fiyatları 
yönünden farkın olmadığı, her iki uygulamayı benimseyen üreticilerin ürünlerini en 
yüksek 1,5 TL’den, sadece İTU yapan üreticilerin en düşük 0,6 TL’den, İTU yapmayan 
üreticilerin en düşük 0,4 TL’den ürünlerini sattıkları tespit edilmiştir.  

Kayseri elma yetiştiricilerinin ilçelere göre ürünlerini kaç liradan sattıkları Çizelge 38’de 
verilmiştir.  

Çizelge 38. Elma yetiştiricilerinin ilçelere göre ürünlerini kaç liradan sattığının dağılımı (%) 

 
İlçe 

Toplam 
Develi Yahyalı Yeşilhisar 

Ü
rü

n
ü

 k
a

ç 
li

ra
d

a
n

 
sa

tt
ın

ız
 

0.4-0.62 arası Sayı 2 3 9 14 
Oran (%) 15,4% 5,0% 13,8% 10,1% 

0.63-0.85 arası Sayı 6 12 36 54 
Oran (%) 46,2% 20,0% 55,4% 39,1% 

0.86-1.08 arası Sayı 3 28 11 42 
Oran (%) 23,1% 46,7% 16,9% 30,4% 

1.09-1.31 arası Sayı 0 13 8 21 
Oran (%) 0,0% 21,7% 12,3% 15,2% 

1.32-1.50 arası Sayı 2 4 1 7 
Oran (%) 15,4% 6,7% 1,5% 5,1% 

Toplam 
Sayı 13 60 65 138 
Oran (%) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Ankete katılan elma üreticilerinin ilçelere göre ürünlerini kaç liradan sattığı 
incelendiğinde; Develi ilçesindeki üreticilerin %15.4’ünün ürünlerini 0.4-0.62 TL arası, 
Yeşilhisar ilçesindeki üreticilerin %55.4’ünün ürünlerini 0.63-0.85 TL arası, Yahyalı 
ilçesindeki üreticilerin %46.7’sinin ürünlerini 0.86-1.08 TL arası, Yahyalı ilçesindeki 
üreticilerin %21.7’sinin 1.09-1.31 TL arası ve Develi ilçesindeki üreticilerin %15.4’ünün 
ürünlerini 1.32-1.50 TL arası sattıkları belirlenmiştir. Tüm ilçeler dikkate alındığında 
üreticilerin %39.1’inin 0.36-0.85 TL arası, %30.4’ünün 0.86-1.08 TL arası, %15.2’sinin 
1.09-1.31 TL arası, %10.1’inin 0.4-0.62 TL arası ve %5.1’inin 1.32-1.50 TL arası 
ürünlerini sattıkları belirlenmiştir (Çizelge 38).  

Kayseri elma yetiştiricilerinin elma üretim dekarlarına göre ürünlerini kaç liradan 
sattıkları Çizelge 39’da verilmiştir.  
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Çizelge 39. Elma yetiştiricilerinin elma üretim dekarlarına göre ürünlerini kaç liradan sattığının dağılımı (%) 

 
Elma üretim dekarları 

Toplam 
10 da ≤ 11-20 da 21 da ≥ 

Ü
rü

n
ü

 k
a

ç 
li

ra
d

a
n

 
sa

tt
ın

ız
 

0.4-0.62 arası 
Sayı 2 1 11 14 
Oran (%) 9,5% 10,0% 10,3% 10,1% 

0.63-0.85 
arası 

Sayı 6 5 43 54 
Oran (%) 28,6% 50,0% 40,2% 39,1% 

0.86-1.08 
arası 

Sayı 9 3 30 42 
Oran (%) 42,9% 30,0% 28,0% 30,4% 

1.09-1.31 
arası 

Sayı 3 1 17 21 
Oran (%) 14,3% 10,0% 15,9% 15,2% 

1.32-1.50 
arası 

Sayı 1 0 6 7 
Oran (%) 4,8% 0,0% 5,6% 5,1% 

Toplam 
Sayı 21 10 107 138 
Oran (%) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Ankete katılan elma üreticilerinin elma üretim dekarlarına göre ürünlerini kaç liradan 
sattığı incelendiğinde; 21 da ≥ üreticilerin %10.3’ünün ürünlerini 0.4-0.62 TL arası, 11-
20 da üreticilerin %50’sinin ürünlerini 0.63-0.85 TL arası, 10 da ≤ üreticilerin 
%42.9’unun ürünlerini 0.86-1.08 TL arası, 21 da ≥ üreticilerin %15.9’unun 1.09-1.31 TL 
arası ve 21 da ≥ üreticilerin %5.6’sının ürünlerini 1.32-1.50 TL arası sattıkları 
belirlenmiştir.  

Kayseri elma yetiştiricilerinin ilçelere göre ürün satış zamanı Çizelge 40’da verilmiştir.  

Çizelge 40. Elma yetiştiricilerinin ilçelere göre ürün satış zamanlarının dağılımı (%) 

 
İlçe 

Toplam 
Develi Yahyalı Yeşilhisar 

Ü
rü

n
 s

a
tı

ş 
za

m
a

n
ı 

Eylül 
Sayı 5 1 24 30 
Oran (%) 38,5% 1,7% 36,9% 21,7% 

Ekim 
Sayı 4 16 30 50 
Oran (%) 30,8% 26,7% 46,2% 36,2% 

Kasım 
Sayı 0 3 0 3 
Oran (%) 0,0% 5,0% 0,0% 2,2% 

Aralık 
Sayı 1 5 2 8 
Oran (%) 7,7% 8,3% 3,1% 5,8% 

Ocak 
Sayı 0 18 3 21 
Oran (%) 0,0% 30,0% 4,6% 15,2% 

Şubat-Mart 
Sayı 3 17 6 26 
Oran (%) 23,1% 28,3% 9,2% 18,8% 

Toplam 
Sayı 13 60 65 138 
Oran (%) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Ankete katılan elma üreticilerinin ilçelere göre ürün satış zamanı incelendiğinde; Develi 
ilçesindeki üreticilerin %38.5’inin ürünlerini Eylül ayında, Yeşilhisar ilçesindeki 
üreticilerin %46.2’sinin ürünlerini Ekim ayında, Yahyalı ilçesindeki üreticilerin %5’inin 
ürünlerini Kasım ayında, Yahyalı ilçesindeki üreticilerin %8.3’ünin ürünlerini Aralık 
ayında, Yahyalı ilçesinde üreticilerin %30’unun ürünlerinin Ocak ayında ve Yahyalı 
ilçesindeki üreticilerin %28.3’ünün ürünlerini Şubat ve Mart aylarında sattıkları 
belirlenmiştir. Tüm ilçeler dikkate alındığında üreticilerin %36.2’inin Ekim ayında, 
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%21.7’si Eylül ayında, %18.8’i Şubat-Mart aylarında, %15.2’i Ocak ayında, %5.8’i Aralık 
ayında ve %2.2’si Kasım ayında ürünlerini sattıkları belirlenmiştir (Çizelge 40).  

Kayseri elma yetiştiricilerinin elma üretim dekarlarına göre ürün satış zamanı Çizelge 
41’de verilmiştir.  

Çizelge 41. Elma yetiştiricilerinin elma üretim dekarlarına göre ürün satış zamanlarının dağılımı (%) 

 
Elma üretim dekarları 

Toplam 
10 da ≤ 11-20 da 21 da ≥ 

Ü
rü

n
 s

a
tı

ş 
za

m
a

n
ı 

Eylül 
Sayı 5 4 21 30 
Oran (%) 23,8% 40,0% 19,6% 21,7% 

Ekim 
Sayı 7 3 40 50 
Oran (%) 33,3% 30,0% 37,4% 36,2% 

Kasım 
Sayı 0 0 3 3 
Oran (%) 0,0% 0,0% 2,8% 2,2% 

Aralık 
Sayı 1 0 7 8 
Oran (%) 4,8% 0,0% 6,5% 5,8% 

Ocak 
Sayı 4 1 16 21 
Oran (%) 19,0% 10,0% 15,0% 15,2% 

Diğer 
Sayı 4 2 20 26 
Oran (%) 19,0% 20,0% 18,7% 18,8% 

Toplam 
Sayı 21 10 107 138 
Oran (%) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Ankete katılan elma üreticilerinin elma üretim dekarlarına göre ürün satış zamanı 
incelendiğinde; 11-20 da üreticilerin %40’ının ürünlerini Eylül ayında, 21 da ≥ 
üreticilerin %37.4’ünün ürünlerini Ekim ayında, 21 da ≥ üreticilerin %2.8’inin 
ürünlerini Kasım ayında, 21 da ≥ üreticilerin %6.5’inin ürünlerini Aralık ayında, 10 da ≤ 
üreticilerin %19’unun ürünlerini Ocak ayında ve 11-20 da üreticilerin %20’sinin 
ürünlerini Şubat ve Mart aylarında sattıkları belirlenmiştir (Çizelge 41). 

Kayseri elma yetiştiricilerinin ilçelere göre ürün satış biçimi Çizelge 41’de verilmiştir.  

Çizelge 42. Elma yetiştiricilerinin ilçelere göre ürün satış biçiminin dağılımı (%) 

 
İlçe 

Toplam 
Develi Yahyalı Yeşilhisar 

Ü
rü

n
 s

a
tı

ş 
b

iç
im

i 

Hasat zamanı 
bahçede kabala 

Sayı 3 3 15 21 
Oran (%) 23,1% 5,0% 23,1% 15,2% 

Meyve dalında 
Sayı 2 3 10 15 
Oran (%) 15,4% 5,0% 15,4% 10,9% 

Hasat sonrası kilo 
hesabı 

Sayı 8 54 40 102 
Oran (%) 61,5% 90,0% 61,5% 73,9% 

Toplam 
Sayı 13 60 65 138 
Oran (%) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Ankete katılan elma üreticilerinin ilçelere göre ürün satış biçimi incelendiğinde; Develi 
ve Yahyalı ilçelerindeki üreticilerin %23.1’inin ürünlerini hasat zamanı bahçede kabala, 
Develi ve Yeşilhisar ilçelerindeki üreticilerin %15.4’ünün ürünlerini meyve dalında iken, 
Yahyalı ilçesindeki üreticilerin %90’ının ürünlerini hasat sonrası kilo hesabı şeklinde 
sattıkları tespit edilmiştir. Tüm ilçeler dikkate alındığında üreticilerin %73.9’unun hasat 
sonrası kilo hesabı, %15.2’sinin hasat zamanı bahçede kabala ve %10.9’unun meyve 
dalında iken ürünlerini sattıkları belirlenmiştir (Çizelge 42).  
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Kayseri elma yetiştiricilerinin elma üretim dekarlarına göre ürün satış biçimi Çizelge 
43’de verilmiştir.  

Çizelge 43. Elma yetiştiricilerinin elma üretim dekarlarına göre ürün satış biçiminin dağılımı (%) 

 
Elma üretim dekarları 

Toplam 
10 da ≤ 11-20 da 21 da ≥ 

Ü
rü

n
 s

a
tı

ş 
b

iç
im

i 

Hasat zamanı 
bahçede kabala 

Sayı 3 3 15 21 
Oran (%) 14,3% 30,0% 14,0% 15,2% 

Meyve dalında 
Sayı 2 0 13 15 
Oran (%) 9,5% 0,0% 12,1% 10,9% 

Hasat sonrası kilo 
hesabı 

Sayı 16 7 79 102 
Oran (%) 76,2% 70,0% 73,8% 73,9% 

Toplam 
Sayı 21 10 107 138 
Oran (%) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Ankete katılan elma üreticilerinin elma üretim dekarlarına göre ürün satış biçimi 
incelendiğinde; 11-20 da arasındaki üreticilerin %30’unun ürünlerini hasat zamanı 
bahçede kabala, 21da ≥ üreticilerin %12.1’inin ürünlerini meyve dalında iken, 10 da ≤ 
üreticilerin %76.2’sinin ürünlerini hasat sonrası kilo hesabı şeklinde sattıkları Çizelge 
43’den takip edilmektedir. 

Kayseri elma yetiştiricilerinin ilçelere göre kilo ile satış yapma nedenleri Çizelge 44’de 
verilmiştir.  

Çizelge 44. Elma yetiştiricilerinin ilçelere göre kilo ile satış yapma nedenlerinin dağılımı (%) 

 
İlçe 

Toplam 
Develi Yahyalı Yeşilhisar 

K
il

o
 i

le
 s

a
tm

a
 n

e
d

e
n

i Kilo ile satmadım 
Sayı 5 1 23 29 
Oran (%) 38,5% 1,7% 35,4% 21,0% 

Ürünüm tam 
değerinde satıldığı için 

Sayı 3 31 16 50 
Oran (%) 23,1% 51,7% 24,6% 36,2% 

Kaliteli yetiştiricilik 
yaptığım için 

Sayı 4 11 7 22 
Oran (%) 30,8% 18,3% 10,8% 15,9% 

Alıcı kuruluş bu 
şekilde aldığı için 

Sayı 0 7 14 21 
Oran (%) 0,0% 11,7% 21,5% 15,2% 

Kabala satışta çok fazla 
kaybım olduğu için 

Sayı 1 10 5 16 
Oran (%) 7,7% 16,7% 7,7% 11,6% 

Toplam 
Sayı 13 60 65 138 
Oran (%) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Ankete katılan elma üreticilerinin ilçelere göre ürünlerini kilo ile satma nedeni 
incelendiğinde; Develi ilçesindeki üreticilerin %38.5’inin ürünlerini kilo ile satmadıkları, 
Yahyalı ilçesindeki üreticilerin %51.7’sinin ürününün tam değerinde satıldığı, Develi 
ilçesindeki üreticilerin %30.8’inin kaliteli yetiştiricilik yaptığı, Yeşilhisar ilçesindeki 
üreticilerin %21.5’inin alıcı kuruluş kilo hesabı ile aldığı ve Yahyalı ilçesindeki 
üreticilerin %16.7’sinin kabala satıştan çok fazla kaybı olduğu için kilo ile satış yapmayı 
tercih ettikleri tespit edilmiştir. Tüm ilçeler dikkate alındığında üreticilerin %36.2’sinin 
ürünün tam değerinde satıldığı, %21’inin kilo ile satış yapmadığı, %15.9’unun kaliteli 
yetiştiricilik yaptığı, %15.2’sinin alıcı kuruluşun kilo hesabı ürünü aldığı ve %11.6’sının 
kabala satıştan çok fazla kaybı olduğu için kilo ile satışı tercih ettikleri belirlenmiştir 
(Çizelge 44). 
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Kayseri elma yetiştiricilerinin elma üretim dekarlarına göre kilo ile satış yapma 
nedenleri Çizelge 45’de verilmiştir.  

Çizelge 45. Elma yetiştiricilerinin elma üretim dekarlarına göre kilo ile satış yapma nedenlerinin dağılımı (%) 

 
Elma üretim dekarları 

Toplam 
10 da ≤ 11-20 da 21 da ≥ 

K
il

o
 i

le
 s

a
tm

a
 n

e
d

e
n

i 

Kilo ile satmadım 
Sayı 3 3 23 29 
Oran (%) 14,3% 30,0% 21,5% 21,0% 

Ürünüm tam 
değerinde satıldığı 

için 

Sayı 9 2 39 50 
Oran (%) 

42,9% 20,0% 36,4% 36,2% 

Kaliteli yetiştiricilik 
yaptığım için 

Sayı 4 3 15 22 
Oran (%) 19,0% 30,0% 14,0% 15,9% 

Alıcı kuruluş bu 
şekilde aldığı için 

Sayı 3 1 17 21 
Oran (%) 14,3% 10,0% 15,9% 15,2% 

Kabala satışta çok 
fazla kaybım olduğu 

için 

Sayı 2 1 13 16 
Oran (%) 

9,5% 10,0% 12,1% 11,6% 

Toplam 
Sayı 21 10 107 138 
Oran (%) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Ankete katılan elma üreticilerinin elma üretim dekarlarına göre ürünlerini kilo ile satma 
nedeni incelendiğinde; 11-20 da arası üreticilerin %30’u ürünlerini kilo ile 
satmadıklarını, 10 da ≤ üreticilerin %42.9’unun ürününün tam değerinde satıldığı, 11-20 
da arası üreticilerin %30’unun kaliteli yetiştiricilik yaptıkları, 21 da ≥  üreticilerin 
%15.9’unun alıcı kuruluş kilo hesabı ile aldığı ve 21 da ≥ üreticilerin %12.1’inin kabala 
satıştan çok fazla kaybı olduğu için kilo ile satışı tercih ettikleri belirlenmiştir. 

Kayseri elma yetiştiricilerinin ilçelere göre ürün satış şekli Çizelge 46’da verilmiştir.  

Çizelge 46. Elma yetiştiricilerinin ilçelere göre ürün satış şekillerinin dağılımı (%) 

 
İlçe 

Toplam 
Develi Yahyalı Yeşilhisar 

Ü
rü

n
 s

a
tı

ş 
şe

k
li

 

Peşin 
Sayı 4 26 6 36 
Oran (%) 30,8% 43,3% 9,2% 26,1% 

Vadeli 
Sayı 6 3 8 17 
Oran (%) 46,2% 5,0% 12,3% 12,3% 

Bir kısmı pesin bir 
kısmı vadeli 

Sayı 3 31 51 85 
Oran (%) 23,1% 51,7% 78,5% 61,6% 

Toplam 
Sayı 13 60 65 138 
Oran (%) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Ankete katılan elma üreticilerinin ilçelere göre ürün satış şekli incelendiğinde; Yahyalı 
ilçesindeki üreticilerin %43.3’ünün ürünlerini peşin sattıkları, Develi ilçesindeki 
üreticilerin %46.2’sinin ürünlerini vadeli sattığı, Yeşilhisar ilçesindeki üreticilerin 
%78.5’inin ürünlerinin bir kısmını peşin bir kısmını vadeli sattıkları belirlenmiştir. Tüm 
ilçeler dikkate alındığında üreticilerin %61.6’sının bir kısmı peşin bir kısmı vadeli, 
%26.1’inin peşin ve %12.3’ünün vadeli satış yaptıkları Çizelge 46’da görülmektedir. 

Kayseri elma yetiştiricilerinin elma üretim dekarlarına göre ürün satış şekli Çizelge 
47’de verilmiştir.  

 



  Kayseri Elma Raporu-2015 

34 
 

Çizelge 47. Elma yetiştiricilerinin elma üretim dekarlarına göre ürün satış şekillerinin dağılımı (%) 

 
Elma üretim dekarları 

Toplam 
10 da ≤ 11-20 da 21 da ≥ 

Ü
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k
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Peşin 
Sayı 12 1 23 36 
Oran (%) 57,1% 10,0% 21,5% 26,1% 

Vadeli 
Sayı 2 2 13 17 
Oran (%) 9,5% 20,0% 12,1% 12,3% 

Bir kısmı pesin 
bir kısmı vadeli 

Sayı 7 7 71 85 
Oran (%) 33,3% 70,0% 66,4% 61,6% 

Toplam 
Sayı 21 10 107 138 
Oran (%) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Ankete katılan elma üreticilerinin elma üretim dekarlarına göre ürün satış şekli 
incelendiğinde; 10 da ≤ üreticilerin %57.1’inin peşin, 11-20 da arası üreticilerin 
%20’sinin vadeli, 11-20 da arası üreticilerin %70’inin bir kısmı peşin bir kısmı vadeli 
satış yaptıkları Çizelge 47’den izlenebilmektedir. 

Kayseri elma yetiştiricilerinin ilçelere göre ürünlerini satmadan önce sınıflandırma 
yapma durumları Çizelge 48’de verilmiştir.  

 

Çizelge 48. Elma yetiştiricilerinin ilçelere göre ürünlerini satmadan önce sınıflandırma yapma 
durumlarının dağılımı(%) 

 
İlçe 

Toplam 
Develi Yahyalı Yeşilhisar 
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Evet 

Sayı 5 55 34 94 

Oran (%) 38,5% 91,7% 52,3% 68,1% 

Hayır 

Sayı 8 5 31 44 

Oran (%) 61,5% 8,3% 47,7% 31,9% 

Toplam Sayı 13 60 65 138 
Oran (%) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Ankete katılan elma üreticilerinin ilçelere göre ürünlerini satmadan önce sınıflandırma 
yapma durumları incelendiğinde; Yahyalı ilçesindeki üreticilerin %91.7’sinin ürünlerini 
satmadan önce sınıflandırma yaptıklarını, Develi ilçesindeki üreticilerin %61.5’inin 
ürünlerinin satmadan önce sınıflandırma yapmadıkları belirlenmiştir. Tüm ilçeler 
dikkate alındığında üreticilerin %68.1’inin satış öncesi sınıflandırma yaptığı, 
%31.9’unun satış öncesi sınıflandırma yapmadığı tespit edilmiştir (Çizelge 48). 

Kayseri elma yetiştiricilerinin elma üretim dekarlarına göre ürünlerini satmadan önce 
sınıflandırma yapma durumları Çizelge 49’da verilmiştir.  
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Çizelge 49. Elma yetiştiricilerinin elma üretim dekarlarına göre ürünlerini satmadan önce sınıflandırma 
yapma durumlarının dağılımı (%) 

 
Elma üretim dekarları 

Toplam 
10 da ≤ 11-20 da 21 da ≥ 

Ü
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Evet 
Sayı 15 6 73 94 

Oran (%) 71,4% 60,0% 68,2% 68,1% 

Hayır 
Sayı 6 4 34 44 

Oran (%) 28,6% 40,0% 31,8% 31,9% 

Toplam 
Sayı 21 10 107 138 
Oran (%) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Ankete katılan elma üreticilerinin elma üretim dekarlarına göre ürünlerini satmadan 
önce sınıflandırma yapma durumları incelendiğinde; 10 da ≤ üreticilerin %71.4’ünün 
satış öncesi sınıflandırma yaptığı, 11-20 da arası üreticilerin %40’ının satış öncesi 
sınıflandırma yapmadığı Çizelge 49’dan izlenebilmektedir. 

Kayseri elma yetiştiricilerinin ilçelere göre ürün satış fiyatını belirleme durumları 
Çizelge 50’de verilmiştir.  

Çizelge 50. Elma yetiştiricilerinin ilçelere göre ürün satış fiyatını belirleme durumlarının dağılımı (%) 

 
İlçe 

Toplam 
Develi Yahyalı Yeşilhisar 
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Alıcının teklifini kabul 
etmek zorundayım 

Sayı 2 6 9 17 
Oran (%) 15,4% 10,0% 13,8% 12,3% 

Önce pazar fiyatını 
öğrenirim sonra en 
yüksek fiyatı verene 

satarım 

Sayı 6 26 8 40 

Oran (%) 46,2% 43,3% 12,3% 29,0% 

Alıcı ile pazarlık ederim 
Sayı 4 27 48 79 
Oran (%) 30,8% 45,0% 73,8% 57,2% 

Diğer 
Sayı 1 1 0 2 
Oran (%) 7,7% 1,7% 0,0% 1,4% 

Toplam 
Sayı 13 60 65 138 
Oran (%) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Ankete katılan elma üreticilerinin ilçelere göre ürün satış fiyatını belirleme durumları 
incelendiğinde; Develi ilçesindeki üreticilerin %15.4’ünün alıcının teklifini kabul etmek 
zorunda olduğu, %46.2’sinin pazardan fiyat araştırması yapıp sonra en yüksek fiyatı 
verene satış yaptığı, Yeşilhisar ilçesindeki üreticilerin %73.8’inin alıcı ile pazarlık ederek 
fiyat oluşturduğu ve Develi ilçesindeki üreticilerin %7.7’sinin satış öncesi internet, 
medya ve elma üretimi yapan diğer illerden fiyat araştırması yaparak ürününü sattığı 
tespit edilmiştir. Tüm ilçeler dikkate alındığında üreticilerin %57.2’sinin ürünlerini 
satarken alıcı ile pazarlık ettikleri, %29’unun önce Pazar fiyatını öğrendiği sonra en 
yüksek fiyatı verene ürününü sattığı, %12.3’ünün alıcının teklifini kabul etmek zorunda 
olduğu, %1.4’ünün elma üretimi yapan diğer illerden pazar fiyatını öğrenerek satış 
yaptığı belirlenmiştir (Çizelge 50). 
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Kayseri elma yetiştiricilerinin elma üretim dekarlarına göre ürün satış fiyatını belirleme 
durumları Çizelge 51’de verilmiştir.  

Çizelge 51. Elma yetiştiricilerinin elma üretim dekarlarına göre ürün satış fiyatını belirleme durumlarının 
dağılımı (%) 

 
Elma üretim dekarları 

Toplam 
10 da ≤ 11-20 da 21 da ≥ 
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Alıcının teklifini 
kabul etmek 
zorundayım 

Sayı 4 2 11 17 

Oran (%) 19,0% 20,0% 10,3% 12,3% 

Önce pazar fiyatını 
öğrenirim sonra en 
yüksek fiyatı verene 

satarım 

Sayı 7 2 31 40 

Oran (%) 33,3% 20,0% 29,0% 29,0% 

Alıcı ile pazarlık 
ederim 

Sayı 10 6 63 79 
Oran (%) 47,6% 60,0% 58,9% 57,2% 

Diğer 
Sayı 0 0 2 2 
Oran (%) 0,0% 0,0% 1,9% 1,4% 

Toplam 
Sayı 21 10 107 138 
Oran (%) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Ankete katılan elma üreticilerinin elma üretim dekarlarına göre ürün satış fiyatını 
belirleme durumları incelendiğinde; 11-20 da arası üreticilerin %20’sinin ürününü 
satarken alıcının teklifini kabul etmek zorunda olduğu, 10da ≤  üreticilerin %33.3’ünün 
ürününü satarken önce pazardan fiyat araştırması yaptığını sonra en yüksek fiyatı 
verene sattığı, 11-20 da üreticilerin %60’ının ürününü satarken alıcı ile pazarlık ettiği ve 
21 da ≥  üreticilerin ürünlerin %1.4’ünün ürününü satmadan önce internet, medya ve 
elma üretimi yapan diğer illerden fiyat araştırması yaptığı tespit edilmiştir. 

Kayseri elma yetiştiricilerinin ilçelere göre satış dönemindeki pazar fiyatını hangi 
kaynaktan öğrendiğinin durumu Çizelge 52’de verilmiştir.  

Çizelge 52. Elma yetiştiricilerinin ilçelere göre satış dönemindeki pazar fiyatını hangi kaynaktan 
öğrendiğinin durumunun dağılımı (%) 

 
İlçe 

Toplam 
Develi Yahyalı Yeşilhisar 
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Düzenli olarak 
pazara giderek 

Sayı 4 10 4 18 
Oran (%) 30,8% 16,7% 6,2% 13,0% 

Arkadaş ve 
tanıdıklardan 

Sayı 5 30 39 74 
Oran (%) 38,5% 50,0% 60,0% 53,6% 

Tüccardan 
Sayı 4 18 17 39 
Oran (%) 30,8% 30,0% 26,2% 28,3% 

Diğer 
Sayı 0 2 5 7 
Oran (%) 0,0% 3,3% 7,7% 5,1% 

Toplam 
Sayı 13 60 65 138 
Oran (%) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Ankete katılan elma üreticilerinin ilçelere göre satış dönemindeki pazar fiyatını hangi 
kaynaktan öğrendiğinin durumu incelendiğinde; Develi ilçesindeki üreticilerin %30.8’i 
ürününü satmadan önce düzenli olarak pazara giderek ürün fiyatını öğrendiğini, 
Yeşilhisar ilçesindeki üreticilerin %60’ı ürününü satmadan önce arkadaş ve 
tanıdıklardan ürün fiyatını öğrendiğini, Develi ilçesindeki üreticilerin %30.8’i ürününü 
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satmadan önce tüccardan ürün fiyatını öğrendiği ve Yeşilhisar ilçesindeki üreticilerin 
%7.7’si ürününü satmadan önce internet, medya ve elma üretimi yapan diğer illerden 
ürün fiyatını öğrendiğini belirtmişlerdir. Tüm ilçeler dikkate alındığında üreticilerin 
%53.6’sının arkadaş ve tanıdıklardan, %28.3’ünün tüccardan, %13’ünün pazardan ve 
%5.1’inin elma üretimi yapan diğer illerden pazar fiyatını öğrendiği tespit edilmiştir 
(Çizelge 52). 

Kayseri elma yetiştiricilerinin elma üretim dekarlarına göre satış dönemindeki pazar 
fiyatını öğrenme kaynaklarının dağılımı Çizelge 53’de verilmiştir.  

Çizelge 53. Elma yetiştiricilerinin elma üretim dekarlarına göre satış dönemindeki pazar fiyatını öğrenme 
kaynaklarının dağılımı (%) 

 
Elma üretim dekarları 

Toplam 
10 da ≤ 11-20 da 21 da ≥ 
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Düzenli olarak 
pazara giderek 

Sayı 2 2 14 18 
Oran (%) 9,5% 20,0% 13,1% 13,0% 

Arkadaş ve 
tanıdıklardan 

Sayı 10 5 59 74 
Oran (%) 47,6% 50,0% 55,1% 53,6% 

Tüccardan 
Sayı 9 3 27 39 
Oran (%) 42,9% 30,0% 25,2% 28,3% 

Diğer 
Sayı 0 0 7 7 
Oran (%) 0,0% 0,0% 6,5% 5,1% 

Toplam 
Sayı 21 10 107 138 
Oran (%) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Ankete katılan elma üreticilerinin elma üretim dekarlarına göre satış dönemindeki pazar 
fiyatını öğrenme kaynaklarının dağılımı incelendiğinde; 11-20 arası üreticilerin %20’si 
ürününü satmadan önce düzenli olarak pazara giderek ürün fiyatını öğrendiğini, 21 da ≥ 
üreticilerin %55.1’i ürününü satmadan önce arkadaş ve tanıdıklardan ürün fiyatını 
öğrendiğini, 10 da ≤ üreticilerin %42.9’u ürününü satmadan önce tüccardan ürün 
fiyatını öğrendiğini ve 21 da ≥ üreticilerin %6.5’i ürününü satmadan önce internet, 
medya ve elma üretimi yapan diğer illerden ürün fiyatını öğrendiğini belirtmişlerdir 
(Çizelge 53). 

 Kayseri elma yetiştiricilerinin ilçelere göre fiyatı belirlemede etkili olan faktörlerin 
dağılımı Çizelge 54’de verilmiştir.  

Çizelge 54. Elma yetiştiricilerinin ilçelere göre fiyat belirlemede etkili olan faktörlerin dağılımı (%) 

 
İlçe 

Toplam 
Develi Yahyalı Yeşilhisar 
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r Ödeme zamanı 
Sayı 5 4 17 26 
Oran (%) 38,5% 6,7% 26,2% 18,8% 

Ürün miktarı 
Sayı 2 0 0 2 
Oran (%) 15,4% 0,0% 0,0% 1,4% 

Ürün kalitesi 
Sayı 6 54 35 95 
Oran (%) 46,2% 90,0% 53,8% 68,8% 

İşletmenin yeri 
Sayı 0 0 1 1 
Oran (%) 0,0% 0,0% 1,5% 0,7% 

Üreticinin 
borçlanma 

durumu 

Sayı 0 2 12 14 
Oran (%) 

0,0% 3,3% 18,5% 10,1% 

Toplam 
Sayı 13 60 65 138 
Oran (%) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Ankete katılan elma üreticilerinin ilçelere göre fiyat belirlemede etkili olan faktörlerin 
dağılımı incelendiğinde; tüm ilçelere göre fiyatı belirleyen ana faktörün ürünün kalitesi 
olduğu tespit edilmiştir. Çalışmanın yapıldığı üreticilerin %68.8’inin ürün kalitesini, 
%18.8’inin ödeme zamanını, %10.1’inin borçlanma durumunu, %1.4’ünün ürün 
miktarını ve %0.7’sinin işletme yerini ürün fiyatını belirleyen ana faktör olarak gördüğü 
belirlenmiştir (Çizelge 54). Diğer taraftan satışta ürün kalitesinin önem sırasına göre 
ürünün rengine, hastalık ve zararlıdan ari olmasına, büyüklüğüne ve cinsine(çeşidine) 
göre belirlendiği saptanmıştır. 

Kayseri elma yetiştiricilerinin elma üretim dekarlarına göre fiyat belirlemede etkili olan 
faktörlerin dağılımı Çizelge 55’de verilmiştir.  

 

Çizelge 55. Elma yetiştiricilerinin elma üretim dekarlarına göre fiyat belirlemede etkili olan faktörlerin 
dağılımı (%) 

 
Elma üretim dekarları 

Toplam 
10 da ≤ 11-20 da 21 da ≥ 

F
iy

a
t 

b
e

li
rl

e
n

m
e

si
n

d
e

 
h

a
n

g
i 

fa
k

tö
rl

e
r 

ro
l 

o
y

n
a

r Ödeme zamanı 
Sayı 2 0 24 26 
Oran (%) 9,5% 0,0% 22,4% 18,8% 

Ürün miktarı 
Sayı 0 1 1 2 
Oran (%) 0,0% 10,0% 0,9% 1,4% 

Ürün kalitesi 
Sayı 14 7 74 95 
Oran (%) 66,7% 70,0% 69,2% 68,8% 

İşletmenin yeri 
Sayı 0 0 1 1 
Oran (%) 0,0% 0,0% 0,9% 0,7% 

Üreticinin 
borçlanma 

durumu 

Sayı 5 2 7 14 

Oran (%) 23,8% 20,0% 6,5% 10,1% 

Toplam 
Sayı 21 10 107 138 
Oran (%) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Ankete katılan elma üreticilerinin elma üretim dekarlarına göre fiyatı belirlemede etkili 
olan faktörlerin dağılımı incelendiğinde; 10 da ≤ üreticilerin, 11-20 da arası üreticilerin, 
21 da ≥  üreticilerin satışta fiyatı belirleyen ana faktör olarak ürün kalitesini gördüğü 
saptanmıştır (Çizelge 55).  

Kayseri elma yetiştiricilerinin ilçelere göre üreticilerin alıcının önerdiği fiyatı yetersiz 
bulmaları durumundaki tutumları Çizelge 56’da verilmiştir.  

 

Çizelge 56. Elma yetiştiricilerinin ilçelere göre üreticilerin alıcının önerdiği fiyatı yetersiz bulmaları 
durumundaki tutumlarının dağılımı (%) 
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Toplam 
Develi Yahyalı Yeşilhisar 

A
lı

cı
n

ın
 ö

n
e

rd
iğ

i 
fi

y
a

tı
 y

e
te

rs
iz

 
b

u
lm

a
n

ız
 

d
u

ru
m

u
n

d
a

 n
e

 
y

a
p

ıy
o

rs
u

n
u

z Mecburen satarım 
Sayı 4 2 20 26 
Oran (%) 30,8% 3,3% 30,8% 18,8% 

Depoya koyar 
beklerim 

Sayı 3 51 14 68 
Oran (%) 23,1% 85,0% 21,5% 49,3% 

Başka alıcı için 
fiyat araştırması 

yaparım 

Sayı 6 7 31 44 
Oran (%) 

46,2% 11,7% 47,7% 31,9% 

Toplam 
Sayı 13 60 65 138 
Oran (%) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Ankete katılan elma üreticilerinin ilçelere göre üreticilerin alıcının önerdiği fiyatı 
yetersiz bulmaları durumundaki tutumları incelendiğinde; Develi ve Yeşilhisar 
ilçelerindeki üreticilerin %30.8’i ürün fiyatını yetersiz bulmaların durumunda ürünü 
mecburen sattıklarını, Yahyalı ilçesindeki üreticilerin %85’i ürünü depoya koyarak 
beklediğini, Yeşilhisar ilçesindeki üreticilerin %47.7’si ürünü satmayarak başka alıcı için 
fiyat araştırması yaptığını bildirmişlerdir. Tüm ilçeler dikkate alındığında alıcının teklif 
ettiği fiyat yetersiz bulunması durumunda üreticilerin %49.3’ünün depoya koyarak 
beklediği, %31.9’unun başka alıcı için fiyat araştırması yaptığı ve %18.8’inin mecburen 
sattığı tespit edilmiştir (Çizelge 56). 

Kayseri elma yetiştiricilerinin elma üretim dekarlarına göre üreticilerin alıcının önerdiği 
fiyatı yetersiz bulmaları durumundaki tutumları Çizelge 57’de verilmiştir.  

Çizelge 57. Elma yetiştiricilerinin elma üretim dekarlarına göre üreticilerin alıcının önerdiği fiyatı 
yetersiz bulmaları durumundaki tutumlarının dağılımı (%) 

 
Elma üretim dekarları 

Toplam 
10 da ≤ 11-20 da 21 da ≥ 
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Mecburen 
satarım 

Sayı 6 3 17 26 
Oran (%) 28,6% 30,0% 15,9% 18,8% 

Depoya koyar 
beklerim 

Sayı 11 4 53 68 
Oran (%) 52,4% 40,0% 49,5% 49,3% 

Başka alıcı için 
fiyat araştırması 

yaparım 

Sayı 4 3 37 44 

Oran (%) 19,0% 30,0% 34,6% 31,9% 

Toplam 
Sayı 21 10 107 138 
Oran (%) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Ankete katılan elma üreticilerinin elma üretim dekarlarına göre üreticilerin alıcının 
önerdiği fiyatı yetersiz bulmaları durumundaki tutumları incelendiğinde; 11-20 da arası 
üreticilerin %30’u ürün fiyatını yetersiz bulmaların durumunda ürünü mecburen 
sattıklarını, 10 da ≤ üreticilerin %52.4’ü ürünü depoya koyarak beklediğini, 21 da ≥ 
üreticilerin %34.6’sı ürünü satmayarak başka alıcı için fiyat araştırması yaptığını 
belirtmiştir ( Çizelge 57). 

Elma üreticilerinin ürün satış sonrası tüccardan parasını tam alma durumlarının 
dağılımı (%) Şekil 17’de verilmiştir. Üreticilerin %28’inin parasını tam olarak alamadığı, 
%72’sinin ise parasını tam olarak aldığı belirlenmiştir (Şekil 17). 

 

Şekil 17. Elma üreticilerinin ürün satış sonrası tüccardan parasını tam alma durumlarının dağılımı (%) 

72% 

28% 
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Üreticilerin hasat sonrası ürüne depolama yapma durumu ve depolama materyalinin 
dağılımı Şekil 18’de verilmiştir. Üreticilerin %67’sinin ürüne depolama yaptığı, 
%33’ünün depolama yapmadan ürünü sattığı belirlenmiştir. Depolama yapan 
üreticilerin %58’inin plastik kasa, %42’sinin tahta kasa kullandığı saptanmıştır (Şekil 
18). 

  
Şekil 18. Üreticilerin hasat sonrası ürüne depolama yapma durumu ve depolama materyalinin dağılımı (%). 

Üreticilerin %99’unun depolamayı donanımlı soğuk hava depolarında (klasik) yaptığı ve 
%7’ünün bu tür depoları teknolojik ve kapasite yönünden yetersiz buldukları tespit 
edilmiştir (Şekil 19). 

  
Şekil 19. Depolama şekli ve soğuk hava depolarının yeterlilik durumlarının dağılımı (%). 

 

Depolama yapan üreticilerin %65’i depolama esnasında üründe herhangi bir bozulma 
veya çürüme olmadığını, %35’i ise depo sahiplerinin maliyetten kaçarak depoları olması 
gereken sıcaklık derecesinde çalıştırmadıkları için üründe bozulmalar olduğunu 
bildirmişlerdir (Şekil 20). 
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Şekil 20. Elma üreticilerinin depolamada sorun yaşama durumlarının dağılımı (%). 

Depolama yapan üreticilerin %60’ı depolama sonrası oluşan ürün fiyatını yeterli 
bulurken, %40’ı oluşan ürün fiyatını yeterli bulmadığını ve depo fiyatlarının çok yüksek  
olduğunu belirtmişlerdir (Şekil 21). 

 

Şekil 21. Depolama sonrası oluşan ürün fiyatının yeterlilik durumu (%). 

Yapılan çalışmada üreticilerin %72’sinin pazarlama sorunu yaşadığı ve pazarlama 
sorunu yaşayanların %96’sının bu sorunu pazarlama kooperatifi veya birlik kurularak 
çözüleceğine inandığı belirlenmiştir (Şekil 22). 

  
Şekil 22. Pazarlama sorunu yaşayanlar ve pazarlama kooperatifi veya birliğin bu sorunu çözeceğini 

düşünenlerin dağılımı (%). 
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3.5. YETİŞTİRME TEKNİĞİ 

Üreticilerin meyvecilik veya elmacılık yapma nedenlerini belirleme üzere oluşturulan 
ölçeğin dağılımı Çizelge 58’de verilmiştir. 

Çizelge 58. Üreticilerin meyvecilik veya elmacılık yapma nedenlerinin dağılımı (%) 

Elmacılık yapmasına 
etki eden faktörler 

1 2 3 4 5 
X sd 

 n % n % n % n % n % 
Yöredeki üretim deseni 10 7.2 5 3.6 14 10.1 19 13.8 90 65.2 4.26 1.22 

Tatmin edici gelir 9 6.5 8 5.8 15 10.9 27 19.6 79 57.2 4.15 1.21 
Masrafı az olduğu İçin 92 66.7 11 8 15 10.9 8 5.8 12 8.7 1.81 1.33 

Hobi olarak 119 86.2 3 2.2 4 2.9 2 1.4 10 7.2 1.41 1.12 
Riski fazla olmadığı için 92 66.7 14 10.1 17 12.3 4 2.9 11 8 1.75 1.25 
Arazi küçük olduğu için 34 24.6 11 8 21 15.2 19 13.8 53 38.4 3.33 1.62 

Yaşadığım yerin 
iklimine ve toprak 

yapısına en uygun iş 
alanı olması 

1 0.7 4 2.9 3 2.2 16 11.6 114 82.6 4.72 0.71 

Aileden gelen bir iş alanı 
olması 

29 21 3 2.2 10 7.2 28 20.3 68 49.3 3.74 1.58 

Alternatifi olmadığı için 37 26.8 10 7.2 10 7.2 13 9.4 68 49.3 3.47 1.73 
Başka bildiğim iş 

olmadığı için 
55 39.9 7 5.1 11 8 7 5.1 58 42 3.04 1.84 

 

Üreticilerin %65.2’si yöredeki üretim desenini, %57.2’si tatmin edici geliri, %38.4’ü 
arazisinin küçük olmasını, %82.6’sı yaşadığı yerin iklimine ve toprak yapısına en uygun 
iş alanı olmasını, %49.3’ü aileden gelen bir iş alanı olmasını ve %49.3’ü başka alternatifi 
olmamasını meyvecilik yapma nedeni olarak beyan etmişlerdir. Tüm ölçek dikkate 
alındığında önem sırasına göre; yaşadığı yerin iklim ve toprak yapısına en uygun iş alanı 
olması, yöredeki üretim deseninin elma olması, elmacılıktan tatmin edici gelir elde 
edilmesi, aileden gelen iş sahası olması, elma kadar gelir sağlayacak alternatif başka bir 
ürün olmaması ve arazilerin küçük ve parçalı olması gibi nedenlerden dolayı bölgedeki 
çiftçilerin meyvecilik veya elmacılık yaptığı belirlenmiştir (Çizelge 58). 

Bahçe sahibi olan üreticilerin tesis kurmadan önce konu hakkında araştırma yapma 
durumları Şekil 23’de verilmiştir. Üreticilerin %57’sinin konu hakkında araştırma 
yaptığı, %43’ünün ise araştırma yapmadığı tespit edilmiştir. 

 

Şekil 23. Üreticilerin tesis kurumundan önce konu hakkında araştırma yapma durumları (%). 
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Araştırma yapan üreticilerin araştırma kaynaklarının dağılımı Şekil 24’de verilmiştir. 
Üreticilerin %68’inin il-ilçe tarım müdürlüklerini, %18’inin fidancıları, %5’inin tarım 
danışmanlarını, %3’ünün üretici birliklerini, %2’sinin interneti, %2’sinin tüccarları ve 
%2’sinin ilaç bayilerini araştırma kaynağı olarak kullandığı belirlenmiştir (Şekil 24). 

 

 

Şekil 24. Üreticilerin elmacılık konusunda araştırma yaptıkları kaynakların dağılımı (%). 

Elma üreticilerinin tesis kurarken teşvik veya desteklerden yararlanma durumu Şekil 
25’de verilmiştir. Üreticilerin %70’inin teşvik veya desteklerden yararlanmadığı, 
%30’unun ise yararlandığı saptanmıştır (Şekil 25). 

 

 

Şekil 25. Elma üreticilerinin tesis kurar iken teşvik veya desteklerden yararlanma durumu (%). 

 

Çalışma neticesinde üreticilerin %36’sının bahçe kurum esnasında hibe/desteklerin 
etkisinin olduğuna inandığı, %64’ünün ise inanmadığı belirlenmiştir (Şekil 26). 
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Şekil 26. Üreticilerin bahçe kurumunda hibe ve desteklerin etkisine inanma durumu (%). 

 

Üreticilerin tesis kurumunda kamu kuruluşlarından bilgi alma durumları Şekil 27’de 
verilmiştir. Buna göre; üreticilerin %51’inin tesis kurumunda kamu kurumlarından bilgi 
aldığı saptanmıştır (Şekil 27). Bilgi kaynağı olarak il ve ilçe tarım müdürlüklerinin 
kullanıldığı ve genel yetiştiricilik, çeşit ve yer seçimi konularında bilgi alındığı 
belirlenmiştir. 

 

Şekil 27. Üreticilerim kamu kurumlarından bilgi alma durumları (%). 

 

Çalışmaya katılan üreticilerin elma yetiştiriciliğindeki analiz yaptırma durumları Şekil 
28’de verilmiştir. Üreticilerin %22’sinin herhangi bir analiz yaptırmadığı, %78’inin ise 
analiz yaptırdığı tespit edilmiştir (Şekil 28).  
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Şekil 28. Elma yetiştiriciliği yapan üreticilerin analiz yaptırma durumları (%). 

Çalışmada analiz yaptığını beyan eden elma üreticilerinin %88’inin sadece toprak 
analizi, %6’sının toprak + su analizi, %3’ünün toprak + yaprak analizi ve %3’ünün 
toprak + yaprak + su analizleri yaptırdıkları tespit edilmiştir (Şekil 29). 

 

Şekil 29. Analiz yaptıran elma üreticilerinin analizlerinin dağılımı (%). 

Üreticilerin %41’inin dengeli gübreleme, %25’inin ÇATAK, %18’inin ÇATAK + dengeli 
gübreleme, %7’sinin İTU + ÇATAK uygulamaları, %6’sının İTU ve %3’ünün İTU + dengeli 
gübreleme amacıyla analiz yaptırdığı belirlenmiştir (Şekil 30). Üreticilerin analiz 
yaptırmasında etkili olan ana faktörün yapmış olduğu uygulamalardaki (ÇATAK + İTU) 
zorunluluk ve bu uygulamalardaki desteklemelerden kaynaklandığını söyleyebiliriz. 

 

Şekil 30. Elma üreticilerinin analiz yaptırma nedenlerinin dağılımı (%). 
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Herhangi bir analiz yaptırmayan üreticilerin %47’si sebepsiz, %23’ü gerek duymadığı, 
%10’u analiz sonucuna güvenmediği, %7’si komşuya göre gübreleme yaptığı, %7’si 
tapusu olmadığı (desteklerden yararlanamadığı için), %3’ü analiz yerinin uzaklığı ve 
%3’ü bahçe tesisini yeni kurduğu için herhangi bir analiz yaptırmadığını bildirmişlerdir 
(Şekil 31). 

 

Şekil 31. Üreticilerin analiz yaptırmama nedenlerinin dağılımı (%). 

Üreticilerin tercih ettiği çeşitler, parsel sayıları, alanları, üretim miktarları, ağaç başı 
ortalama verimleri ve ortalama ağaç yaşları Çizelge 59’da verilmiştir. 

Çizelge 59. Üreticilerin tercih ettiği çeşitler, parsel sayıları, alanları, üretim miktarları, ağaç başı ortalama 
verimleri ve ortalama ağaç yaşları 

Çeşitler 
  

Parsel sayısı Alan (da) Üretim 
Miktarı 
(Ton) 

Ağaç başı 
ortalama 
verim (kg 

ağaç-1) 

Ortalam
a Yaş Sayı 

Oran 
(%) 

Alan 
(da) 

Oran 
(%) 

Starking-Golden 108 52 2815 49 6360 115 20 

Starkrimson 26 12 541 10 1707 48 10 

Scarlet spur 49 24 1195 21 1585 12 5 

Fuji-Gala-Red Chief- Granny 
smith- Jeromine- Pink Lady-
Braeburn-Jonagold-Cooper 

25 12 1147 20 1967 16 6 

 

Çalışma neticesinde üreticilerin alan yönünden %49’unun starking-golden, %21’inin 
scarlet spur, %20’sinin fuji - gala - red chief - granny smith - jeromine - pink lady - 
braeburn -jonagold - cooper, %10’unun starkrimson yarı bodur çeşitlerini yetiştirmeyi 
tercih ettikleri, bu çeşitlere göre ağaç başı ortalama verimlerin sıra ile 115, 12, 16 ve 48 
kg ağaç-1 ve yaş ortalamalarının sıra ile 20, 5, 6 ve 10 olduğu tespit edilmiştir (Çizelge 
59). 

Üreticilerin fidan veya çeşit seçiminde kriterinin olup olmadığı Şekil 32’de verilmiştir. 
Elma yetiştiricilerinin %11’inin fidan veya çeşit seçiminde herhangi bir kriterinin 
olmadığı, %89’unun ise bazı kriterleri göz önünde bulundurdukları belirlenmiştir (Şekil 
32). 
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Şekil 32. Üreticilerin fidan veya çeşit seçiminde kriterlerinin bulunma durumu (%). 

Üreticilerin fidan veya çeşit seçimindeki kriterlerinin dağılımı Çizelge 60’da verilmiştir. 

Çizelge 60. Üreticilerin fidan veya çeşit seçimindeki kriterlerinin dağılımı (%) 

Fidan/Çeşit 
seçim kriteri 

1 2 3 4 5 6 7 
X sd 

n % n % n % n % n % n % n % 
İklim ve 
toprak 

uygunluğu 
1 0.8 2 1.6 3 2.4 5 4.1 25 20.3 56 45.5 31 25.2 5.78 1.12 

Ürün fiyatı 
piyasa tercihi 

0 0 1 0.8 2 1.6 5 4.1 15 12.2 27 22 73 59.3 6.30 1.03 

Alışkanlık 
(aynı çeşidin 

yıllarca 
tercihi) 

6 4.9 15 12.2 21 17.1 23 18.7 33 26.8 15 12.2 10 8.1 4.19 1.60 

Hastalık ve 
zararlıya 

tolerant veya 
dayanıklılık 

0 0 9 7.3 17 13.8 49 39.8 28 22.8 15 12.2 5 4.1 4.30 1.19 

İş gücü 
ihtiyacı 

1 0.8 51 41.5 51 41.5 12 9.8 5 4.1 3 2.4 0 0 2.82 0.94 

Çeşit ve fidan 
temininde 
kolaylık 

2 1.6 42 34.1 27 22 29 23.6 15 12.2 6 4.9 2 1.6 3.31 1.32 

Diğer (Renk 
ve erkencilik) 

115 93.5 2 1.6 1 0.8 1 0.8 1 0.8 1 0.8 2 1.6 1.22 0.99 

 

Çalışmanın yürütüldüğü üreticilerin %25.2’sinin iklim ve toprak uygunluğuna, 
%59.3’ünün ürünün piyasa fiyatı ve piyasa tercihine, %8.1’inin alışkanlığına (yıllarca 
kırmızı renkli çeşitlerin daha iyi satıldığı yönündeki alışkanlık), %4.1’inin hastalık ve 
zararlıya tolerant veya dayanıklılığına, %1.6’sının çeşit ve fidan temininde kolaylığa ve 
%1.6’sının renk ve erkenciliğe göre fidan veya çeşit seçimi yaptıkları saptanmıştır. 
Bütün kriterler birlikte değerlendirildiğinde üreticilerin önem sırasına göre; ürün fiyatı 
ve piyasa tercihi, ikilim ve toprak uygunluğu, hastalık veya zararlıya tolerant ve 
dayanıklılık, alışkanlık, çeşit ve fidan temininde kolaylık, iş gücü ihtiyacı ve renk ve 
erkencilik gibi kriterleri dikkate aldığı tespit edilmiştir (Çizelge 60). 

Budama, ağaca iyi bir şekil verme, gelişme, çiçeklenme ve verime tesir etme, kaliteyi 
iyileştirme ve çeşitli sebeplerle zararlanan yerleri onarmak amacı ile ağacın odun 
kısmından bir parçasının kesilerek çıkarılma bilim ve sanatı olarak bildirilmiştir (Burak 
ve ark., 1999; Öztürk, 2011). Terbiyenin ise; bitkinin büyüme yönü ve formu ile ilgili 
olduğu, dikimden ağaç tacının istenen hacme ulaşmasına kadar geçen süreçte yapılacağı 
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ve nihai amacının ağaç tacında optimum ışık dağılımının sağlanması olduğu 
belirtilmiştir (Öztürk, 2011). 

Yine budama ile ağaç tacında en uygun ışık dağılımının sağlanarak verimsiz bölgelerde 
meyve gözü oluşumunun sağlanacağı, böylelikle ağaç tacında meyve dağılımının 
homojen olacağı, yoğun gölgelenme, yüksek nem, nemin yavaş uzaklaşması ve ilacın iç 
kısımlara yeterince nüfus etmemesinden kaynaklı böcek ve hastalık gelişiminin önüne 
geçileceği, hastalık ve zararlı yönetiminde kullanılan ilacın etkinliğinin artacağı, hastalık 
ve zararlılarla bulaşık mekanik olarak zarar görmüş verimsiz dalların çıkarılacağı, ağaç 
taç yapısının oluşturularak tahmini üretim mikatı ve süresinin önemli oranda 
belirleneceği ve budamadan beklenen faydanın sağlanmasının doğru yer ve zamanda 
doğru uygulamanın yapılmasına bağlı olduğu bildirilmiştir (Öztürk, 2011). 

Elma üreticilerinin budama konusunda sorun yaşama durumları Şekil 33’de verilmiştir. 
Üreticilerin %65’inin budama konusunda sorun yaşadığı, %35’inin ise budamayı 
kendisinin yaptığı belirlenmiştir (Şekil 33). 

 

Şekil 33.Üreticilerin budama konusunda sorun yaşama durumları (%). 

Budama konusunda sorun yaşamayan üreticilerin (%35) budama tekniklerini 
öğrendikleri kaynakların dağılımı Şekil 34’de verilmiştir. Elma üreticilerinin %40’ının 
atadan kalma bilgilerle budama yaptığı, %38’inin budamayı komşudan öğrendiği, 
%12’sinin kursa giderek budama öğrendiği ve %10’unun deneme yanılma yoluyla 
budamayı öğrendiği belirlenmiştir (Şekil 34). 

 

Şekil 34. Üreticilerin budamayı öğrendiği kaynakların dağılımı (%). 
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Bayav (2007) Isparta’da elma işletmelerinin %64.71’inde budamanın işletme sahibi 
tarafından yapıldığını ve işletme sahiplerinin %75,76’sının atadan kalma bilgilerle 
budama yaptığını, %16,67’sinin budamayı komşusundan öğrendiğini, %4,54’ünün 
budama kursuna gittiğini ve %3,03’ünün ise tarım teşkilatlarından budamayı 
öğrendiğini bildirmiştir. Çalışmamız işletmelerin budamayı kendisi yapma yönüyle 
Bayav (2007)’den farklılık arz ederken, budama yapan kişilerin çoğunlukla bu işi atadan 
kalma bilgilerle yapması yönüyle benzerlik göstermektedir. 

Meyve ağaçlarında yeterli büyümeyi sağlamak ve yeteri kadar verim elde etmek için 
gübrelemenin vazgeçilmez uygulamalardan biri olduğu, ağaçların topraktan yıllık 
önemli miktarlarda besin elementi kaldırdığı, eksilen bu besin elementlerinin ikame 
edilemediğinde ağaçlarda bir takım beslenme bozukluklarının ve verim düşüşlerinin 
görüleceği bu durumun önlenebilmesi için besin dengesi dikkate alarak besin 
elementlerinden yeteri kadar takviye yapılması gerektiği bildirilmiştir (Akgül, 2000; 
Uçgun ve Akgül, 2011). 

Meyve bahçelerinde verilecek gübre miktarının ağaç kök bölgesinde alınabilir formda 
olan besin miktarına, ağacın yaşamını sürdürdüğü alanına, toprağın tekstürü, organik 
madde, kireç ve pH içeriğine ve kullanılan sulama yöntemi ve gübrenin veriliş biçimine 
bağlı olarak değiştiği (Uçgun ve Akgül, 2011), meyve bahçelerinde yetersiz gübre 
kullanıldığında düşük verim, meyvelerin istenilen büyüklüğe ulaşmaması, yeterince 
renklenmemesi, yetersiz meyve tutumu gibi sakıncalar ortaya çıkacağı, fazla gübre 
kullanımında ise; besin elementleri arasındaki antagonistik etki nedeniyle fazla 
kullanılan gübrelerin diğer bazılarının alımını engelleyeceği, toprağın her geçen yıl daha 
da verimsizleşeceği ve yapısının bozulacağı, taban sularının kirleneceği ve ürün 
maliyetini artıracağı belirtilmiştir (Karamürsel ve ark., 2003). 

Çalışmanın yapıldığı elma üreticilerinin gübreleme konusunda teknik destek alma 
durumlarının dağılımı Şekil 35’de verilmiştir. Ankete katılan üreticilerin %60’ının kendi 
bilgi ve tecrübesine göre gübreleme yaptığı saptanmıştır (Şekil 35). 

 

 

Şekil 35. Üreticilerin gübreleme konusunda teknik destek alma durumları (%). 

Gübreleme konusunda teknik destek aldığını veya gübreyi danışarak kullandığını beyan 
eden üreticilerin (%40) danışma kaynaklarının dağılımı Şekil 36’da verilmiştir. Buna 
göre üreticilerin %45’inin tarım teşkilatlarından, %40’ının zirai ilaç bayilerinden, 
%9’unun danışmandan ve %6’sının ziraat fakültesinden gübreleme konusunda bilgi 
aldıkları belirlenmiştir (Şekil 36). 
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Şekil 36. Gübreleme konusunda bilgi alınan kaynakların dağılımı (%). 

Elma ağaçlarının topraktan önemli miktarda besin elementi kaldırdığı bu besin 
elementlerinin ikame edilmediği zaman ağaçlarda bir takım beslenme bozuklukları ve 
verim düşüşlerinin görüleceği, verimdeki bir elma ağacının topraktan toplam alması 
gereken besin elementi miktarının 550 g N, 450 g P2O5 ve 950 g K2O olduğu bildirilmiştir 
( Uçgun ve Akgül, 2011). 

Klasik elma bahçesi bulunan üreticilerin kullandıkları gübre miktarları ve kullanılması 
gereken gübre miktarının durumu Şekil 37’de verilmiştir. 

Ankete katılan ve klasik elma bahçesinin olduğunu beyan eden üreticilerin verimdeki 
(ortalama 20 yaş) elma ağacına saf 250 g N, 410 g P2O5 , 290 g K2O  gübre kullandıkları 
tespit edilmiştir (Şekil 37). 

 

Şekil 37. Klasik elma bahçesi bulunan üreticilerin kullandıkları gübre miktarları ve kullanılması gereken 
gübre miktarının durumu. 

Suyun tüm canlılar için vazgeçilmez bir doğal kaynak olduğu, toprakta bulunan besin 
maddelerinin bitki kök bölgesine, köklerden alınan besin maddelerinin, fotosentetik 
maddelerin, hormon ve benzeri maddelerin ksilem ve floemde bitkinin diğer kısımlarına 
taşınmasını sağladığı, bitkide hücre bölünmesi ve gelişmesine katkı sunduğu ve 
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bitkilerin bulundukları ortama adaptasyonunu kolaylaştırdığı bildirilmiştir 
(Küçükyumuk, 2011). 

Ülkemizde kullanılabilir yer altı ve yer üstü su potansiyelinin yalnızca %34.9’unun 
kullanıldığı, bu miktarın %74’ünün sulama, %11’inin sanayi ve %15’inin evsel amaçlı 
değerlendirildiği, gelecekte tarımsal üretim yapılan arazi miktarı aynı olsa bile 
kullanılabilir su kaynaklarının azalacağı, birim sudan daha yüksek verim alınması 
zorunlu hale geleceği, iklim koşullarına bağlı olarak yaşanabilecek kuraklık sorununun 
yanında, hızlı nüfuz artışı ile su kaynaklarına olan talebin artacağı ve su kalitesinin 
düşeceği bu nedenle mevcut su kaynaklarının planlı ve randımanlı kullanılmasının son 
derece önemli olduğu bildirilmiştir (Küçükyumuk, 2011). 

Sulama yöntemlerinin basınçsız ve basınçlı olmak üzere ikiye ayrıldığı, basınçlı sulama 
yöntemlerinden damla sulamanın daha az su kullanılması, verim ve kaliteyi arttırması, 
uygulama kolaylığı sağlaması ve çevre kirliliğini azaltması gibi nedenlerle yüzeysel 
sulama yöntemlerine tercih edildiği ve yüzey sulama yöntemlerine göre sulama 
randımanının daha yüksek olduğu, damla ve mini yağmurlama sulama yöntemlerinin 
meyve kalitesine olumlu etkisinin bulunduğu, en yüksek birinci sınıf meyve oranının 
damla ve mini yağmurlama yöntemlerinden, en yüksek 2. sınıf meyve oranının ise 
yüzeysel sulama yöntemlerinden elde edildiği belirtilmiştir (Köksal ve ark., 1999; 
Küçükyumuk, 2011). 

Çalışmanın yürütüldüğü üreticilerin uyguladığı elma sulama yöntemlerinin dağılımı 
Şekil 38’de verilmiştir. Çalışma neticesinde üreticilerin %48’inin salma sulama, 
%32’sinin damla sulama, %19’unun damla + salma sulama ve %1’inin mini spring ile 
sulama yaptıkları saptanmıştır (Şekil 38). 

 

Şekil 38. Üreticilerin sulama yöntemlerinin dağılımı (%). 

Bayav (2007), Isparta da elma işletmelerinin %12.75’inin damla sulama, %87.25’inin salma 
sulama yaptığını bildirmiştir. Çalışmamız basınçlı sulama sistemlerinin kullanım yönü (%52) ile 
Bayav 2007 ile farklılık arz etmektedir.  

Elma üreticilerinin sulama kaynaklarının dağılımı Şekil 39’da verilmiştir. Üreticilerin %48’inin 
baraj, %33’ünün kuyu ve %19’unun hem kuyu hem de barajdan sulama yaptıkları tespit 
edilmiştir (Şekil 39). 
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Şekil 39. Üreticilerin sulama kaynaklarının dağılımı (%). 

Ankete katılan elma üreticilerinin sulama yöntemlerine göre ortalama sulama sayıları 
Çizelge 61’de verilmiştir. 

 

Çizelge 61. Ankete katılan elma üreticilerinin sulama yöntemlerine göre ortalama sulama sayıları 

  Damla sulama Salma sulama 

Ortalama 16,54 4,44 

Standart Hata 0,48 0,14 

Standart Sapma 4,01 1,33 

En Büyük 10 2 

En Küçük 25 8 

 

Damla sulama yapan elma üreticilerinin bir yetiştirme sezonunda ortalama 17 sulama, 
salma sulama yapan üreticilerin ise bir sezonda ortalama 4 sulama yaptıkları 
belirlenmiştir (Çizelge 61). 

Üreticilerin sulama yöntemlerini tercih nedenlerinin dağılımı Şekil 40’da verilmiştir. 
Buna göre üreticilerin %33’ü suyu etkin kullanmak için, %31’i yatırım maliyetinden 
dolayı, %19’u işgücü tasarrufundan ve %17’si sulama yöntemi hakkındaki bilgi 
yetersizliğinden dolayı sulama yöntemini şekillendirdiğini belirtmişlerdir. İşgücü 
tasarrufu ve suyun etkin kullanımını tercih edenlerin damla sulama yöntemi ile yatırım 
maliyeti ve bilgi yetersizliğini tercih edenlerin salma sulama yöntemi ile sulama 
yaptıkları saptanmıştır (Şekil 40). Elma ağaçlarının sulam suyu ihtiyacı, su tüketimi, 
vejetatif gelişimi, verimi ve meyve kalitesi birlikte değerlendirildiğinde damla sulama 
yönteminin diğer sulam yöntemlerinden daha üstün olduğu, damla sulama siteminin 
verim ve meyve kalitesini arttırması, su ve gübre etkinliğinin yüksekliği ve su stresinden 
kaynaklı bitki zararlanmasınını az olması nedeniyle tercih edildiği bildirilmiştir (Köksal 
ve ark., 1999; Orta ve ark., 2001; Küçükyumuk, 2011). 
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Şekil 40. Üreticilerin Sulama yöntemlerini tercih nedenleri (%). 

Çalışmaya katılan üreticilerin sulama konusunda teknik destek alma durumlarının 
dağılımı Şekil 41’de verilmiştir. Üreticilerin %91’inin sulama konusunda teknik destek 
almadığı, sulamayı kendi bilgi ve tecrübesine göre yaptığı, %9’unun ise üniversite, 
sulama kooperatifi ve tarım teşkilatlarından sulama konusunda teknik destek aldıkları 
belirlenmiştir (Şekil 41). 

 

 

Şekil 41. Üreticilerin sulama konusunda teknik destek alma durumları (%). 

Elma üreticilerin kullandığı zirai mücadele ilacını kime danışarak aldıklarının dağılımı 
Şekil 42’de verilmiştir. Üreticilerin %56’sının ilaç bayine, %34’ünün tarım teşkilatına, 
%6’sının diğer çiftçilere ve %4’ünün danışmana sorarak ilaç seçimini yaptığı tespit 
edilmiştir (Şekil 42). Yılmaz ve ark., (2014)’nın Kayseri de faaliyet gösteren bitki koruma 
ürünleri satış bayilerinin mevcut durum analizi ve bitki koruma ürünlerinin kullanım 
durumlarını ortaya koymak için yaptıkları çalışmada İlaç bayilerinin %75’i üreticilerin 
ilaç tercihlerini bayilere bıraktığını bildirmişlerdir. Çalışmamız bu yönüyle yapılan 
çalışma ile uyum içerisindedir. 
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Şekil 42. Üreticilerin kullandığı zirai mücadele ilaçlarını danışma kaynaklarının dağılımı (%). 

 

Çalışmanın yürütüldüğü üreticilerin elma hastalık zararlılarının tespit ve teşhis 
kaynaklarının dağılımı Şekil 43’de verilmiştir. Üreticilerin %48’inin tespit veya teşhis 
için herhangi bir kaynak kullanmadığı zararlıyı kendisinin bildiği, %26’sının ilaç bayine, 
%21’inin tarım teşkilatına, %3’ünün danışmana ve %2’sinin diğer çiftçilere tespit veya 
teşhis yaptırdığı belirlenmiştir (Şekil 43). 

 

Şekil 43. Üreticilerin elma hastalık zararlılarının tespit ve teşhis kaynaklarının dağılımı (%). 

Üreticilerin zirai mücadele yapma zamanlarının dağılımı Şekil 44’de verilmiştir. Ankete 
katılan üreticilerin %57’si sabah erken, %43’ü ikindi akşamüzeri serinlikte ilaçlama 
yaptığını bildirmiştir (Şekil 44). 

 

 

Şekil 44. Üreticilerin zirai mücadele yapma zamanlarının dağılımı (%). 
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Elma yetiştiricilerinin bitki koruma ürünlerini kullanırken reçete yazdırma durumlarının 
dağılımı Şekil 45’de verilmiştir. Üreticilerin %71’inin reçete yazdırarak bitki koruma ürünlerini 

kullandığı tespit edilmiştir. Yılmaz ve ark., (2014), Kayseri’de faaliyet gösteren bitki koruma 
ürünleri satış bayilerinin mevcut durum analizi ve bitki koruma ürünlerinin kullanım 
durumlarını ortaya koymak için yaptıkları çalışmada; bayilerin %45’i reçeteli satışın 
nadiren yapıldığını, %40’ı reçeteli satışın yaygınlığının %20 olduğunu ve %15’i sadece 
elmada %70 oranında reçeteli satış yapıldığını bildirmişlerdir. Yapmış olduğumuz 
çalışma bu yönüyle Yılmaz ve ark., (2014) ile uyum içerisindedir. 

 

Şekil 45. Elma yetiştiricilerinin bitki koruma ürünlerini kullanırken reçete yazdırma durumlarının 
dağılımı (%). 

Üreticilerin ilaçlama da kullanacağı suyun pH’sını dikkate alma durumları Şekil 46’da 
verilmiştir. Üreticilerin %62’sinin ilaçlamada kullanacağı suyun pH’sını dikkate 
almadığı, %28’inin dikkate aldığı, %10’unun ise bazen dikkate aldığı saptanmıştır (Şekil 
46). 

 

Şekil 46. Üreticilerin ilaçlama da kullanacağı suyun pH’sını dikkate alma durumları (%). 

Zararlıların biyolojisi, fizyolojisi ve davranışları üzerine etkili olan bazı doğal ve yapay 
maddeler kullanılarak, onların normal özellikleri bozulmak suretiyle yapılan 
mücadeleye “biyoteknik mücadele” denildiği, bu mücadele yönteminde feromonların, 
juvenil hormon anologlarının, uzaklaştırıcıların, beslenmeyi engelleyicilerin, 
yumurtlamayı engelleyicilerin ve kısırlaştırıcıların kullanıldığı bildirilmiştir (Öncüer ve 
Durmuşoğlu, 2008). 
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Biyoteknik mücadele yönteminin başarılı olması için; mümkün olduğu kadar geniş 
alanda uygulanması ve sınırlarda daha fazla yayıcı kullanılması, bahçe izolasyonunun iyi 
sağlanması, yöntemin düşük ve orta yoğunluktaki populasyonlarda kullanılması, 
uygulandığı bahçelerde döllere ait larva çıkışlarında meyve sayımlarının yapılması, 
kullanılan yayıcıların taze olması ve populasyonun yüksek uçuş süresinin uzun olduğu 
yıllarda uygun bir insektisitle kombine dilmesi gerektiği belirtilmiştir (Anonim, 2008, 
Kaymak ve İşçi, 2011). 

Ankete katılan üreticilerin biyoteknik mücadele konusunda bilgi durumlarının dağılımı 
Şekil 47’de verilmiştir. Üreticilerin %81’inin biyoteknik mücadele konusunda bilgisinin 
olmadığı belirlenmiştir (Şekil 47). 

 

Şekil 47. Üreticilerin biyoteknik mücadele konusundaki bilgi durumu (%). 

Elma üreticilerinin bölgedeki hastalık ve zararlılara karşı ilaçlı mücadele ortalamaları 
Çizelge 62’de verilmiştir. 

Çizelge 62. Elma üreticilerinin bölgedeki hastalık ve zararlılara karşı ilaçlı mücadele ortalamaları 

  İç kurdu Karaleke Külleme Kırmızı örümcek Pas Yaprak biti 

Ortalama 5,81 5,60 1,68 2,43 0,61 0,30 

Standart Hata 0,20 0,20 0,12 0,06 0,08 0,08 

Standart Sapma 2,39 2,46 1,51 0,81 0,93 0,96 

 

Bölgedeki ana hastalık elma kara lekesi, ana zararlı elma iç kurdudur. Üreticilerin iç 
kurduna 5.81, kara lekeye 5.60, küllemeye 1.68, kırmızı örümceğe 2.43, pasa 0.61 ve 
yaprak bitine karışı 0.30 ilaçlama yaptıkları belirlenmiştir. Tüm tablo dikkate 
alındığında elma üretimi için üreticilerin bir sezonda ortalama 17 adet ilaçlama yaptığı 
tespit edilmiştir (Çizelge 62). Zirai Mücadele teknik talimatında elma iç kurdunun birinci 
dölüne karşı 2, ikinci dölüne karşı 1 olmak üzere toplam 3 ilaçlama önerildiği göz önüne 
alındığında, bölgede elma iç kurduna karşı bir sezonda 6 ilaçlama yapılması oldukça 
yüksek bir değerdir. Yine teknik talimatta kara leke hastalığına karşı 1. ilaçlamanın 
farekulağı, 2. İlaçlamanın pembe gonca, 3. İlaçlamanın çiçek taç yapraklarının %80’ini 
döktüğü dönemde sonraki ilaçlamaların ise iklim koşulları ve kullanılan ilacın etki 
süresine göre yapılması gerektiği tavsiye edilmektedir. Geçen yılın iklim koşulları 
dikkate alındığında yine bölge için elma kara leke hastalığına karşı ortalama 6 tespit 
edilen ilaçlama sayısı oldukça fazladır. Bayav, (2007) Isparta ilindeki elma işletmelerinin 
yenilikleri ve araştırma sonuçlarının benimsenme düzeylerini ve etki 
değerlendirmelerini ortaya koymak için yaptığı çalışmada Isparta ilinde elmada en 
yaygın hastalığın elma kara lekesi, en yaygın zararlıların ise elma iç kurdu ve kırmızı 
örümcek olduğunu, üretim sezonu boyunca kara lekeye ortalama 8,14 adet, iç kurduna 
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4,54 adet, kırmızı örümceğe karsı 2,11 adet ilaç atıldığını bildirmiştir. Çalışmamız bu 
yönüyle Bayav (2007) ile farklılık arz etmektedir. 

Çalışmaya katılan üreticilerin ilaçlı mücadelede kendi başarı durumlarını nasıl 
değerlendirdiklerinin dağılımı Şekil 48’de verilmiştir. Üreticilerin zirai mücadele 
konusunda %57’sinin kendisini başarılı bulduğu, %24’ünün kendisini başarısız bulduğu, 
%14’ünün tamamen başarılı bulduğu ve %5’inin fikir sahibi olmadığı belirlenmiştir 
(Şekil 48). 

 

Şekil 48. Üreticilerin ilaçlı mücadelede kendi başarı durumlarını nasıl değerlendirdiklerinin dağılımı (%). 

Zirai mücadelede konusunda kendisini başarısız olarak değerlendiren üreticilerin %61’i 
teknik bilgi yetersizliğinden, %18’i ilaçların etkisinin olmadığından, %12’si zamanında 
ilaçlama yapmadığından ve %9’u alet ekipman yetersizliğinden dolayı başarısızlık 
nedeni olarak bildirmiştir (Şekil 49). 

 

Şekil 49. Kendisini başarısız bulan üreticilerin başarısızlık nedenlerinin dağılımı (%). 

Ankete katılan üreticilerin %96’sı elma zararlılarını tanıdığını, %4’ü tanımadığını bildirmiştir 
(Şekil 50). 

 

Şekil 50. Üreticilerin elma zararlılarını tanıma durumlarının dağılımı (%). 

Elma zararlılarını tanıdığını beyan eden üreticilerin %64’ü zararlıların zarar veren 
formlarını tanıdığını ancak diğer formlarını bilmediğini, %24’ü zararlıların zarar veren 
ve vermeyen tüm formlarını tanıdığını, %7’si zararlılara verdiği isimlerin uzmanlarla 

14% 

57% 

5% 

24% 

Hastalık ve zararlılarla mücadelede baĢarı durumu 

Tamamen baĢarılıyım

BaĢarılıyım

Fikrim yok

BaĢarısızım

61% 

9% 

12% 

18% 

Ġlaçlı mücadelede baĢarısızlık nedeni 

Teknik bilgim yetersiz

Alet ve ekipman yetersiz

Zamanında ilaçlama yapmadım

Ġlaçın etkisi yok

96% 

4% 
Elma zararlılarını tanıma durumu 

Tanıyorum

Tanımıyorum



  Kayseri Elma Raporu-2015 

58 
 

aynı olduğunu ve %5’i zararlılara verdiği isimlerin uzmanların verdiği isimlerden farklı 
olduğunu belirtmişlerdir (Şekil 51). 

 

Şekil 51. Zararlıları tanıyan üreticilerin tanıma şekillerinin dağılımı (%). 

Üreticilerin ilaçlamaya karar verirken neleri dikkate aldıklarının dağılımı Şekil 52’de 
verilmiştir. Elma yetiştiricilerinin %39’unun bahçedeki zararlıyı görünce, %27’sinin 
bahçeyi usulüne göre kontrol edip, zararlı yoğunluğunu dikkate alarak, %26’sının tarım 
teşkilatının uyarı ve tavsiyesine göre %4’ünün komşu çiftçilere bakarak ve %4’ünün ilaç 
firmalarının tavsiyesini dikkate alarak ilaçlamaya karar verdikleri tespit edilmiştir (Şekil 
52). 

 

Şekil 52. Üreticilerin ilaçlamaya karar verme kriterlerinin dağılımı (%). 

Üreticilerin tarım teşkilatı tarafından zirai mücadele için yapılan erken uyarı mesajlarını 
dikkate alma durumların Şekil 53’de verilmiştir. Buna göre üreticilerin %88’inin erken 
uyarı mesajlarını dikkate aldığı, %12’sinin dikkate almadığı belirlenmiştir (Şekil 53). 
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Şekil 53. Üreticilerin erken uyarı mesajlarını dikkate alma durumlarının dağılımı (%). 

Erken uyarı mesajlarını dikkate almadığını beyan eden üreticilerin %35’i işe 
yaramadığını düşündüğü, %29’u geç kalındığı, %24’ü mesaj gelmediği ve %12’si etki 
mesafeleri yetersiz olduğu için dikkate almadıklarını bildirmişlerdir (Şekil 54). 

 

Şekil 54. Üreticilerin erken uyarı sistemini dikkate almama nedenlerinin dağılımı (%). 

Çalışmanın yapıldığı elma üreticilerinin ilaç dozunun ayarlanmasında kimlerden yardım 
aldıklarının dağılımı Şekil 55’de verilmiştir. Çalışma neticesinde elma üreticilerinin 
%45’inin ilaç bayisinin önerisine, %31’inin ilacın etiket bilgisine, %17’sinin tarım 
teşkilatlarının önerilerine ve %7’sinin kendi tecrübesine göre ilaç dozunu ayarladığı 
saptanmıştır (Şekil 55). 

 

Şekil 55. Üreticilerin ilaç dozunun ayarlanmasında kimlerden yardım aldıklarının dağılımı (%). 

Elma üreticilerinin %70’inin tavsiye dilen ilaç dozuna uyduğu, %30’unun ise tavsiye 
edilen ilaç dozunun üzerine çıktığı belirlenmiştir (Şekil 56). 
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Şekil 56. Üreticilerin tavsiye edilen ilaç dozuna uyma durumlarının dağılımı (%). 

Tavsiye dilen ilaç dozuna uymayan üreticilerin %83’ünün tavsiye edilen doz etkili 
olmadığı, %17’sinin hastalık ve zararlılar ilaçlara bağışıklık kazandığı için doz aşımına 
gittikleri tespit edilmiştir (Şekil 57). 

 

Şekil 57. Üreticilerin yüksek doz kullanma nedenlerinin dağılımı (%). 

Ankete katılan üreticilerin kullandıkları zirai mücadele ilaçlarından beklentilerinin 
dağılımı Şekil 58’de verilmiştir. Üreticilerin %62’si ilaç bahçeyi zararlılardan %100 
temizlemelidir, aksi halde tatminkar değil, %25'i hiç bir ilaç zararlıları %100 
temizleyemez, bir kısım zararlıların kalması sorun değil, %11’i ilaç zararlı böcekleri 
çoğunlukla öldürmeli, yararlı böcekler yok edilmez ise bir kısım zararlıların kalması 
sorun değil ve %2’si ilaç zararlı ve yararlı böceklerin tamamını yok etmeli olarak 
kullandıkları ilaçtan beklentilerini bildirmişlerdir (Şekil 58). 

 

Şekil 58. Üreticilerin kullandıkları ilaçtan beklentilerinin dağılımı (%). 
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Üreticilere göre kullandıkları ilacın etkili olma durumlarının dağılımı Şekil 59’da 
verilmiştir. Üreticilerin %42’si kullandığı ilacın etkili olduğunu, %34’ü bazen etkili 
olduğunu ve %24’ü etkisiz olduğunu beyan etmişlerdir. 

 

Şekil 59. Üreticilere göre kullandıkları ilacın etkili olma durumlarının dağılımı (%). 

Kullandığı ilacın etkisiz olduğunu beyan eden üreticilerin %75’inin ilacın etkili maddesi 
yetersiz olduğundan, %18’inin hastalık veya zararlının ilaca bağışıklık kazanmasından 
ve %7’sinin zamanında ilaçlama yapılmamasından dolayı kullandığı ilacın etkisiz 
olduğunu düşündüğü belirlenmiştir (Şekil 60). 

 

Şekil 60. Üreticiye göre kullandığı ilacın etkisiz olma nedenlerinin dağılımı (%). 

Ankete katılan üreticilerin ilaç kullanılmadan elma üretiminin yapılması ile ilgili 
görüşlerinin dağılımı Şekil 61’de verilmiştir. Buna göre üreticilerin %88’inin ilaç 
kullanılmadan elma üretiminin karlı olmayacağı, %12’sinin ise kazancının az olacağını 
düşündüğü belirlenmiştir (Şekil 61). 

 

Şekil 61. Üreticilerin ilaç kullanılmadan elma üretimi yapılabilirliği ile ilgili düşüncelerinin dağılımı (%). 
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Çalışmanın yapıldığı üreticilerin %82’sinin kullandığı zirai mücadele ilacının ticari adını 
ve etkili maddesini bilmediği, %18’inin bildiği tespit edilmiştir (Şekil 62). 

 

 

Şekil 62. Üreticilerin kullandığı bitki koruma ürünlerinin ticari ve etkili madde isimlerini bilme durumları (%). 

 

Elma üreticilerinin bitki koruma ürünlerini satın alır iken nelere dikkat ettiklerinin dağılımı 
Çizelge 63’de verilmiştir. 

Çizelge 63. Elma üreticilerinin bitki koruma ürünlerini alırken dikkat ettiği kriterlerin dağılımı (%) 

 1 2 3 4 5 6 
X sd 

 n % n % n % n % n % n % 
Son kullanma 
tarihine 

2 1.4 9 6.5 21 15.2 22 15.9 46 33.3 38 27.5 4.55 1.29 

Nelere etkili 
olduğuna 

11 1.4 10 7.2 16 11.6 32 23.2 35 25.4 43 31.2 4.57 1.31 

Fiyatına 36 26.1 19 13.8 30 21.7 23 16.7 13 9.4 17 12.3 3.06 1.68 
Markasına 11 8 19 13.8 23 16.7 41 29.7 22 15.9 22 15.9 3.79 1.48 
Zehirlilik 
durumuna 

16 11.6 62 44.9 28 20.3 12 8.7 15 10.9 5 3.6 2.73 1.30 

İlaçlama ile hasat 
arasındaki 
geçmesi gereken 
süreye 

71 51.4 17 12.3 20 14.5 10 7.2 7 5.1 

13 9.4 

2.30 1.68 

 

Üreticilerin bitki koruma ürünlerini alırken önem sırasına göre; nelere etkili olduğuna, 
son kullanma tarihine, markasına, fiyatına, zehirlilik durumuna ve ilaçlama ile hasat 
arasındaki bekleme süresine baktıkları belirlenmiştir (Çizelge 63). 

Karaçayır (2010), Karaman da elma üreticileri ile yaptığı çalışmada üreticilerin 
%32,8’inin bitki koruma ürünlerini alırken ilacın nelere etkili olduğuna bakarak tercih 
ettiğini bildirmiştir. Çalışmamız, üreticilerin ilaç alırken en çok ilacın nelere etkili 
olduğuna bakma yönüyle Karaçayır (2010) ile uyum içerisindedir. 

Çalışmanın yapıldığı üreticilerin bitki koruma ürünlerinin kalıntı bırakması ile ilgili 
düşüncelerinin dağılımı Şekil 63’de verilmiştir. Üreticilerin %52’sinin bütün ilaçların 
kalıntısı olduğunu, %41’inin önerilen doza ve bekleme süresine uyulduğunda kalıntı 
olmayacağını, %3’ünün fazla kullanımla ilgili olduğunu, %2’sinin yıkama ile kalıntının 
yok olacağını ve %2’sinin hiçbir zararlı etkisinin olmayacağını düşündüğü tespit 
edilmiştir (Şekil 63). 
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Şekil 63. Üreticilerin bitki koruma ürünlerinin kalıntı bırakması ile ilgili düşüncelerinin dağılımı (%). 

Karaçayır (2010), Karaman da elma üreticileri ile yaptığı çalışmada üreticilerin  
%34,3’ünün fazla ilaç kullanma durumunda kalıntı bırakabileceğini, %23,8’inin bütün 
ilaçların kalıntısı olduğunu, %18,1’inin önerilen dozda ilaç kullanılması durumunda 
kalıntı olmayacağına bildirmektedir. Çalışmamız bu yönü ile Karaçayır (2010) ile 
farklılık arz etmektedir. 

Üreticilerin %91’inin ilaçlama ile hasat arasında geçmesi gereken bekleme süresine 
riayet ettiği, %9’unun riayet etmediği saptanmıştır (Şekil 64). 

 

Şekil 64. Üreticilerin bekleme süresine uyma durumlarının dağılımı (%). 

Karaçayır (2010), Karaman’da elma üreticileri ile yaptığı çalışmada, üreticilerin  
%43,2’sinin bekleme süresine tam olarak uyduğunu, %32,8’inin bu süreyi bildiklerini 
fakat uymadığını, %24’ünün ise bu süreden haberlerinin olmadığını bildirmiştir. 
Çalışmamız üreticilerin büyük çoğunluğunun bekleme süresine uyması yönüyle 
Karaçayır (2010) ile uyum içerisindedir. 

Elma yetiştiriciliğinde seyreltme, pazarlanabilir meyve iriliğinin renk ve kalitesinin 
arttırılması, periyodisite gösteren çeşitlerde düzenli ürün alınabilmesi, dal kırılmalarının 
engellenmesi, bir yıl sonraki ürün için gerekli meyve tomurcuklarının oluşumunu teşvik 
etmek için yapılması zorunlu kültürel uygulamalardan biri olarak bildirilmiştir (Burak 
ve ark., 1999; Wünsche ve ark., 2005; Kaçal, 2011a). 

Elma yetiştiriciliğinde elle seyreltmenin en güvenilir seyreltme yöntemi olsa da işçilik 
maliyetini arttırdığı, işçilik maliyeti yönünden budama ve hasattan sonra 3. sırada yer 
aldığı bildirilmiştir (Webster, 2002; Demircan ve ark., 2005; Kaçal, 2011a). 

Kimyasal seyreltmenin maliyetlerin azaltılması ve elma kalitesinin arttırılması yönünde 
olumlu etkilerinin olduğu ancak, seyrelticilerin etkinliğinin tür/çeşit, iklim faktörleri, 
kimyasalın türü ve uygulama dozu, ağacın fizyolojik yapısı gibi faktörlere bağlı olarak 
değiştiği, bu nedenle kimyasal seyreltme yapacak üreticilerin uygulama öncesi 
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bahçelerinde gerekli gözlemleri yaparak uygulama öncesi, sırası ve sonrası koşullarını 
sağlıklı bir şekilde yönetmesiyle beklenen etkiye ulaşılabileceği bildirilmiştir (Kaçal, 
2011a). 

Ankete katılan üreticilerin elma üretiminde seyreltme yapma durumlarının dağılımı 
Şekil 65’de verilmiştir. Üreticilerin %53’ünün seyreltme yapmadığı, %45’inin elle 
seyreltme, %2’sinin kimyasal seyreltme yaptığı tespit edilmiştir (Şekil 65). 
Seyreltmeden kaynaklı pazarlama sorunlarını çözmek için üreticilerin meyve 
seyreltmelerine önem vermeleri, işgücü ve zaman tasarrufu sağlayan kimyasal 
seyrelticilerin kullanımının işletme ölçeği büyük olan ve danışmanlık hizmeti sağlayan 
büyük işletmelerde yaygınlaştırılması gerektiğini söyleyebiliriz. 

 

Şekil 65. Üreticilerin elma üretiminde seyreltme yapma durumlarının dağılımı (%). 

Elma yetiştiriciliğinde bitki gelişimini düzenleyici maddelerin pasın azaltılması, meyve 
renginin arttırılması, meyve şeklinin geliştirilmesi, hasat öncesi meyve dökümlerinin 
önlenmesi, vejetatif büyümenin kontrolü, yan dal oluşumunun arttırılması ve 
tomurcuklarda dinlenmenin kırılması veya uzatılması amaçları ile kullanıldığı, bu 
maddeler kullanılır iken uygulama zamanına, uygulama sayısına, uygulanması gereken 
doza, elma çeşitlerine, hasat ile uygulama arasında geçmesi gereken süreye dikkat 
edilmesi gerektiği bildirilmiştir (Kaçal, 2011b). 

Çalışmanın yürütüldüğü elma üreticilerinin bitki gelişim düzenleyicilerini kullanma 
durumlarının dağılımı Şekil 66’da verilmiştir. Üreticilerin %36’sının bitki gelişim 
düzenleyicisi kullandığı, %64’ünün kullanmadığı tespit edilmiştir (Şekil 66). 

Bayav (2007), Isparta’da elma işletmelerinin %5.88’inin bitki gelişim düzenleyici 
maddeleri kullandığını beyan etmiştir. Çalışmamız bu yönüyle Bayav (2007) ile farklılık 
arz etmektedir. 

 

Şekil 66. Üreticilerin BGD kullanma durumlarının dağılımı (%). 
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Üreticilerin bitki gelişim düzenleyicilerini öğrendiği kaynakların dağılımı Şekil 67’de 
verilmiştir. Elma üreticilerinin %36’sının ilaç bayilerinden, %25’inin TV’den, %15’inin 
komşudan, %9’unun tarım teşkilatlarından, %8’inin danışmandan, %5’inin yakın 
köydeki çiftçilerden ve %2’sinin tüccardan bitki gelişim düzenleyicilerini kullanmayı 
öğrendikleri belirlenmiştir (Şekil 67). 

 

Şekil 67. Üreticilerin BGD öğrendiği kaynakların dağılımı (%). 

İhracata ya da iç pazara yönelik bahçe ürünlerinin hasat zamanının doğru yöntemler ile 
belirlenmesinin önemli olduğu (Ağar, 2002), elma hasadının tüketiciye ulaştığında en 
yüksek yeme kalitesinde olması ve uzun süreli depolamaya uygun durumda olması 
gerektiği, eğer ürün erken hasat edilirse meyvelerin hızlı su kaybederek, buruşup, acı 
benek ve kabuk yanıklığı gibi fizyolojik bozukluklara daha duyarlı hale geleceği, hasat 
geciktikçe, hasat öncesi dökümlerin artacağı, meyvenin dayanma gücü gerileyeceği ve 
dolayısıyla depo ömrünün kısalacağı, hastalıkların daha fazla zarar yapacağı ve aşırı 
olgunluktan ileri gelen çürümelerin artacağı bu nedenle elmada hasat kriterlerinin ve  
zamanının iyi bilinmesi gerektiği bildirilmiştir (Karaçalı, 1997; Eren ve Çalhan, 2011). 

Elma hasat kriteri olarak; kabuk üst rengi, tam çiçeklenmeden hasada kadar geçen gün 
sayısı (gelişme süresi, nişasta iyot testi, meyve eti sertliği ve suda çözünebilen kuru 
madde miktarının ülkemiz koşullarında başarı ile uygulanabileceği belirtilmiştir (Eren 
ve Çalhan, 2011). 

Üreticilerin hasat zamanının belirleme durumlarının dağılımı Şekil 68’de verilmiştir. 
Üreticilerin %59’unun rengine ve tadına bakarak, %28’inin komşu ve yakın köyler 
hasada başlayınca kendisinde hasada başlayarak, %11’inin nişasta testi uygulayarak ve 
%2’sinin tam çiçekten hasada kadar geçen süreyi dikkate alarak hasat zamanını 
belirlediği saptanmıştır (Şekil 68). 

Bayav (2007); Isparta koşullarında elma işletmelerinin %4.90’ının tam çiçekten hasada 
kadar geçen süreyi dikkate alarak, %2,94’ünün nişasta testini uygulayarak, %86.28’inin 
meyve rengine bakarak ve %4.90’ının komşusuna bakarak elma hasadına başladığını 
bildirmiştir. Çalışmamız elma hasat zamanında üreticinin ana kriter olarak meyve 
rengini kullanması yönüyle Bayav (2007) ile uyum içerisindedir. 
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Şekil 68. Üreticilerin hasat zamanının belirleme durumlarının dağılımı (%). 

Gübrelerin bitki toprak üst kesimlerine genellikle sıvı biçimde ve püskürtülerek 
uygulanmasına “yaprak gübrelemesi, bu iş için kullanılan içerisinde bitki besin elementi 
bulunan çözeltilere de “yaprak gübresi” denildiği bildirilmiştir (Uçgun ve Akgül, 2011). 

Kalsiyumun bitki bünyesinde hareketsiz bir besin elementi olduğu, kökten alımının ve 
üst bitki organlarına ksilem ile taşınmasının oldukça az miktarda ve transprasyona bağlı 
bulunduğu, yapraklar arasında veya yapraktan meyveye floem ile taşınmasının hemen 
hemen hiç olmadığı, elmada acı benek olarak bilinen ve önemli ekonomik kayıplara 
neden olan bozukluğun sebebinin Ca eksikliği olduğu belirtilmiştir (Aktaş ve Ateş, 1998; 
Uçgun ve Akgül, 2011). Yine kalsiyumun hareketsizliğinin yapraktan yapılan 
gübrelemenin etkinliğini azalttığı, bu yüzden elma bahçelerinde kalsiyumun 
gübrelemesinin homojen şekilde büyüme sezonu boyunca, eksiklik derecesine göre 3-8 
kez tekrarlanması veya hasattan sonra meyveye doğrudan verilmesinin yararlı olacağı 
bildirilmiştir (Moor ve ark, 2006; Uçgun ve Akgül 2011). 

Üreticilerin arazi veya depoda ortaya çıkan fizyolojik bozukluklar için uygulama yapma 
durumlarının dağılımı Şekil 69’da verilmiştir. Çalışma neticesinde Üreticilerin %49’unun 
bu tür fizyolojik bozukluklar için herhangi bir uygulama yapmadığı, %51’inin ise yaprak 
gübresi uyguladığı tespit edilmiştir (Şekil 69). 

Bayav (2007), Isparta’da elma işletmelerinin % 26.47’sinin fizyolojik bozukluklar için 
yaprak gübresi veya ilaç kullandığını bildirmiştir. Çalışmamız yaprak gübresi 
uygulanması yönüyle Bayav (2007) ile farklılık göstermektedir. 

 

 

Şekil 69. Üreticilerin arazi veya depoda ortaya çıkan fizyolojik bozukluklar için uygulama yapma 
durumlarının dağılımı (%). 
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Ankete katılan üreticilerin elma üretimini kısıtlayan faktörlere ait düşüncelerinin dağılımı 
Çizelge 64’de verilmiştir.  

Çizelge 64. Üreticilerin elma üretimini kısıtlayan faktörlere ait düşüncelerinin dağılımı (%) 

Elma üretimini kısıtlayan 
faktörler 

1 2 3 4 5 
X sd 

 n % n % n % n % n % 
Ürünün fiyatı ve 
pazarlama durumu 

2 1.4 4 2.9 12 8.7 26 18.8 94 68.1 4.49 0.88 

Girdi fiyatları 0 0 8 5.8 43 31.2 70 50.7 17 12.3 3.69 0.76 
Sermaye sorunu 4 2.9 46 33.3 54 39.1 24 17.4 10 7.2 2.92 0.95 
Hastalık – Zararlı durumu 7 5.1 77 55.8 29 21 15 10.9 10 7.2 2.59 1 
Sorun yok 125 90.6 3 2.2 0 0 1 0.7 9 6.5 1.30 1.02 

 

Üreticilere göre elma üretimini kısıtlayan faktörler sıra ile; ürünün fiyatı ve pazarlama 
durumu, girdi fiyatlarının yüksekliği, sermaye sorunu ve hastalık ve zararlı durumu 
olduğu belirlenmiştir (Çizelge 64). 

Karaçayır (2010); “Elma Üretimi Yapan Tarım İşletmelerinde Tarımsal İlaç Kullanımında 
Yayım Yaklaşımları; Karaman İli Örneği” adlı çalışma neticesinde elma üretimini; %29,8 
pazarlama, %22,3 pazar fiyatı ve depolama, %13,7 hastalık-zararlılar ve %11,9 girdi 
fiyatlarının yüksek olmasının kısıtladığını bildirmiştir. Çalışmamız, ürünün fiyatı ve 
pazarlama durumunun sınırlayıcı ana faktör olması yönüyle Karaçayır (2010) ile uyum 
arz etmektedir. 

Yapılan çalışma neticesinde elma üreticilerinin %38’inin üretici kayıt defteri tutmadığı, 
%62’sinin ise üretici kayıt defteri tuttuğu saptanmıştır (Şekil 70). 

 

Şekil 71. Üreticilerin kayıt defteri tutma durumlarının dağılımı (%). 

Üretici kayıt defteri tuttuğunu beyan edenlerin %50’sinin işletme sahibi tarafından, 
%23’ünün ilaç bayi tarafından, %21’inin aile fertleri tarafından, %4’ünün tarım 
teşkilatları tarafından, %2’sinin danışman tarafından üretici kayıt defterlerinin 
tutulduğu tespit edilmiştir (Şekil 72). 
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Şekil 72. Üretici kayıt defterlerinin kim tarafından tutulduklarının dağılımı (%). 

Üreticilerin entegre mücadele, organik tarım, çevre amaçlı arazilerin korunması ve iyi tarım 
uygulamaları hakkında bilgi ve uygulama durumları Çizelge 65’de verilmiştir. 

 

Çizelge 65.Üreticilerin entegre mücadele, organik tarım, ÇATAK ve İTU hakkında bilgi ve uygulama 
durumları (%) 

  

Entegre mücadele Organik tarım ÇATAK İTU 

Evet Hayır Evet Hayır Evet Hayır Evet Hayır 

Bilgi durumu 
Sayı 49 89 69 69 116 22 88 50 

Oran(%) 36 64 50 50 84 16 64 36 

Uygulama durumu 
Sayı 12 126 2 136 78 60 29 109 

Oran(%) 9 91 1 99 56 44 21 79 

 

Üreticilerin %36’sının entegre mücadele, %2’sinin organik tarım, %84’ünün ÇATAK ve 
%64’ünün iyi tarım uygulamaları hakkında bilgi sahibi olduğu, %9’unun entegre 
mücadele, %1’inin organik tarım, %56’sının ÇATAK ve %21’inin iyi tarım 
uygulamalarını yaptığı belirlenmiştir (Çizelge 65). 

Anaçların, bitkinin toprak altı kısmının oluşturmaları yanında toprağa tutunmasını, su 
ve bitki besin maddelerinin topraktan alınıp taca iletilmesini, fotosentez ürünleri ile 
hormonların köklere taşınmasını sağladığı, üzerine aşılanan çeşitlerin gelişme 
karakterine, erken ürüne yatmasına, verim ve kalitesine, farklı toprak tiplerine 
adaptasyon kabiliyetine, biyotik ve abiyotik stres koşullarına dayanım sağlamasına 
önemli etkilerinin olduğu bildirilmiştir (Özongun, 2011). 

Çöğür anaçların daha çok yabani ağaçlardan alınan tohumlardan elde edildiği, tohumdan 
elde edilmeleri nedeniyle heterozigot bir yapı gösterdiği bu nedenle örnek bitki 
topluluğu oluşturmadığı, kuvvetli gelişme göstermeleri nedeniyle sık dikim elma 
bahçeleri için uygun olmadığı, büyük ağaç oluşturmalarından dolayı budama ilaçlama 
hasat gibi kültürel uygulamaların zor olduğu, geç meyveye yattığı, birim alandan alınan 
ürün miktarının klon anaçlara göre az olduğu, buna karşın kuvvetli kök sistemine sahip 
oldukları ve topraktaki su ve besin maddelerinden klonal anaçlara göre daha iyi 
faydalandığı, tesis maliyetlerinin düşük ve toprağa daha iyi tutunduğu belirtilmiştir 
(Özongun, 2011). 
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M9 anacının Fransada tesadüf çöğürü olarak bulunduğu, bodurlaştırıcı özelliği ile 
birlikte verim ve meyve kalitesine etkisinden dolayı Avrupa da çok yaygın olarak 
kullanıldığı, üzerine aşılı ağaçların 2,7 metreyi geçmediği ve çöğür üzerine aşılı olanlara 
göre %20-40 taç oluşturduğu, zayıf ve kırılgan bir kök yapısına sahip olduğu, yüzlek 
köklü olmasına rağmen pek çok toprak tipine toleranslı olduğu, soğuklara ve nemli 
topraklara toleranslı, kuraklığa hassas, kök boğazı çürüklüğüne dayanıklı, ateş yanıklığı 
ve elma pamuklu bitine hassas olduğu bildirilmiştir (Özongun, 2011). 

M106 anacının East Malling araştırma istasyonunda Northern Spy x M1 
melezlemesinden elde edildiği, çöğür anacının %60-75’i kadar taç oluşturduğu, kök 
boğazı çürüklüğüne hassas, pamuklu bite dayanıklı, toprağa tutunmasının iyi, verime 
etkisinin yüksek, kök sürgünü oluşturmasının zayıf, ateş yanıklığına hassas ve soğuğa 
kısmen dayanıklı olduğu belirtilmiştir (Özongun, 2011). 

M111 anacının Northen Spy x Merton 793 melezi olarak İngiltere de ıslah edildiği, çöğür 
anaçlarının %75-80’i kadar taç oluşturduğu, verim üzerine etkisinin M106’ya göre biraz 
daha düşük olduğu, kök çürüklüğüne tolerant, elma pamuklu bitine dayanıklı, toprağa 
tutunmasının ve farklı toprak koşullarına adaptasyonunun iyi, zayıf ve killi topraklarda 
halka çürüklüğüne diğer anaçlardan daha dayanıklı olduğu ve az miktarda kök sürgünü 
oluşturduğu bildirilmiştir (Özongun, 2011). 

Yapılan çalışmada üreticilerin yeni bahçe kurmaları durumunda anaç tercihlerinin 
dağılımı Şekil 73’de verilmiştir. Üreticilerin %58’inin M106, %25’inin M111, %9’unun 
M9 ve %5’inin Çöğür anaçlarını kullanarak bahçe tesis etmeyi planladıkları tespit 
edilmiştir. M106 anacını tercih edenler kurulum masrafı olmadığı ve düşündükleri elma 
çeşidine uygun anaç olduğu için, M111 anacını tercih edenler kurulum masrafı olmadığı 
ve yaşadıkları yerin toprak yapısına en uygun anaç olduğu için, M9 anacını tercih 
edenler kök hastalıklarına dayanıklı, modern yetiştiriciliği en uygun ve düşündükleri 
çeşit için olması gereken anaç olduğu ve çöğür anacını tercih edeneler alışkanlık, 
üzerindeki çeşidin diğer anaçlara göre tat ve aroma yönünden daha iyi olduğu için bu 
anaçları tercih ettiklerini beyan etmişlerdir. 

 

Şekil 73.Yapılan çalışmada üreticilerin yeni bahçe kurmaları durumunda anaç tercihlerinin dağılımı (%). 

M106 anacını tercih eden üreticilerin %67’sinin scarlet spur, %14’ünün starkrimson, 
%8’inin jeromine, %5’inin red chief, %5’inin golden reinders ve %1’inin gala çeşitlerini 
yetiştirmeyi düşündükleri belirlenmiştir. Bu çeşitleri tercih sebeplerini “pazar fiyat ve 
talebinin kırmızı renkli çeşitler yönünde” olarak beyan etmişlerdir (Şekil 74). 
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Şekil 74. M106 üzerine tercih edilen çeşitlerin dağılımı (%). 

 

M111 anacını tercih eden üreticilerin %48’inin scarlet spur, %34’ünün starkrimson, 
%9’unun golden reinders, %3’ünün red chief, %3’ünün granny smith ve %3’ünün fuji 
çeşitlerini yetiştirmeyi düşündükleri tespit edilmiştir. Bu çeşitleri tercih sebeplerini 
“pazar fiyat ve talebinin bu yönde olması” diye bildirmişlerdir (Şekil 75). 

 

Şekil 75. M111 üzerine tercih edilen çeşitlerin dağılımı (%). 

 

M9 anacını tercih edenlerin %31’inin red chief, %25’inin jeromine, %25’inin fuji ve 
%19’unun gala fuji çeşitlerini yetiştirmeyi düşündükleri saptanmıştır. Bu çeşitleri tercih 
sebeplerini “pazar fiyat ve talebinin bu yönde olması” diye bildirmişlerdir (Şekil 76). 
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Şekil 76. M9 üzerine tercih edilen çeşitlerin dağılımı (%). 

Meyvecilikte bahçe zemin yönetiminin başlıca amacının meyve ağaçları ile rekabet halinde olan 
yabancı otların kontrolü olduğu, nitekim bitki besin elementleri ve su kaynaklarının 
kullanılmasında yabancı otların nispeten daha zayıf kök yapısına sahip elma ağaçlarına üstünlük 
sağladıkları, yabancı otların bazen güneş ışığı için özellikle genç yaştaki ağaçlarla arı faaliyeti 
bakımından elma çiçekleri ile rekabete girdiği bazen de hastalık ve zararlı populasyonunu 
arttırarak verimi azalttığı bildirilmiştir (Atay ve ark., 2011). 

Çalışmanın yapıldığı elma üreticilerinin yabancı ot kontrolü, hastalık ve zararlı kaynağının 
azaltılması ve toprağın havalandırılması amacı ile toprak işleme durumları Çizelge 66 ’da 
verilmiştir. 

Çizelge 66.Üreticilerin toprak işleme durumları 

Toprak işleme İlkbahar Sonbahar 

Ortalama 1.39 0.90 

 

Elma üreticilerinin ilkbahar ve son baharda birer kez yabancı ot kontrolü, hastalık ve 
zararlı kaynağının azaltılması ve toprağın havalandırılması amacı ile bahçelerini 
sürdüğü tespit edilmiştir (Çizelge 66). 

Üreticilerin elma iç kurdu ile mücadelede feromon tuzakların kullanılması ile ilgili bilgi 
durumları Şekil 77’de verilmiştir. Üreticilerin %53’ünün elma iç kurdu mücadelesinde 
feromon tuzakların kullanıldığı bilgisinin olduğu, %47’sinin ise bu konuda bilgi sahibi 
olmadığı belirlenmiştir (Şekil 77). 

 

Şekil 77. Üreticilerin elma iç kurdu ile mücadelede feromon tuzakların kullanılması ile ilgili bilgi durumları (%). 
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Üreticilerin biyoteknik mücadele için civar işletmeler ile birlikte hareket etme durumları 
Şekil 78’de verilmiştir. Üreticilerin %58’i bu mücadele metodu için diğer işletmelerle ile 
birlikte hareket etmeyeceğini beyan etmiştir (Şekil 78). 

 

Şekil 78. Üreticilerin biyoteknik mücadele için diğer işletmelerle birlikte hareket etme durumları (%). 

 

3.6. İYİ TARIM UYGULAMALARI 

Elma üreticilerinin İTU benimsemede etkili olan faktörlerin dağılımı Çizelge 67’de 
verilmiştir. 

Çizelge 67. Elma üreticilerinin İTU benimsemede etkili olan faktörlerin dağılımı 

İTU 
benimsemede 

etkili olan 
faktörler 

1 2 3 4 

X sd 
n % n % n % n % 

Ekonomik 
faktörler (prim 

fiyatı, alım 
garantisi, 

destekleme 
miktarı) 

6 20.7 6 20.7 4 13.8 13 44.8 2.83 1.22 

Sağlık faktörleri 
(kendi, ailesi, 

işçi ve 
tüketicilerin 

sağlığını 
koruma) 

5 17.2 9 31 9 31 6 20.7 2.55 1.02 

Çevre koruma 
faktörleri 
(toprağın, 

bitkinin, suyun 
ve hayvanların 

korunması) 

2 6.9 11 37.9 11 37.9 5 17.2 2.66 0.85 

Yenilikçilik 
(yeni ve farklı 

şeyleri deneme 
isteği) 

16 55.2 3 10.3 5 17.2 5 17.2 1.97 1.20 

 

Üreticilerin %44.8’i İTU’ya verilen destekleme miktarından, %20.7’si sağlık 
faktörlerinden, %17.2’si çevre koruma faktörlerinden ve yenilikçi bir faaliyet 
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olduğundan İTU’yu benimsedikleri Çizelge 67’de görülmektedir. Tüm tablo 
incelendiğinde üreticilerin İTU’yu benimseme kriterleri en önemliden başlamak üzere 
sırayla ekonomik faktörler, çevre koruma faktörleri, sağlık faktörleri ve yenilikçi bir 
faaliyet olması şeklinde sıralanmaktadır. 

Birçok araştırmacı tarafından bir yeniliğin benimsenme özellikleri olarak;  yararlılık 
(oransal üstünlük), uygunluk, karmaşıklık,   denenebilirlik ve gözlenebilirlik 
unsurlarının esas alındığı bildirilmiştir (Tatlıdil, 1997).  

Hasdemir (2011), kiraz yetiştiriciliğinde iyi tarım uygulamalarının benimsenmesini 
etkileyen faktörleri belirlemek üzere Afyon’da yaptığı çalışmada İTU’yu benimseyen 
üreticilerin tamamının ekonomik nedenlerden, %66,18’inin sağlık faktörlerinden, 
%45,59’unun çevre koruma faktörlerinden, %25’inin yenilikçilik faktöründen dolayı 
İTU’yu benimsediklerini bildirmiştir. Çalışmamız, İTU’yu benimseme ana nedeninin 
ekonomik faktörler olması yönüyle Hasdemir (2011) ile uyum göstermektedir. 

Ankete elma üreticilerinin İTU yapma ve yapmama durumlarının dağılımı Çizelge 68’de 
verilmiştir. 

Çizelge 68. Ankete elma üreticilerinin İTU yapma ve yapmama durumlarının dağılımı 

  

İTU Yapanlar İTU Yapmayanlar 

  Sayı Oran (%) Sayı Oran (%) 

Kaynağı Başlama yılı    

29 21 109 79 
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2014 Sayı 7 

  Oran (%) 24 

2013 Sayı 12 

  Oran (%) 40 

2012 Sayı 7 

  Oran (%) 24 

2011 Sayı 1 

  Oran (%) 4 

2010 Sayı 1 

  Oran (%) 4 

2009 Sayı 1 

  Oran (%) 4 

 

Ankete elma üreticilerinden İTU yapanların ve yapmayanların durumları incelendiğinde; 
üreticilerin %21 İTU yaparken, %79’u normal üreticilerden oluşmaktadır. İTU yapan 
üreticilerinin tamamı İTU’yu ilçe tarım müdürlüklerinden öğrendikleri Çizelge 68’de 
görülmektedir. İTU yapan üreticilerin %4’ü 2009, %4’ü 2010, %4’ü 2011, %24’ü 2012, 
%40’ı 2013 ve %24’ü 2014 yılında bu faaliyete başladıkları tespit edilmiştir. 

Elma üreticilerin İTU benimsememe nedenleri incelendiğinde; üreticilerin %46’sı İTU’yu 
bilmedikleri için, %32’si pazarın talebi olmadığı için, %9’u işletmesinin küçük olduğu 
için, %8’i alt yapısının eksik olduğu için ve %5’i sertifika maliyetinin yüksek olduğu için 
İTU’yu benimsemedikleri Şekil 79’dan izlenebilmektedir. Ayrıca 3 kişi İTU’dan 
vazgeçmiştir. Vazgeçme sebebi olarak pazar talebinin olmaması, devlet desteğinin 
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yetersiz olması ve sertifikasyon firmasıyla sorun yaşadığı için İTU’dan vazgeçtiği tespit 
edilmiştir. 

Hasdemir (2011), Afyon’da kiraz yetiştiricileriyle yapmış olduğu çalışmada üreticilerin 
%47,06’sının İTU’yu bilmedikleri, %11,76’sının alt yapı eksikliğinden kaynaklı İTU’yu 
benimsemediklerini bildirmiştir. Çalışmamız bu yönüyle Hasdemir (2011) ile uyum 
göstermektedir. 

 

Şekil 79. Elma üreticilerinin İTU benimsememe nedenlerinin dağılımı (%). 

Elma üreticilerinden İTU yapan üreticilerin uymakta zorlandıkları İTU kriterleri 
incelendiğinde; üreticilerin %38’i kayıt tutma ve izlenebilirlik, %27’si işçi sağlığı 
güvenliği ve refahını sağlamada yetersizlik, %21’i bitki koruma ve entegre mücadele ve 
%14’ü sabit tesis yapımından zorlandıkları Şekil 80’de görülmektedir. 

Hasdemir (2011), Afyon’da kiraz yetiştiricileriyle yapmış olduğu çalışmada İTU yapan 
üreticilerin %39,71’i kayıt tutma ve izlenebilirlik, %35,29’u işçi sağlığı güvenliği ve 
refahı, %20,59’u bitki koruma ve entegre mücadelede konularına uymakta 
zorlandıklarını bildirmiştir. Çalışmamız bu yönüyle Hasdemir (2011) ile uyum 
göstermektedir. 

  

Şekil 80. Elma üreticilerinin uymakta zorlandığı İTU kriterlerinin dağılımı (%). 

Elma üreticilerinin İTU’dan sonra yaptıkları yeni uygulamalarının dağılımı Çizelge 69’da 
verilmiştir. 
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Çizelge 69. Elma üreticilerinin İTU’dan sonra yaptıkları yeni uygulamalarının dağılımı 

İTU’dan sonraki  yeni 
uygulamalar 

X sd 

Tuvalet 1 0 
Gübre deposu 0.89 0.30 

İlaç deposu 0.93 0.25 
Ürün analizi 0.89 0.30 

Toprak ve yaprak analizi 0.72 0.45 
Kayıt tutma 0.86 0.35 

Danışmanlık hizmeti 0.58 0.50 
Sosyal alan 0.75 0.43 

Üretici org. üyelik 0.27 0.45 
Uyarı levhaları 0.96 0.18 

Yetiştiricilik tekniklerinde 
değişiklik 

0.65 0.48 

 

Elma üreticilerinin İTU’dan sonra yaptıkları yeni uygulamaların dağılımı en önemliden 
başlamak üzere sırayla tuvalet, uyarıcı levhalar, ilaç deposu, gübre deposu, ürün analizi, 
kayıt tutma, işçiler için sosyal alan, toprak ve yaprak analizi, yetiştiricilik tekniğinde 
değişiklik ve danışmanlık hizmeti olarak Çizelge 69’da görülmektedir. 

Hasdemir (2011) Afyon’da kiraz yetiştiricileriyle yapmış olduğu çalışmada üreticilerin 
İTU’dan sonra yaptıkları yeni uygulamalara bakıldığında; üreticilerin %97,06’sı tuvalet, 
%95,59’u uyarıcı levha, %91,18’i kayıt tutma ve toprak analizi, %89,71’i ürün analizi, 
%67,65’i ilaç deposu, %64,71’i gübre deposu ve işçiler için sosyal alan, %57,35 tarımsal 
danışmanlık, %5,88’i üretici organizasyonuna üyelik olduğunu bildirmiştir. Çalışmamız 
bu yönüyle Hasdemir (2011) ile uyum göstermektedir. 

Elma üreticilerinin ÇATAK uygulamasının benimsenmesinde etkili olan faktörlerin 
dağılımı Çizelge 70’de verilmiştir. 

Çizelge 70. Elma üreticilerinin ÇATAK uygulamasının benimsenmesinde etkili olan faktörlerin dağılımı 

ÇATAK uygulamasının 
benimsenmesinde etkili 
olan faktörler 

1 2 3 4 5 
X sd 

 n % n % n % n % n % 
Destekleme miktarı 1 1.3 3 3.8 6 7.7 10 12.8 58 74.4 4.55 0.89 
Sağlık faktörleri 9 11.5 18 23.1 26 33.3 24 30.8 1 1.3 2.87 1.02 
Çevre koruma faktörleri 6 7.7 18 23.1 27 34.6 20 25.6 7 9 3.05 1.07 
Yenilikçilik 15 19.2 31 39.7 16 20.5 11 14.1 5 6.4 2.48 1.14 
Yaptığı yetiştiricilik 
yöntemine uygun olması 

47 60.3 8 10.3 3 3.8 14 17.9 6 7.7 2.02 1.44 

 

Üreticilerin %74.4’ü destekleme miktarı, %9’u çevre koruma faktörleri, %7.7’si yaptığı 
yetiştiricilik yöntemine uygunluğu, %6.4’ü yenilikçi bir uygulama olması ve %1.3’ü 
sağlık faktörlerinden dolayı seçtikleri Çizelge 70’de görülmektedir. Tüm tablo 
incelendiğinde ÇATAK uygulamasını benimsemede etkili olan faktörler en önemliden 
başlamak üzere sırayla destekleme miktarı, çevre koruma faktörleri, sağlık faktörleri, 
yenilikçi uygulama olması ve yaptığı yetiştiricilik yöntemine uygun olması şeklinde 
sıralanmaktadır. 
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Elma üreticilerinin ÇATAK’ta hangi uygulamaları tercih ettiğinin dağılımı Çizelge 71’de 
verilmiştir. 

Çizelge 71. Elma üreticilerinin ÇATAK’ta hangi uygulamaları tercih ettiğinin dağılımı 

ÇATAK’ta hangi uygulamaları tercih ettiği X sd 

Su kullanımını asgariye indirecek uygun basınçlı sulama sistemlerinden 
birinin kullanılması 

0.96 0.19 

Çevreye duyarlı bir şekilde kontrollü ilaç ve gübre kullanımı 0.60 0.49 
Organik tarım 0.03 0.19 

İyi tarım uygulamaları 0.25 0.43 

 

Elma üreticilerinin ÇATAK’ta hangi uygulamaları tercih ettiğinin dağılımı en önemliden 
başlamak üzere su kullanımını asgariye indirecek uygun basınçlı sulama sistemlerinden 
birinin kullanılması, çevreye duyarlı bir şekilde kontrollü ilaç ve gübre kullanımı, iyi 
tarım uygulamaları ve organik tarım olduğu Çizelge 71’de görülmektedir. 

Elma üreticilerinden ÇATAK yapan üreticilerin uymakta zorlandıkları ÇATAK kriterleri 
incelendiğinde; üreticilerin %46’sı kayıt tutma ve izlenebilirlikte, %25’i programın 
uygulama süresinde, %20’si ilaç ve gübre kullanımında karşılaşılan zorluklarda ve %9’u 
üretim tekniği, ürün deseni ve uygulamalarında zorluk çektiği Şekil 81’de görülmektedir. 

 

Şekil 81. Elma üreticilerinin uymakta zorlandığı ÇATAK kriterlerinin dağılımı (%). 

 

3.7. TARIMSAL YAYIM 

Elma üreticileri ile yapılan anket çalışmasında; üreticilerin %94’ü Kayseri de meyvecilik 
sektörünün daha iyi konuma gelmesi için tarımsal yayımın gerekliliğine inandığı, %6’sı 
ise tarımsal yayıma inanmadığı Şekil 82’den izlenebilmektedir. 
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Şekil 82. Elma üreticilerinin tarımsal yayımın gerekliliği hakkındaki görüşleri (%). 

Elma üreticileri ile yapılan anket çalışmasında; üreticilerin kitle iletişim araçlarından 
%59’u radyo – televizyon, %34’ü telefon – internet, %4’ü broşür ve %3’ü dergi – gazete 
kullandığı Şekil 83’den takip edilebilmektedir. 

 

Şekil 83. Elma üreticilerinin kullandıkları kitle iletişim araçlarının dağılımı (%). 

Elma üreticilerin televizyonda tarımsal programlarını izleme durumu incelendiğinde; 
üreticilerin %51’i ara sıra, %44’ü her zaman ve %5’i nadiren tarımsal programları 
izlediği Şekil 84’de görülmektedir. 

 

Şekil 84. Elma üreticilerinin tarımsal programları izleme durumu (%). 
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Elma üreticilerin internet kullanım sıklıkları incelendiğinde; üreticilerin %46’sı hiç 
kullanmadığını, %26’sı ara sıra kullandığını, %19’u her zaman kullandığını ve %9’u 
nadiren kullandığı Şekil 85’de görülmektedir. 

 

Şekil 85. Elma üreticilerinin internet kullanım durumlarının dağılımı (%). 

Elma üreticilerin tarım teşkilatındaki teknik elemanların çözüm önerilerinden memnun 
kalma durumları incelendiğinde; üreticilerin %65’i her zaman memnun olduğu, %26’sı 
ara sıra memnun olduğu, %7’si nadiren memnun olduğu ve %2’si hiç memnun olmadığı 
Şekil 86’dan izlenebilmektedir. 

 

 

Şekil 86. Elma üreticilerinin tarım teşkilatındaki teknik elemanların çözüm önerilerinden memnun olma 
durumlarının dağılımı (%). 

Elma üreticilerin tarım teşkilatlarındaki teknik elemanlar ile ilgili düşünceleri 
incelendiğinde; üreticilerin %65’i teknik elemanların çözüm önerilerinden memnun 
olduğu, %15’i uygun teknik eleman bulamadığı, %14’ü teknik elemanların çiftçilerle 
yeterince ilgilenmediği, %3’ü teknik elemanların bilgisinin yetersiz olduğunu ve çözüm 
önerilerinin uygulanabilir olmadığı Şekil 87’den izlenebilmektedir. 
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Şekil 87. Elma üreticilerinin tarım teşkilatındaki teknik elemanlar ile ilgili düşüncelerinin dağılımı (%). 

Elma üreticilerin tarımsal yayımın etkili yapılma yöntemi hakkındaki düşünceleri 
incelendiğinde; üreticilerin %49’u uygulamalı olarak anlatılarak, %23’ü radyo – 
televizyondan, %15’i seminer – konferans verilerek, %10’u bireysel olarak üreticilere 
tek tek bilgi vererek, %2’si üreticilerle tartışarak ve %1’i telefon internet aracılığıyla 
yapılması gerektiği Şekil 88’den görülmektedir. 

 

 

Şekil 88. Elma üreticilerinin tarımsal yayımın etkili yapılma yöntemlerinin dağılımı (%). 

Elma üreticilerin birleşerek eksik oldukları konular hakkında yetkililerden eğitim talep 
etme durumları incelendiğinde; üreticilerin %64’unun herhangi bir eğitim talebinde 
bulunmadığı, %36’sının ise eğitim talebinde bulundukları Şekil 89’da görülmektedir. 
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Şekil 89. Elma üreticilerinin eksik oldukları konular hakkında eğitim talep etme durumları (%). 

 

Elma üreticilerinin elma üretiminde ihtiyaç duydukları bilginin dağılımı Çizelge 72’de 
verilmiştir. 

Çizelge 72. Elma üreticilerinin elma üretiminde ihtiyaç duydukları bilgilerin dağılımı 

İhtiyaç duyulan bilgi 
kaynağı 

1 2 3 4 5 6 7 
X sd 

n % n % n % n % n % n % n % 
Hastalık ve zararlılar 2 1.4 3 2.2 5 3.6 7 5.1 5 3.6 34 24.6 82 59.4 6.18 1.35 

Gübreleme ve sulama 5 3.6 6 4.3 10 7.2 21 15.2 58 42 37 26.8 1 0.7 4.71 1.27 
Bahçe tesisi ve çeşit 
seçimi 

7 5.1 9 6.5 27 19.6 46 33.3 25 18.1 10 7.2 14 10.1 4.15 1.51 

Tarımsal destekler 29 21 30 21.7 25 18.1 23 16.7 15 10.9 12 8.7 4 2.9 3.12 1.70 

Pazarlama ile ilgili 
Konular (fiyat, talep, 
Pazar durumu ve diğer) 

3 2.2 6 4.3 19 13.8 25 18.1 17 12.3 36 26.1 32 23.2 5.05 1.63 

Ürün 
paketleme/muhafaza/de
polama 

12 8.7 58 42 38 27.5 10 7.2 13 9.4 5 3.6 2 1.4 2.83 1.32 

Kayıt tutma 77 55.8 26 18.8 15 10.9 8 5.8 5 3.6 4 2.9 3 2.2 2 1.49 

 

Üreticilerin %59.4’ü hastalık ve zararlılar, %0.7’sinin gübreleme ve sulama, %10.1’inin 
bahçe tesisi ve çeşit seçimi, %2.9’unun tarımsal destekler, %23.2’sinin pazarlama ile 
ilgili konular, %1.4’ünün ürün paketleme, muhafaza ve depolama ve %2.2’sinin kayıt 
tutma konularında hakkında bilgilere ihtiyaç duydukları Çizelge 72’de belirtilmiştir. 
Tüm tablo incelendiğinde ihtiyaç duydukları bilgiler en önemliden başlamak üzere 
sırayla hastalık ve zararlılar, pazarlama ilgili konular, gübreleme ve sulama, bahçe tesisi 
ve çeşit seçimi, tarımsal destekler, ürün paketleme, muhafaza ve depolama ve kayıt 
tutma olduğu belirlenmiştir.  

Elma üreticilerin tarımsal desteklemelerden yararlanmada etkin bilgi kaynaklarının 
durumları incelendiğinde; üreticilerin %95’inin tarımsal destekleri tarım 
teşkilatlarından öğrendiği, %5’inin ise desteklerden ziraat odaları vasıtasıyla haberdar 
oldukları Şekil 90’da belirtilmiştir. 
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Şekil 90. Elma üreticilerinin tarımsal desteklerden yararlanmada etkin bilgi kaynaklarının dağılımı (%). 

Elma üreticilerin tarımsal desteklemeler hakkındaki görüşleri incelendiğinde; 
üreticilerin %29’u tarımsal destekleri olumlu, %27’si çok olumlu, %24’ü olumsuz, %11’i 
ne olumlu ne olumsuz ve %9’u çok olumsuz bulduğu Şekil 91’den izlenebilmektedir. 

 

Şekil 91. Elma üreticilerinin tarımsal destekler hakkındaki görüşlerinin dağılımı (%). 

Elma üreticilerin tarım sigortası yaptırma incelendiğinde; üreticilerin %52’sinin tarım 
sigortası yaptırdığını, %48’inin ise tarım sigortası yaptırmadığı Şekil 92’de 
görülmektedir. 

 

  

Şekil 92. Elma üreticilerinin tarım sigortası yaptırma durumlarının dağılımı (%). 
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3.8. ELMA İŞLETMELERİNİN SORUNLARI VE DEVLETTEN BEKLENTİLERİ 

Çalışmanın yürütüldüğü elma işletmelerinin tamamı başta meyvecilik olmak üzere, diğer 
tarımsal ürünlerde karşılaştıkları sorunların önüne geçilmesi, bölgedeki gen 
kaynaklarının değerlendirilmesi ve sanayi alanında olduğu gibi tarımın ön plana çıkması 
için Kayseri’de Tarımsal Araştırma İstasyonu Müdürlüğünün kurulmasını devletten 
beklediklerini belirtmişlerdir. Diğer yandan Yahyalı da bulunan fidan üretme 
istasyonunun Kayseri’de meyveciliğin temellerini attığını, özellikle Yahyalı ve Yeşilhisar 
da üretim deseni içerisinde elmanın olmasının tamamen bu kurumun eseri olduğunu, o 
dönemde bölge koşullarına adapte olmuş kaliteli ve ismine doğru fidan üretildiğini, 
mevcut klasik bahçelerin tamamının bu fidanlardan tesis edildiğini, yetiştiricilik 
konusunda temel bilgi kaynağının burası olduğunu, fidanlığın kapanması ile aşılama, 
budama, gübreleme, fidan üretimi başta olmak üzere elma yetiştiriciliğinin diğer 
konularında kalifiye eleman sıkıntısı yaşandığını elma üreticileri bildirmişlerdir. 

Üreticiler sektörde sürdürülebilir kalkınma için, yöresel üretilecek bilgiye şiddetle 
ihtiyaç bulunduğunu, anaç ve çeşit seçimi, yeni tür ve çeşitlerle yeni üretim tekniklerinin 
yaygınlaştırılması, bölgede hangi alanların hangi türler için uygun olduğunun 
belirlenmesi, bölgesel çeşit ve anaç potansiyeline sahip gen kaynaklarının 
değerlendirilmesi için Kayseri’de Araştırma istasyonu kurulması gerektiğini beyan 
etmişlerdir. 

Şehirali ve ark., (2005), bitki genetik kaynaklarının korunma ve kullanılmasını 
değerlendirdiği çalışmada Kayseri ve civarının elma, badem, armut, meyve türleri, asma, 
mercimek, nohut, yonca ve korunga türlerinde Türkiye’de ki 5 mikro gen merkezinden 
birisi olduğunu bildirmiştir. 

Elma üreticilerinin ilçelere göre elma üretiminde karşılaştıkları sorunların dağılımı 
Çizelge 73’de verilmiştir. 

Çizelge 73. Elma üreticilerinin ilçelere göre elma üretiminde karşılaştıkları sorunların dağılımı 

Sorun İlçe Sayı Ortalama 
Standart 

sapma 
F p 

Elma bahçesinin tesisinde 
teknik konulara (anaç, çeşit 
seçimi, sulama, drenaj ve 
tozlayıcı oranına vb.) pek 
dikkat edilmiyor. 

Develi 13 2,69 1,75 

4,97 0,01 
Yahyalı 60 3,87 1,57 

Yeşilhisar 65 3,05 1,74 

Toplam 138 3,37 1,71 

Elma üreticilerini 
bilgilendirecek yeterli 
donanıma sahip teknik 
personel yok. 

Develi 13 3,38 1,71 

0,08 0,93 
Yahyalı 60 3,25 1,35 

Yeşilhisar 65 3,20 1,71 

Toplam 138 3,24 1,55 

Elma işletmelerinin küçük aile 
tipi işletmelerden 
oluşmaktadır. 

Develi 13 3,77 1,74 

1,45 0,24 
Yahyalı 60 4,22 1,06 

Yeşilhisar 65 4,40 1,30 

Toplam 138 4,26 1,25 

Elma yetiştiriciliğinde iç ve dış 
pazarın talepleri 
doğrultusunda çeşitlilik ve 
üretim yok.  

Develi 13 3,62 1,85 

3,81 0,02 
Yahyalı 60 3,72 1,40 

Yeşilhisar 65 2,91 1,88 

Toplam 138 3,33 1,72 

Bahçe tesisinde verilen destek 
yetersiz ve ürün bazlı elma 
desteği verilmiyor. 

Develi 13 4,62 0,96 

4,68 0,01 
Yahyalı 60 4,37 1,01 

Yeşilhisar 65 4,85 0,71 

Toplam 138 4,62 0,90 

İşçilik maliyetlerinin yüksektir.  

Develi 13 4,08 1,38 

4,21 0,02 
Yahyalı 60 4,52 0,81 

Yeşilhisar 65 4,75 0,64 

Toplam 138 4,59 0,83 
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İlaçlamanın yetersiz ve/veya 
tekniğine uygun 
yapılmamaktadır. 

Develi 13 3,08 2,02 

5,29 0,01 
Yahyalı 60 3,83 1,21 

Yeşilhisar 65 2,92 1,80 

Toplam 138 3,33 1,64 

Elma yetiştiriciliğinde 
kullanılan ilaçların pahalı 
olması 

Develi 13 3,31 1,60 

14,99 0,00 
Yahyalı 60 3,97 1,01 

Yeşilhisar 65 4,68 0,75 

Toplam 138 4,24 1,06 

Bitki büyüme 
düzenleyicilerinin bilinçsiz 
kullanılmaktadır. 

Develi 13 3,23 1,83 

7,17 0,00 
Yahyalı 60 3,98 1,27 

Yeşilhisar 65 2,89 1,85 

Toplam 138 3,40 1,69 

Üretim aşamasındaki kontrol 
ve denetimler yetersizdir. 

Develi 13 3,54 1,85 

1,05 0,35 
Yahyalı 60 4,12 1,11 

Yeşilhisar 65 3,92 1,45 

Toplam 138 3,97 1,36 

Elmada geleceği planlayan 
elma yetiştiriciliğine yön veren 
bölgesel bir konseyin 
bulunmamaktadır. 

Develi 13 4,77 0,60 

4,11 0,02 
Yahyalı 60 4,73 0,61 

Yeşilhisar 65 4,97 0,25 

Toplam 138 4,85 0,48 

Bilinçsiz yapılan budamalar 
nedeniyle verim ve kalitede 
düşüşler yaşanmaktadır. 

Develi 13 4,46 1,20 

7,81 0,00 
Yahyalı 60 4,65 0,58 

Yeşilhisar 65 3,88 1,42 

Toplam 138 4,27 1,16 

Kayseri elmasının yeterli 
tanıtım ve reklamı 
yapılmamaktadır. 

Develi 13 4,92 0,28 

11,94 0,00 
Yahyalı 60 4,55 0,75 

Yeşilhisar 65 4,98 0,12 

Toplam 138 4,79 0,55 

Kalite ve ürün kayıplarının 
önüne geçilememektedir. 
(budama, zirai mücadele,erken 
hasat vb.kaynaklı) 

Develi 13 4,46 1,20 

5,85 0,00 
Yahyalı 60 4,55 0,62 

Yeşilhisar 65 3,94 1,26 

Toplam 138 4,25 1,06 

İhracata yönelik elma üretimi 
gerçekleştirilememektedir. 

Develi 13 3,77 1,69 

6,64 0,00 
Yahyalı 60 4,23 1,13 

Yeşilhisar 65 3,20 1,90 

Toplam 138 3,70 1,65 

Bölgede hastalık ve zararlıdan 
ari, kaliteli ve ismine doğru 
fidan temininde zorluk 
yaşanmaktadır. 

Develi 13 3,38 1,89 

0,65 0,52 
Yahyalı 60 3,22 1,49 

Yeşilhisar 65 2,94 1,75 

Toplam 138 3,10 1,65 

Pazarlama kooperatifi veya 
üretici birliği yok veya etkin 
bir şekilde çalışmamaktadır. 

Develi 13 5,00 0,00 

1,28 0,28 
Yahyalı 60 4,70 0,53 

Yeşilhisar 65 4,74 0,73 

Toplam 138 4,75 0,62 

Üretim aşamasında girdilerin 
yüksek olması (gübre, zirai 
ilaç, mazot fiyatlarının 
yüksekliği, sulama 
masraflarının yüksekliği, hasat 
işçiliğinin yüksekliği vb.) 

Develi 13 4,85 0,55 

1,36 0,26 

Yahyalı 60 4,73 0,55 

Yeşilhisar 65 4,89 0,53 

Toplam 138 4,82 0 

Tarım sigortasının çiçeklenme 
öncesini kapsamamaktadır. 

Develi 13 4,69 0,75 

0,89 0,41 
Yahyalı 60 4,88 0,45 

Yeşilhisar 65 4,91 0,55 

Toplam 138 4,88 0,53 

Soğuk hava depolarının teknik 
yetersizliği ve ücretlerinin 
fazla olması 

Develi 13 3,62 1,89 

7,22 0,00 
Yahyalı 60 4,70 0,59 

Yeşilhisar 65 4,58 0,93 

Toplam 138 4,54 0,98 
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Elma üreticilerin ilçelere göre elma üretiminde karşılaştıkları sorunlar incelendiğinde; 
Yahyalı ilçesinde elma bahçesinin tesisinde teknik konulara (anaç, çeşit seçimi, sulama, 
drenaj ve tozlayıcı oranına vb.) pek dikkat edilmediğini, Develi ilçesinde elma 
üreticilerini bilgilendirecek yeterli donanıma sahip teknik personelin olmadığını, 
Yeşilhisar ilçesinde elma işletmelerinin küçük aile tipi işletmelerden oluştuğunu, Yahyalı 
ilçesinde elma yetiştiriciliğinde iç ve dış pazarın talepleri doğrultusunda çeşitlilik ve 
üretim olmadığını, Yeşilhisar ilçesinde bahçe tesisinde verilen desteklerin yetersiz ve 
ürün bazlı elma desteğinin olmadığını, Yeşilhisar ilçesinde işçilik maliyetlerinin yüksek 
olduğunu, Yahyalı ilçesinde ilaçlamanın yetersiz veya tekniğine uygun yapılamadığını, 
Yeşilhisar ilçesinde elma yetiştiriciliğinde kullanılan ilaçların pahalı olduğunu, Yahyalı 
ilçesinde bitki büyüme düzenleyicilerinin bilinçsiz kullanıldığını, Yahyalı ilçesinde 
üretim aşamasındaki kontrol ve denetimlerin yetersiz olduğunu, Yeşilhisar ilçesinde 
elmada geleceği planlayan elma yetiştiriciliğine yön veren bölgesel bir konseyin 
bulunmadığını, Yahyalı ilçesinde bilinçsiz yapılan budamalar nedeniyle verim ve 
kalitede düşüşler yaşandığını, Yeşilhisar ilçesinde Kayseri elmasının yeterli tanıtım ve 
reklamı yapılmadığını, Yahyalı ilçesinde budama, zirai mücadele, erken hasat vb. 
kaynaklı kalite ve ürün kayıplarının önüne geçilemediğini, Yahyalı ilçesinde ihracata 
yönelik elma üretimi gerçekleştirilemediğini, Develi ilçesinde bölgede hastalık ve 
zararlıdan ari, kaliteli ve ismine doğru fidan temininde zorluk yaşandığını, Develi 
ilçesinde pazarlama kooperatifi veya üretici birliğinin olmadığını veya etkin bir şekilde 
çalışmadığını, Yeşilhisar ilçesinde üretim aşamasında girdilerin (gübre, zirai ilaç, mazot, 
sulama, hasat işçiliği vb.) yüksek olduğunu, Yeşilhisar ilçesinde tarım sigortasının 
çiçeklenme öncesini kapsamadığını ve Yahyalı ilçesinde soğuk hava depolarının teknik 
yetersizliği ve ücretlerinin fazla olduğunu bildirmişlerdir.  

Tüm tablo incelendiğinde elma yetiştiriciliğindeki sorunların en önemliden başlamak 
üzere sırayla; ihracata yönelik elma üretimi gerçekleştirilememesi, kalite ve ürün 
kayıplarının önüne geçilememesi, Kayseri elmasının yeterli tanıtım ve reklamı 
yapılmaması, soğuk hava depolarının teknik yetersizliği ve ücretlerinin fazla olması, 
bilinçsiz yapılan budamalar nedeniyle verim ve kalitedeki düşüşlerin olması, elma 
yetiştiriciliğinde kullanılan ilaçların pahalı olması, bitki büyüme düzenleyicilerinin 
bilinçsiz kullanılması, bahçe tesisinde verilen desteğin yetersiz ve ürün bazlı elma 
desteğinin verilmemesi, elma bahçesinin tesisinde teknik konulara dikkat edilmemesi, 
ilaçlamanın yetersiz veya tekniğine uygun yapılamaması, elmada geleceği planlayan 
elma yetiştiriciliğine yön veren bölgesel bir konseyin bulunmaması, işçilik maliyetlerinin 
yüksek olması, elma yetiştiriciliğinde iç ve dış pazarın talepleri doğrultusunda çeşitlilik 
ve üretimin olması şeklindedir. 

3.9. İNSAN SAĞLIĞI VE ÇEVRE HASSASİYETİ 

Elma üreticilerinin insan sağlığı ve çevre hassasiyetlerini ölçmek üzere 19 ifadeden 
oluşan ölçeğin Cronbach Alfa Katsayısı 0,703 olarak hesaplanmıştır. Çalışmada 
değerlendirmeye alınan 19 ifadenin ortalamalarının birbirine eşit olup olmadıklarını 
diğer bir ifade ile üreticilerin verdikleri cevaplar arasında istatistiki açıdan anlamlı 
farklılığın olup olmadığını ölçmek için güvenilirlik testi içerisinde Hotelling T2 testi 
uygulanmıştır. P değerinin (sig) 0,05’den küçük olması üreticilerin verdikleri cevaplar 
arasında istatistiki açıdan anlamlı farklılığın olduğunu göstermektedir. Güvenilirlik testi 
sonuçları Çizelge 74’de verilmiştir. 
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Çizelge 74. Elma üreticilerinin insan ve çevre hassasiyetleri ölçeği güvenilirlik (P≤0,05) testi sonuçları 

İfade sayısı 
Cronbach's 

Alpha değeri 
Hotelling's T2 

Değeri 
Hotelling's T2 

F 
Hotelling's T2 

P 
19 0,703 1631,324 79,383 0,00 

 

Hasdemir (2011), Afyon’da kiraz yetiştiricileriyle yapmış olduğu çalışmada insan 
sağlığına olan duyarlılığı ölçmek için yapmış olduğu güvenilirlik analizi sonucuna göre 
Cronbach Alfa katsayısını 0,73 olarak hesaplamış ve ölçeğin oldukça güvenilir olduğunu 
bildirmiştir. Çalışmamız bu yönüyle Hasdemir (2011) ile benzer sonuç göstermektedir. 

Sunulu ve Yağcıoğlu (2014), Kayseri çerezlik kabak raporu isimli çalışmalarında 
üreticilerin insan sağlığı ve çevre hassasiyetine olan duyarlılığı ölçmek için yapmış 
olduğu güvenilirlik analizi sonucuna göre Cronbach Alfa katsayısını 0,705 olarak 
hesaplamışlar ve ölçeğin oldukça güvenilir olduğunu bildirmişlerdir. Çalışmamız bu 
yönüyle Sunulu ve Yağcıoğlu (2014) ile benzer sonuç göstermektedir. 

Kayseri’de elma üreticilerinin likert ölçeğinde yapılan puanlamaya ilişkin sonuçları 
Çizelge 75’de verilmiştir. 

Çizelge 75. Kayseri’de elma üreticilerinin likert ölçeğinde yapılan puanlamaya ilişkin sonuçları 

TARIMSAL FAALİYET ÇEVRE 
İLİŞKİSİ 

1 2 3 4 5 
X sd 

 n % n % n % n % n % 
Daha fazla gübre, daha fazla ürün 
demektir. 

11 8,0 7 5,1 4 2,9 5 3,6 111 80,4 4,43 1,26 

Fazla su, fazla ürün demektir. 12 8,7 9 6,5 13 9,4 5 3,6 99 71,7 4,23 1,34 
Gübre ve İlaç ambalajı çevreye zarar 
vermez. 

15 10,9 4 2,9 6 4,3 13 9,4 100 72,5 4,29 1,33 

Zirai ilaç kullanılmadan kaliteli ürün 
elde etmek mümkün değildir. 

100 72,5 15 10,9 15 10,9 2 1,4 6 4,3 1,54 1,04 

Toprak işleme yöntemleri ile erozyon 
arasında önemli ilişki vardır. 

14 10,1 10 7,2 17 12,3 22 15,9 75 54,3 3,97 1,37 

Dozundan fazla kullanılan tarım ilacı 
çevreye zarar vermez. 

21 15,2 9 6,5 11 8 8 5,8 89 64,5 3,97 1,54 

İlaçlamalarda çevreye ve doğadaki 
faydalılara zararı az olan tarımsal 
ilaçlar tercih edilmelidir. 

8 5,8 2 1,4 1 0,7 8 5,8 119 86,2 4,65 1,01 

İlaçlama yapmadan önce kullanılan 
tarımsal aletin kalibrasyonu ve 
bakımı mutlaka yapılmalıdır. 

1 0,7 4 2,9 2 1,4 22 15,9 109 79 4,69 0,71 

Kimyevi gübre yerine hayvan gübresi 
(çiftlik gübresi) kullanılmalıdır. 

4 2,9 5 3,6 17 12,3 14 10,1 98 71 4,42 1,03 

Toprakların korunması ve 
iyileştirilmesi için yeşil gübre 
uygulamaları yapılmalıdır. 

4 2,9 11 8 15 10,9 14 10,1 94 68,1 4,32 1,12 

TARIMSAL FAALIYET VE İNSAN 
SAĞLIĞI İLİŞKİSİ  

Tarımsal ilaçlama yaparken 
koruyucu giysi kullanılmalıdır. 

3 2,2 1 0,7 8 5,8 6 4,3 120 87 4,73 0,78 

Tarımsal ilaç kalıntıları yıkama ile 
kaybolmaktadır. 

35 25,4 9 6,5 27 19,6 8 5,8 59 42,8 3,34 1,65 

Tarımsal ilaçlama yapan işçiler en az 
yılda bir kez sağlık taramasından 
geçmelidir. 

7 5,1 4 2,9 11 8 21 15,2 95 68,8 4,39 1,09 

Her işletmede mutlaka tuvalet, 
lavabo, banyo ve işçinin dinlenmesi 
için ‘dinlenme odası’ bulunmalıdır 

16 11,6 3 2,2 13 9,4 11 8 95 68,8 4,20 1,37 
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Ürünün nakliyesi ve depolanması 
esnasında insan sağlığını etkileyecek 
riskler söz konusudur. 

34 24,6 7 5,1 18 13 18 13 61 44,2 3,47 1,65 

Tüketicilerin satın aldıkları ürünün, 
kimin tarafından, nerede ve nasıl 
yetiştirildiğini bilme hakkı vardır. 

5 3,6 3 2,2 4 2,9 22 15,9 104 75,4 4,57 0,93 

Toprakta olan ağır metaller, ürüne 
geçebilmekte ve insan sağlığını tehdit 
etmektedir. 

10 7,2 5 3,6 17 12,3 19 13,8 87 63 4,21 1,23 

Tarım alet ve makinalarını 
kullanımında iş güvenliği riski 
bulunmamaktadır. 

35 35,4 11 8 5 3,6 9 6,5 78 56,5 3,60 1,75 

İlaçlama ile hasat zamanı arasındaki 
“bekleme süresi”, üründe kalıntı riski 
olmaması yönünden önemlidir. 

2 1,4 1 0,7 1 0,7 9 6,5 125 90,6 4,84 0,60 

Ortalama - 4,10 1,20 

 

Üreticilerin insan sağlığı ve çevre duyarlılığının ortalama 4,10±1,20 olduğu 
belirlenmiştir. En düşük duyarlılığın 1,54 ile ‘zirai ilaç kullanılmadan kaliteli ürün elde 
etmek mümkün değildir’ önermesine, en yüksek duyarlılığın ise 4,84 ile ‘ilaçlama ile 
hasat zamanı arasındaki “bekleme süresi”, üründe kalıntı riski olmaması yönünden 
önemlidir’ önermesine gösterildiği tespit edilmiştir. Önermeler incelendiğinde “daha 
fazla gübre, daha fazla ürün demektir, fazla su, fazla ürün demektir, gübre ve ilaç 
ambalajı çevreye zarar vermez” önermelerine üreticilerin yüksek oranda katıldığı 
belirlenmiştir. Elma yetiştiricilerinin bu konularda bilgi ve eğitim eksikliği olduğu 
görülmektedir. 

Çiftçilerin likert ölçeğinde yapılan puanlamaya göre duyarlılık düzeyleri sınıflandırması 
Çizelge 76’da verilmiştir. 

 

Çizelge 76. Çiftçilerin likert ölçeğinde yapılan puanlamaya göre duyarlılık düzeyleri sınıflandırması 

 Kişi sayısı Yüzde (%) 

 Az duyarlı (19-44) 0 0 

Duyarlı (45-70) 33 23.9 

Çok duyarlı (71-95) 105 76.1 

TOPLAM 138 100,0 

 

Çizelge 76 incelendiğinde; elma üreticilerinin insan sağlığı ve çevre duyarlılığı yönünden 
%76,1’i çok duyarlı, %23,9’u duyarlı sınıfına girdiği görülmektedir. 

Elma üreticilerinin insan sağlığı ve çevre hassasiyetleri yönünden duyarlı oldukları 
(%76,1’ çok duyarlı, %23,9’u duyarlı), bu durum bölgedeki yetiştiricilerin organik tarım 
ve iyi tarım uygulamalarında değerlendirilebileceğini göstermektedir. 

Sunulu ve Yağcıoğlu (2014), Kayseri çerezlik kabak raporu isimli çalışmalarında kabak 
üreticilerinin % 24,2’sinin duyarlı olduklarını bildirmişlerdir. Çalışmamız bu yönüyle 
Sunulu ve Yağcıoğlu (2014) ile benzer sonuç göstermektedir. 
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4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

4.1. Sonuçlar 

 Bu çalışma kayseri elma işletmelerinin, yaşını, eğitim düzeyini, işletme 
büyüklüklerini, alet makine varlıklarını, elma üretimindeki tarımsal tecrübelerini, 
elmada üretiminden elde ettikleri gelirlerinin toplam gelir içerisindeki oranını, 
örgütlenme durumlarını, borçlanma durumlarını belirlemek, pazarlama şekillerini, satış 
biçimlerini, ürün miktar ve fiyatını, satışta ürünün kalite kriterlerini, ürünü depolama 
durumlarını, depolamada karşılaştıkları sorunları saptamak, elmacılık yapmalarında 
etkili olan faktörleri, işletmelerin anaç ve çeşit seçimlerini, işletmede çeşit seçiminde 
etkili olan faktörleri, üreticilerin yetiştirme teknikleri (gübreleme, sulama, budama, 
hastalık ve zararlı yönetimi) konularında yaptıkları uygulamaları, işletmelerin ürün 
hasat kriterlerini tespit etmek, entegre mücadele, organik tarım, iyi tarım ve çatak 
uygulamaları hakkındaki bilgi ve uygulama durumlarını, uygulama tercihlerinde 
karşılaştıkları sorunlarını saptamak, tarımsal yayımla ilgili düşüncelerini, yayımcı ile 
ilgili görüşlerini, desteklemeler hakkındaki düşüncelerini, elmacılık ile ilgili ihtiyaç 
duydukları bilgileri belirlemek, sorunlarını ve devletten beklentilerini ortaya koymak ve 
insan sağlığı ve çevre hassasiyeti yaklaşımları belirlemek amaçları ile yapılmıştır. 
Çalışmada, tesadüfî örnekleme yöntemlerinden tabakalı örnekleme yönteminin 
kullanılmış örnek hacmi Neyaman yöntemi ile %5 hata payı ve %90 güven sınırında 138 
işletme olarak belirlenmiştir. İşletmelerin frekans dağılımları dikkate alınarak 10 
dekardan küçük, 11–20 dekar arası ve 21 dekar üstü olmak üzere 3 tabaka 
oluşturulmuştur. Elma işletmelerinin yoğun olduğu ilçelerden, Yahyalı da 60, Yeşilhisar 
da 65 ve Develi de 13 işletme ile anket yapılmıştır.  

 Kayseri de elma işletmecilerinin yaş ortalamasının 49.20, ortalama aile bireyleri 
toplamının 4.64, ortalama çocuk sayısının 2.47, ortalama ailede tarımla uğraşan birey 
sayısının 1.80 ve ortalama tarımsal tecrübelerinin 27.33 yıl olduğu tespit edilmiştir. 

 İlçelere göre; 25-35 yaş grubu arasında en fazla üreticinin %76.5 ile Yeşilhisar, en 
az üreticinin ise %11.8 ile Develi ve Yahyalı, 36-45 yaş grubunda en fazla üreticinin 
%48.5 ile Yeşilhisar, en az üreticinin ise %15.2 ile Develi, 46-55 yaş grubunda en fazla 
üreticinin %48.9 ile Yahyalı, en az üreticinin %4.4 ile Develi, 56-65 yaş grubunda en 
fazla üreticinin %50 ile Yahyalı, en az üreticinin %8.3 ile Develi, 66-74 yaş grubunda en 
fazla üreticinin %85.7 ile Yahyalı ilçelerinde bulunduğu saptanmıştır. 

 Elma bahçesi alanlarına göre; 25-35 yaş grubundaki üreticilerin tamamının 21 da 
üzerinde, 36-45 yaş grubundaki üreticilerin %84.8’ünün 21 da üzerinde, %3’ünün 11-20 
da arasında, 46-55 yaş grubundaki üreticilerin %68.9’unun 21 da üzerinde, %11.1’inin 
11-20 da arasında, 56-65 yaş grubundaki üreticilerin %72’sinin 21 da üzerinde, 
%8.3’ünün 11-20 da arasında ve 66-74 yaş grubundaki üreticilerin%71.4’ünün 21 da 
üzerinde, %14.3’ünün 11-20 da arasında bahçe sahibi oldukları belirlenmiştir. 
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 Kayseri’de elma işletmecilerinin %67’inin İlk ve Ortaokul, %24’ünün lise ve 
%9’unun Üniversite mezunu olduğu saptanmıştır. Yeşilhisar ilçesindeki üreticilerin 
%81.5’inin İlk ve Ortaokul, Yahyalı ilçesindeki üreticilerin %28.3’ünün Lise ve Develi 
ilçesindeki üreticilerin %23.1’inin Üniversite mezunu oldukları belirlenmiştir.  

 Elma işletmecilerinin sahip olduğu elma bahçesi alanlarına göre 11-20 da alana 
sahip üreticilerin %80’inin İlk ve Ortaokul, 21 da ≥ alana sahip üreticilerin %27.1’inin 
Lise ve 10 da ≤ alana sahip üreticilerin %14.3’ünün Üniversite mezunu olduğu tespit 
edilmiştir. 

 Elma üreticilerinin aile bireyleri toplam sayısının Develi de %53.8’inin 5-7 kişi, 
Yahyalı da %58.3’ünün 5-7 kişi, Yeşilhisar da %53.8’inin 2-4 kişiden oluştuğu 
saptanmıştır. 

 Elma işletmecilerinin sahip olduğu elma bahçesi alanlarına göre aile bireyleri 
toplamının, 10 dekardan az olan üreticilerin %52.4’ünün 2-4 kişi, 11-20 dekar arasında 
bahçe sahibi olanların %70’inin 2-4 kişiden, 21 dekardan büyük bahçe sahibi olanların 
%56.1’inin 5-7 kişiden oluştuğu belirlenmiştir. 

 Elma üreticilerinin Develi ilçesinde %61.5’inin 1-3 çocuk, Yahyalı ilçesinde 
%68.3’ünün 1-3 çocuk ve Yeşilhisar ilçesinde %72.3’ünün 1-3 çocuk sahibi olduğu tespit 
edilmiştir. 

 Elma işletme büyüklüğüne göre; bahçe alanı 10 dekardan az, 11-20 dekar arası ve 
21 dekardan fazla olan üreticilerin sıra ile %52.4’ünün, %70’inin ve %72.9’unun 1-3 
çocuk sahibi olduğu saptanmıştır. 

 Elma üreticilerinin ailelerinde %46.4’ünde 1 kişinin, %39.1’unda 2 kişinin, 
%14.5’inde 3-7 arası kişinin tarımla uğraştığı saptanmıştır. Develide %53.8’inin ailede 
tarımla uğraşan kişi sayısının 2 olduğu, Yahyalı da %51.7’sinin ve Yeşilhisar da 
%41.5’inin ailede tarımla uğraşan kişi sayısının 1 olduğu, elma işletme büyüklüğüne 
göre; bahçe alanı 10 dekardan az, 11-20 da arası ve 21 dekardan fazla olan üreticilerin 
sıra ile %57.1’inin, %50’sinin ve %43.9’unun ailesinde 1 kişinin tarımla uğraştığı 
belirlenmiştir. 

 Üreticilerin %13.8’inin 2-13 yıl arası, %33.3’ünün 14-25 yıl arası, %28.3’ünün 26-
37 yıl arası, %20.3’ünün 38-49 yıl arası ve %4.3’ünün 50-61 yıl arası tarımsal 
tecrübelerinin olduğu tespit edilmiştir. İlçeler göre; Develi de %46.2’sinin 2-13 yıl arası, 
Yahyalı da %33.3’ünün 26-37 yıl arası, Yeşilhisar da %36.9’unun 14-25 yıl arası, işletme 
büyüklüğüne göre, bahçe alanı 10 dekardan az olan üreticilerin %38.1’inin 26-37 yıl 
arası, 11-20 dekar olan üreticilerin %30’arının 26-37 ve 38-49 yıl arası, 21 dekardan 
büyük olan üreticilerin %36.4’ünün 14-25 yıl arası tarımsal tecrübelerinin olduğu 
saptanmıştır. 

 Üreticilerin %21.7’sinin tarım dışı başka bir iş daha yaptığı tespit edilmiştir. 
Üreticilerin Develi de %53.8’inin, Yahyalı da %33.3’ünün, Yeşilhisar da %4.6’sının, 
işletme büyüklüğüne göre, bahçe alanı 10 dekardan az olan üreticilerin %23.8’inin, 11-
20 da arası %30’unun ve 21 da büyük %20.6’sının tarım dışı başka bir daha yaptıkları 
belirlenmiştir. 

 Üreticilerin %7.2’sinin %25’den az, %9.4’ünün %25-50 arasında, %14.5’inin 
%50-75 arasında ve %68.8’inin %75-100 arasında tarımsal gelirlerinin toplam gelir 
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içerinde pay sahibi oldukları belirlenmiştir. İlçelere göre; Develi de %46.2’sinin %75-
100 arası, Yahyalı da %58.3’ünün %75-100 arası ve Yeşilhisar da %83.1’inin %75-100 
arasında tarımsal gelirlerinin toplam gelir içerinde pay sahibi oldukları, işletme 
büyüklüğüne göre; bahçe alnı 10 dekardan az olan üreticilerin %57.1’inin, 11-20 dekar 
arası %50’sinin ve 21 dekardan büyük olan %72.9’unun tarımsal gelirlerinin toplam 
gelir içerisindeki paylarının %75-100 arasında olduğu tespit edilmiştir. 

 Üreticilerin elma üretiminden elde ettiği gelirin toplam gelir içerisindeki payının 
%6.5’inin  %25’den az, %10.1’inin %25-50 arası, %23.2’sinin %50-75 arası ve 
%60.1’inin %75-100 arası olduğu tespit edilmiştir. İlçelere göre; Develi de %38.5’inin, 
Yahyalı da %50’sinin ve Yeşilhisar da %73.8’inin %75-100 arasında elma üretiminden 
elde ettiği gelirin tarımsal gelir içerisinde pay sahibi olduğu, işletme büyüklüklerine 
göre; bahçe alanı 10 dekardan az olan üreticilerin %38.1’inin, 11-20 dekar arası 
%50’sinin ve 21 dekardan büyük %65.4’ünün elma üretiminden elde ettiği gelirin 
tarımsal gelir içerisindeki payının %75-100 arasında olduğu belirlenmiştir. 

 Elma üreticilerinin %71.7’sinin çiftçi, %13.8’inin emekli, %3.6’sının tüccar, 
%4.3’ünün memur ve %6.5’inin diğer (doktor, esnaf, işçi, muhtar, turizmci vb.) olduğu 
saptanmıştır. Üreticilerin Develi de %61.5’inin, Yahyalı da %56.7’sının ve Yeşilhisar da 
%87.7’sinin asıl meşguliyetlerinin çiftçilik olduğu, işletme büyüklüklerine göre, bahçe 
alanı 10 dekardan az olan üreticilerin %47.6’sının, 11-20 arası %60’ının ve 21 dekardan 
büyük %77.6’sının asıl meşguliyetinin çiftçi olduğu tespit edilmiştir. 

 Üreticilerin tamamı ziraat odasına kayıtlı olduğu, üreticilerin %38’inin sulama 
birliğine, %19’unun tarım kredi kooperatifine, %18’inin hem tarım kredi kooperatifi 
hem de sulama birliğine, %11’inin kalkınma kooperatifi ve sulama birliğine, %6’sının 
elma üreticileri birliğine, %3’ünün süt toplama birliği ve damızlık birliğine, %2’sinin ise 
sulama birliği ve pancar kooperatifine üye oldukları belirlenmiştir. 

 Elma işletmelerinin %8’inin daimi işçi çalıştırdığı, %92’sinin çalıştırmadığı 
belirlenmiştir. 

 İşletmelerin ortalama 41.29 da alanda elma üretimi gerçekleştirdikleri ve en fazla 
elma üreten işletmenin 200 da, en az elma üreten işletmenin 3 da olduğu tespit 
edilmiştir.  

 Çalışmanın yürütüldüğü arazi genişliğinin 10070 dekar olduğu ve bunu  %6’sının 
kuru (612 da), %94’ünün sulu (6458 da) arazi olduğu, bu arazilerin %24’ünün kira, 
%76’sının mülk arazi olduğu belirlenmiştir. İşletmelerin %57’sinin meyve, %22’sinin 
tahıl, %11’inin şekerpancarı ve ayçiçeği, %9’unun yem bitkisi (silajlık mısır, yonca, fiğ) 
ve %1’inin sebze üretimi gerçekleştirdiği, elma üretimi yapan işletmelerin %83’ünün 
kendi arazisinde, %4’ünün kiralama yaparak ve %13’ünün hem kendi arazisinde hem de 
kiralama yaparak elma üretimi yaptığı tespit edilmiştir. 

 Elma üreticilerinin %43’ünün rotatillerinin, %16’sının 
pülverizatör/atomizörünün, %90’ının çiftlik gübresi dağıtma makinasının ve %7’sinin 
traktörünün olmadığı, üreticilerin kullandıkları tarktörün 10.50, giftlik gübre dağıtım 
makinesinin 4.23, pülverizatör/atomizörün 5.84 ve rotatillerin 6.29 yaş ortalamalarına 
sahip oldukları tespit edilmiştir. 

 Elma üreticilerinin %61’inin hayvanının olmadığı, %36’sının büyükbaş, %2’sinin 
küçükbaş ve %1’inin hem büyükbaş hem de küçükbaş hayvanının olduğu, üreticilerin 
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ortalama 12.69 büyükbaş, 284.25 küçükbaş hayvanı olduğu, en fazla büyükbaş hayvanı 
olan üreticinin 150 tane, en fazla küçükbaş hayvanı olan üreticinin 450 tane olduğu 
belirlenmiştir. 

 Elma üreticilerinin %24’ünün konuttan ayrı işletme binasının olduğu, %76’sının 
ise olmadığı, %86’sının betonarme, %8’inin ahşap-toprak ve %6’sının toprak evde 
ikamet ettiği tespit edilmiştir. 

 Elma üreticilerinin %36’sının kredi kullanmadığı, %64’ünün ise kredi kullandığı, 
kredilerin kullanım amaçlarının zirai faaliyetler (mazot, gübre, zirai ilaç vb.) (%55), 
traktör ve alet-ekipman alımı (%33), sulama sistemi (%7), hayvancılık (yem ve hayvan 
alımı) (%3) ve bahçe kurulumu (%2) olduğu belirlenmiştir. 

 Üreticilerin %33.3’ünün soğuk hava deposundan, %31.2’sinin hasat etmeden 
dalında, %13’ünün bir kısmını soğuk hava deposundan bir kısmını hasattan hemen 
sonra, %12.3’ünün hasattan hemen sonra ve %10.1’inin bir kısmını soğuk hava 
deposundan bir kısmını hasat etmeden dalında sattığı tespit edilmiştir. Elma 
üreticilerinin ilçelere göre; Yahyalı ilçesindeki üreticilerin %60’ının ürününü soğuk hava 
deposundan, Develi ilçesindeki üreticilerin %23.1’inin ürününü hasattan hemen sonra, 
Yeşilhisar ilçesindeki üreticilerin %58.5’inin ürününü hasat etmeden dalında, Yahyalı 
ilçesindeki üreticilerin %15’inin ürününü bir kısmını soğuk hava deposundan bir 
kısmını ise hasattan hemen sonra ve Yahyalı ilçesindeki üreticilerin %15’inin ürününü 
bir kısmı soğuk hava deposundan bir kısmını ise hasat etmeden dalında sattığı 
belirlenmiştir. 

 Elma üreticilerinin işletme büyüklüklerine göre; 10 da ≤ üreticilerin %42.9’unun 
ürününü soğuk hava deposundan, 11-20 da üreticilerin %20’sinin ürününü hasattan 
hemen sonra, 21 da ≥ üreticilerin %32.7’sinin ürününü hasat etmeden dalında, 10 da ≤ 
üreticilerin %14.3’ünün ürününü bir kısmını soğuk hava deposundan bir kısmını ise 
hasattan hemen sonra ve 21 da ≥ üreticilerin %12.1’inin ürününü bir kısmı soğuk hava 
deposundan bir kısmını ise hasat etmeden dalında sattığı tespit edilmiştir. 

 Üreticilerin %72.5’inin ürünlerini satmadan önce pazar araştırması yaptıkları, 
%27.5’inin ürünlerini satmadan önce herhangi bir pazar araştırması yapmadıkları, 
ilçelere göre, ; Develi de üreticilerin %92.3’ünün, Yahyalı da %81.7’sinin ve Yeşilhisar da 
%60’ının ürününü satmadan önce pazar araştırması yaptığı, işletme büyüklüğüne göre; 
bahçe alanı 10 dekardan az olan üreticilerin %76.2’sinin, 11-20 da arası üreticilerin 
%80’inin, 21 dekardan büyük üreticilerin %71’inin ürünleri satmadan önce pazar 
araştırması yaptığı belirlenmiştir. 

 Üreticilerin %68.8’inin ürünlerini sattıkları kişilerden çeşit ve kalite konusunda 
bilgi aldıkları, %31.2’sinin ürünlerini sattıkları kişilerden çeşit ve kalite konusunda bilgi 
almadıkları, ilçelere göre; Develi de %69.2’sinin, Yahyalı da %78.3’ünün, Yeşilhisar da 
%60’ının, işletme büyüklüğüne göre; 10 dekardan küçük işletmelerin %66.7’sinin, 11-20 
da arası işletmelerin %70’inin ve 21dekardan büyük işletmelerin %69.2’sinin ürünlerini 
sattıkları kişilerden çeşit ve kalite konusunda bilgi aldıkları tespit edilmiştir. 

 Üreticilerin %87’sinin tüccara, %8.7’sinin komisyoncuya, %1.4’ünün markete, 
%0.7’sinin doğrudan tüketiciye ve %2.2’sinin ihracatçıya sattıkları, ilçelere göre, Develi 
de %7.7’sinin markete, Yeşilhisar da %1.5’inin ihracatçıya, Yahyalı da %3.3’ünün 
ihracatçıya, işletme büyüklüklerine göre; 11-20 da üreticilerin tamamının tüccara, 10 da 
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≤ üreticilerin %9.5’inin komisyoncuya, 21 da ≥ üreticilerin %1.9’unun markete, 10 da ≤ 
üreticilerin %4.8’inin doğrudan tüketiciye ve 10 da ≤ üreticilerin %4.8’inin ihracatçıya 
ürünlerini sattıkları belirlenmiştir. 

 Üreticilerin %39.1’inin 0.36-0.85 TL arası, %30.4’ünün 0.86-1.08 TL arası, 
%15.2’sinin 1.09-1.31 TL arası, %10.1’inin 0.4-0.62 TL arası ve %5.1’inin 1.32-1.50 TL 
arası ürünlerini sattıkları saptanmıştır. İlçelere göre; Develi de %15.4’ünün 0.4-0.62 TL 
arası, Yeşilhisar da %55.4’ünün 0.63-0.85 TL arası, Yahyalı da %46.7’sinin 0.86-1.08 TL 
arası, Yahyalı da %21.7’sinin 1.09-1.31 TL arası ve Develi de %15.4’ünün 1.32-1.50 TL 
arası ürünlerini sattıkları belirlenmiştir. İşletme büyüklüklerine göre; 21 da ≥ 
üreticilerin %10.3’ünün 0.4-0.62 TL arası, 11-20 da üreticilerin %50’sinin 0.63-0.85 TL 
arası, 10 da ≤ üreticilerin %42.9’unun 0.86-1.08 TL arası, 21 da ≥ üreticilerin 
%15.9’unun 1.09-1.31 TL arası ve 21 da ≥ üreticilerin %5.6’sının 1.32-1.50 TL arası 
ürünlerini sattıkları tespit edilmiştir. 

 İTU yapan elma üreticileri ile İTU yapmayan elma üreticilerinin ürün satış fiyatı 
ortalamasının 0.90 TL olduğu, uygulama tercihi yönünden fiyatı etkileyen bir durum 
olmadığı saptanmıştır. 

 Elma üreticilerinin %36.2’inin Ekim, %21.7’sinin Eylül, %18.8’inin Şubat-Mart, 
%15.2’inin Ocak , %5.8’inin Aralık ve %2.2’sinin Kasım aylarında ürününü sattıkları 
belirlenmiştir. Üreticilerin İlçelere göre; Develi de %38.5’inin Eylül, Yeşilhisar da 
%46.2’sinin Ekim, Yahyalı da %5’inin Kasım, Yahyalı da %8.3’ünün Aralık, Yahyalı da 
%30’unun Ocak, Yahyalı da %28.3’ünün Şubat ve Mart aylarında ürün satışlarını 
gerçekleştirdikleri tespit edilmiştir. Üreticilerin işletme büyüklüklerine göre; 11-20 da 
üreticilerin %40’ının Eylül, 21 da ≥ üreticilerin %37.4’ünün Ekim, 21 da ≥ üreticilerin 
%2.8’inin Kasım, 21 da ≥ üreticilerin %6.5’inin Aralık, 10 da ≤ üreticilerin %19’unun 
Ocak, ve 11-20 da arası üreticilerin %20’sinin Şubat ve Mart aylarında ürünlerini 
sattıkları tespit edilmiştir. 

 Üreticilerin %73.9’u ürünlerini hasat sonrası kilo hesabı, %15.2’si hasat zamanı 
bahçede kabala ve %10.9’u meyve dalında iken sattıkları belirlenmiştir. İlçeler göre satış 
biçimlerinin; Develi ve Yahyalı da %23.1’inin hasat zamanı bahçede kabala, Develi ve 
Yeşilhisar da %15.4’ünün meyve dalında iken, Yahyalı da %90’ının hasat sonrası kilo 
hesabı şeklinde olduğu tespit edilmiştir. İşletme büyüklüklerine göre satış biçimlerinin 
ise; 11-20 da arasındaki üreticilerin %30’unun hasat zamanı bahçede kabala, 21da ≥ 
üreticilerin %12.1’inin dalında iken, 10 da ≤ üreticilerin %76.2’sını hasat sonrası kilo 
hesabı şeklinde olduğu saptanmıştır. 

 Üreticilerin %36.2’sinin ürünün tam değerinde satıldığı, %21’inin kilo ile satış 
yapmadığı, %15.9’unun kaliteli yetiştiricilik yaptığı, %15.2’sinin alıcı kuruluşun kilo 
hesabı ürünü aldığı ve %11.6’sının kabala satıştan çok fazla kaybı olduğu için kilo ile 
satışı tercih ettikleri tespit edilmiştir. İlçelere göre kilo ile satma nedenlerinin, Yahyalı 
da %51.7’sinin ürün tam değerinde satıldığı, Develi de %30.8’inin kaliteli yetiştiricilik 
yaptıkları, Yeşilhisar da %21.5’inin alıcı kuruluş kilo hesabı ile aldığı ve Yahyalı da 
%16.7’sinin kabala satıştan kaybın fazlalığı olduğu belirlenmiştir. İşletme büyüklüğüne 
göre kilo ile satma nedenlerinin; 10 da ≤ üreticilerin %42.9’unun ürün tam değerinde 
satıldığı, 11-20 da arası üreticilerin %30’unun kaliteli yetiştiricilik yaptıkları, 21 da ≥  
üreticilerin %15.9’unun alıcı kuruluş kilo hesabı ile aldığı ve 21 da ≥ üreticilerin 
%12.1’inin kabala satıştan kaybın fazlalığı olduğu saptanmıştır. 
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 Üreticilerin %61.6’sının bir kısmını peşin bir kısmını vadeli, %26.1’inin peşin ve 
%12.3’ünün vadeli satış yaptıkları tespit edilmiştir. İlçelere göre satış şekillerinin, 
Yahyalı da %43.3’ünün peşin, Develi de %46.2’sinin vadeli, Yeşilhisar da %78.5’inin bir 
kısmını peşin bir kısmını vadeli olduğu belirlenmiştir. İşletme büyüklüklerine göre satış 
şekillerinin, 10 da ≤ üreticilerin %57.1’inin peşin, 11-20 da arası üreticilerin %20’sinin 
vadeli, 11-20 da arası üreticilerin %70’inin bir kısmını peşin bir kısmını vadeli olduğu 
saptanmıştır. 

 Üreticilerin %68.1’inin satış öncesi sınıflandırma yaptıkları, %31.9’unun 
sınıflandırma yapmadığı belirlenmiştir. İlçelere göre, Yahyalı da üreticilerin %91.7’sinin, 
Develi de %38.5’inin Yeşilhisar da %52.3’ünün sınıflandırma yaptığı belirlenmiştir. 
İşletme büyüklüklerine göre, 10 da ≤ üreticilerin %71.4’ünün, 11-20 da arası üreticilerin 
%60’ının ve 21 dekardan büyük %68.2’sinin sınıflandırma yaptığı saptanmıştır. 

 Üreticilerin %57.2’sinin ürünlerini satarken alıcı ile pazarlık ederek, %29’unun 
önce pazar fiyatını öğrendiği sonra en yüksek fiyatı verene ürününü satarak, 
%12.3’ünün alıcının teklifini kabul etmek zorunda olduğu, %1.4’ünün elma üretimi 
yapan diğer illerden pazar fiyatını öğrenerek ürün satış fiyatını belirlediği tespit 
edilmiştir. İlçelere göre, Develi de %46.2’sinin satış öncesi pazardan fiyat araştırması 
yapıp sonra en yüksek fiyatı verene sattığı, Yeşilhisar da %73.8’inin Yahyalı da %45’inin 
alıcı ile pazarlık ederek ürün satış fiyatını belirlediği saptanmıştır. İşletme 
büyüklüklerine göre; 10 da ≤  üreticilerin %47’sinin, 11-20 da arası %60’ının ve 21 da ≥  
üreticilerin %58.9’unun alıcı ile pazarlık ederek ürün fiyatını belirlediği saptanmıştır. 

 Üreticilerin %53.6’sının pazar fiyatını arkadaş ve tanıdıklardan, %28.3’ünün 
tüccardan, %13’ünün pazardan ve %5.1’inin elma üretimi yapan diğer illerden pazar 
fiyatını öğrendiği tespit edilmiştir. İlçelere göre üreticilerin, Develi de %38.5’inin, 
Yahyalı da %50’sinin ve Yeşilhisar da %60’ının arkadaş ve tanıdıklarından pazar fiyatını 
öğrendiği belirlenmiştir. İşletme büyüklüğüne göre 10da ≤  üreticilerin %47.6’sının, 11-
20 da arası %50’sinin ve 21 da ≥  üreticilerin %55’1’inin arkadaş ve tanıdıklarından 
pazar fiyatını öğrendiği saptanmıştır. 

 Ürün fiyatının belirlenmesinde %68.8 ürün kalitesinin, %18.8 ödeme zamanının, 
%10.1 üreticinin borçlanma durumunun, %1.4 ürün miktarının ve %0.7 işletme yerinin 
etkili olduğu tespit edilmiştir. İlçelere ve işletme büyüklüklerine göre, fiyatı belirleyen 
ana faktörün ürünün kalitesi olduğu belirlenmiştir.  

 Ürün kalitesinin önem sırasına göre ürünün rengine, hastalık ve zararlıdan ari 
olmasına, büyüklüğüne ve cinsine(çeşidine) göre belirlendiği saptanmıştır. 

 Alıcının önerdiği fiyatın yetersiz bulunması durumunda üreticilerin %49.3’ünün 
ürünü depoya koyarak beklediği, %31.9’unun başka alıcı için fiyat araştırması yaptıkları 
ve %18.8’inin mecburen sattığı belirlenmiştir. Alıcının önerdiği fiyat yetersiz 
bulunduğunda Yahyalı üreticilerinin ürünü depoladığı, Develi ve Yeşilhisar üreticilerinin 
başka alıcı için araştırma yaptığı tespit edilmiştir. İşletme büyüklüğü yönünden alıcının 
önerdiği fiyatın yetersiz bulunması durumunda grupların arasında fark olmadığı tüm 
grupların ürünü depoya koyup bekleme eğiliminde olduğu saptanmıştır. 

 Üreticilerin %28’inin tüccardan satış sonrası parasını tam olarak alamadığı, 
%72’sinin ise parasını tam olarak aldığı belirlenmiştir. 
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 Üreticilerin %67’sinin ürüne depolama yaptığı, %33’ünün depolama yapmadan 
ürünü sattığı, depolama yapan üreticilerin depolama materyali olarak %58’inin plastik 
kasa, %42’sinin tahta kasa kullandığı saptanmıştır. 

 Üreticilerin %65’i depolama esnasında üründe herhangi bir bozulma veya 
çürüme olmadığını, %35’i ise depo sahiplerinin maliyetten kaçarak depoları olması 
gereken sıcaklık derecesinde çalıştırmadıkları için üründe bozulmalar olduğunu 
bildirdikleri tespit edilmiştir. 

 Üreticilerin %60’ının depolama sonrası oluşan ürün fiyatından memnun olduğu 
%40’ının memnun olmadığı belirlenmiştir. 

 Üreticilerin %72’sinin pazarlama sorunu yaşadığı ve pazarlama sorunu 
yaşayanların %96’sının bu sorunun pazarlama kooperatifi veya birlik kurularak 
çözüleceğine inandığı tespit edilmiştir. 

 Elma üreticilerin elmacılık yapmasına etki eden faktörler önem sırasına göre 
sırayla; yaşadığı yerin iklim ve toprak yapısına en uygun iş alanı olması, yöredeki üretim 
deseninin elma olması, elmacılıktan tatmin edici gelir elde edilmesi, aileden gelen iş 
sahası olması, elma kadar gelir sağlayacak alternatif başka bir ürün olmaması ve 
arazilerin küçük ve parçalı olması şeklinde olduğu tespit edilmiştir. 

 Elma üreticilerin tesis kurmadan önce %57’sinin konu hakkında araştırma 
yaptığı, %43’ünün ise araştırma yapmadığı tespit edilmiştir. 

 Elma üreticilerinin elmacılığı araştırma kaynağı olarak %68’inin il-ilçe tarım 
müdürlükleri, %18’inin fidancılar, %5’inin tarım danışmanları, %3’ünün üretici 
birlikleri, %2’sinin internet, %2’sinin tüccarlar ve %2’sinin ilaç bayileri kullandığı 
belirlenmiştir. 

 Elma üreticilerinin tesis kurar iken %70’i teşvik veya desteklerden 
yararlanmadığı, %30’u ise yararlandığı tespit edilmiştir. 

 Elma üreticilerinin %36’sı bahçe kurum esnasında hibe/desteklerin etkisinin 
olduğuna, %64’ü ise etkisinin olmadığı belirlenmiştir. 

 Elma üreticilerin %51’i tesis kurumunda kamu kurumlarından bilgi aldığı, bilgi 
kaynağı olarak il ve ilçe tarım müdürlüklerinin kullanıldığı ve genel yetiştiricilik, çeşit ve 
yer seçimi konularında bilgi aldığı tespit edilmiştir. 

 Elma üreticilerin %22’si yetiştiricilik periyodunda herhangi bir analiz 
yaptırmadığı, %78’i ise analiz yaptırdığı tespit edilmiştir. Analiz yaptıran üreticilerin 
%88’i sadece toprak analizi, %6’sı toprak + su analizi, %3’ü toprak + yaprak analizi ve 
%3’ü toprak + yaprak + su analizleri yaptırdıkları tespit edilmiştir. 

 Elma üreticilerinin %41’i dengeli gübreleme, %25’i ÇATAK, %18’i ÇATAK + 
dengeli gübreleme, %7’si İTU + ÇATAK uygulamaları, %6’sı İTU ve %3’ü İTU + dengeli 
gübreleme amacıyla analiz yaptırdığı tespit edilmiştir. Üreticilerin analiz yaptırmasında 
etkili olan ana faktörün yapmış olduğu uygulamalardaki (ÇATAK + İTU) 
desteklemelerden kaynaklandığını belirlenmiştir. 

 Elma üreticilerinden analiz yaptırmayan üreticilerin %47’si sebepsiz, %23’ü 
gerek duymadığı, %10’u analiz sonucuna güvenmediği, %7’si komşuya göre gübreleme 
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yaptığı, %7’si tapusu olmadığı, %3’ü analiz yerinin uzaklığı ve %3’ü bahçe tesisini yeni 
kurduğu için analiz yaptırmadığı tespit edilmiştir. 

 Elma üreticileri alan yönünden %49’u starking-golden, %21’i scarlet spur, %20’si 
fuji - gala - red chief - granny smith - jeromine - pink lady - braeburn - jonagold - cooper, 
%10’u starkrimson yetiştirmeyi tercih ettikleri, bu çeşitlere göre ağaç başı ortalama 
verimlerin sıra ile 115, 12, 16 ve 48 kg ağaç-1 ve yaş ortalamalarının sıra ile 20, 5, 6 ve 10 
olduğu tespit edilmiştir. 

 Elma yetiştiricilerinin %11’i fidan veya çeşit seçiminde herhangi bir kriteri 
olmadığı, %89’u ise bazı kriterleri göz önünde bulundurdukları belirlenmiştir. 

 Elma üreticilerin %25.2’si iklim ve toprak uygunluğu, %59.3’ü ürünün piyasa 
fiyatı ve piyasa tercihi, %8.1’i alışkanlık, %4.1’i hastalık ve zararlıya tolerant veya 
dayanıklılığı, %1.6’sı çeşit ve fidan temininde kolaylık ve %1.6’sı renk ve erkenciliğe 
göre fidan veya çeşit seçimi yaptıkları tespit edilmiştir.  

 Elma üreticilerinin %65’inin budama konusunda sorun yaşadığı, %35’inin ise 
budamayı kendisinin yaptığı belirlenmiştir. 

 Budama konusunda sorun yaşamayan üreticilerin %40’ı atadan kalma bilgilerle 
budama yaptığı, %38’i budamayı komşudan öğrendiği, %12’si kursa giderek budama 
öğrendiği ve %10’u deneme yanılma yoluyla budamayı öğrendiği belirlenmiştir. 

 Elma üreticilerinin %60’ı kendi bilgi ve tecrübesine göre gübreleme yaptığı, 
gübreyi danışarak kullandığını beyan eden üreticilerin (%40) %45’i tarım 
teşkilatlarından, %40’ı zirai ilaç bayilerinden, %9’u danışmandan ve %6’sı ziraat 
fakültesinden gübreleme konusunda bilgi aldıkları belirlenmiştir. 

 Ankete katılan klasik elma bahçesi olan üreticilerin verimdeki elma ağacına saf 
250 g N, 410 g P2O5 , 290 g K2O  gübre kullandıkları tespit edilmiştir. 

 Elma üreticilerin %48’i salma sulama, %32’si damla sulama, %19’u damla + 
salma sulama ve %1’i mini spring ile sulama yaptıkları belirlenmiştir. 

 Elma üreticilerinin %48’i baraj, %33’ü kuyu ve %19’u hem kuyu hem de barajdan 
sulama yaptıkları, damla sulama yapan elma üreticilerinin bir yetiştirme sezonunda 
ortalama 17 sulama, salma sulama yapan üreticilerin ise bir sezonda ortalama 4 sulama 
yaptıkları belirlenmiştir. 

 Üreticilerin işgücü tasarrufu ve suyun etkin kullanımını tercih edenlerin damla 
sulama yöntemi ile yatırım maliyeti ve bilgi yetersizliğini tercih edenlerin salma sulama 
yöntemi ile sulama yaptıkları saptanmıştır. 

 Sulama konusunda üreticilerin %91’i sulamayı kendi bilgi ve tecrübesine göre 
yaptığı, %9’u ise üniversite, sulama kooperatifi ve tarım teşkilatlarından sulama 
konusunda teknik destek aldıkları saptanmıştır. 

 Elma üreticilerin %56’sı ilaç bayine, %34’ tarım teşkilatına, %6’sı diğer çiftçilere 
ve %4’ü danışmana sorarak kullandığı zirai mücadele ilaçlarını aldıkları tespit 
edilmiştir. 
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 Üreticilerin %48’i hastalık ve zararlı tespiti veya teşhisi için herhangi bir kaynak 
kullanmadığını, %26’sı ilaç bayine, %21’i tarım teşkilatına, %3’ünün danışmana ve 
%2’sinin diğer çiftçilere danışarak tespit veya teşhis yaptırdığı belirlenmiştir. 

 Ankete katılan üreticilerin %57’si sabah erken, %43’ü ikindi akşamüzeri 
serinlikte ilaçlama yaptıkları tespit edilmiştir.  

 Üreticilerin %71’inin reçete yazdırarak bitki koruma ürünlerini kullandığı tespit 
edilmiştir. 

 Üreticilerin %62’si ilaçlamada kullanacağı suyun pH’sını dikkate almadığı, %28’i 
dikkate aldığı, %10’u ise bazen dikkate aldığı saptanmıştır. 

 Elma üreticilerin %81’i biyoteknik mücadele konusunda bilgisinin olmadığı, 
%19’u ise bilgisinin olduğu belirlenmiştir. 

 Elma üreticilerinin elma üretimi için bir sezonda ortalama 17 adet ilaçlama 
yaptığı, bölgedeki ana hastalık etmeninin elma karaleke, ana zararlının ise elma iç kurdu 
olduğu, üreticilerin iç kurduna 5.81, karalekeye 5.60, küllemeye 1.68, kırmızı örümceğe 
2.43, pasa 0.61 ve yaprak bitine karışı 0.30 ilaçlama yaptıkları tespit edilmiştir. 

 Elma üreticilerinin zirai mücadele konusunda %57’si kendisini başarılı bulduğu, 
%24’ü kendisini başarısız bulduğu, %14’ü tamamen başarılı bulduğu ve %5’i fikir sahibi 
olmadığı, zirai mücadelede konusunda kendisini başarısız olarak değerlendiren 
üreticilerin %61’i teknik bilgi yetersizliğinden, %18’i ilcaların etkisinin olmadığından, 
%12’si zamanında ilaçlama yapmadığından ve %9’u alet - ekipman yetersizliğinden 
dolayı başarısızlık oldukları tespit edilmiştir. 

 Ankete katılan elma üreticilerinin %96’sı elma zararlılarını tanıdığı, %4’ü 
tanımadığı tespit edilmiştir. Elma zararlılarını tanıdığını beyan eden üreticilerin %64’ü 
zararlıların zarar veren formlarını tanıdığını ancak diğer formlarını bilmediğini, %24’ü 
zararlıların zarar veren ve vermeyen tüm formlarını tanıdığını, %7’si zararlılara verdiği 
isimlerin uzmanlarla aynı olduğunu ve %5’i zararlılara verdiği isimlerin uzmanların 
verdiği isimlerden farklı olduğunu saptanmıştır. 

 Elma yetiştiricilerinin %39’u bahçedeki zararlıyı görünce, %27’si bahçeyi 
usulüne göre kontrol edip, zararlı yoğunluğunu dikkate alarak, %26’sı tarım teşkilatının 
uyarı ve tavsiyesine göre %4’ü komşu çiftçilere bakarak ve %4’ü ilaç firmalarının 
tavsiyesini dikkate alarak ilaçlamaya karar verdikleri tespit edilmiştir. 

 Zirai mücadele için yapılan erken uyarı mesajlarını üreticilerinin %88’i erken 
uyarı mesajlarını dikkate aldığı, %12’si ise dikkate almadığı, mesajları dikkate almayan 
üreticilerin %35’i işe yaramadığını, %29’u geç kalındığını, %24’ü mesaj gelmediğini ve 
%12’si etki mesafesinin yetersiz olduğundan dolayı mesajları dikkate almadıkları 
saptanmıştır. 

 Elma üreticilerinin %45’i ilaç bayisinin önerisine, %31’i ilacın etiket bilgisine, 
%17’si tarım teşkilatlarının önerilerine ve %7’si kendi tecrübesine göre ilaç dozunu 
ayarladığı saptanmıştır. 

 Elma üreticilerinin %70’i tavsiye dilen ilaç dozuna uyduğu, %30’u ise tavsiye 
edilen ilaç dozunun üzerine çıktığı, tavsiye dilen ilaç dozuna uymayan üreticilerin %83’ü 
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tavsiye edilen doz etkili olmadığı, %17’si hastalık ve zararlılar ilaçlara bağışıklık 
kazandığı için doz aşımı ilaç kullandıkları belirlenmiştir. 

 Üreticilerin %62’si ilaç bahçeyi zararlılardan %100 temizlemelidir, aksi halde 
tatminkar değil, %25'i hiç bir ilaç zararlıları %100 temizleyemez, bir kısım zararlıların 
kalması sorun değil, %11’i ilaç zararlı böcekleri çoğunlukla öldürmeli, yararlı böcekler 
yok edilmez ise bir kısım zararlıların kalması sorun değil ve %2’si ilaç zararlı ve yararlı 
böceklerin tamamını yok etmeli olarak kullandıkları ilaçtan beklentilerinin olduğu tespit 
edilmiştir. 

 Üreticilerin %42’sinin kullandığı ilacı etkili bulduğu, %34’ünün bazen etkili 
bulduğu ve %24’ünün etkisiz bulduğu, etkisiz bulan üreticilerin %75’inin ilacın etkili 
maddesi yetersizliğinden, %18’inin hastalık veya zararlının ilaca bağışıklık 
kazanmasından ve %7’sinin zamanından ilaçlama yapmadığından dolayı kullandığı ilacı 
etkisiz bulduğu belirlenmiştir 

 Üreticilerin %88’inin ilaç kullanılmadan elma üretiminin karlı olmayacağı, 
%12’sinin ise kazancının az olacağını düşündüğü belirlenmiştir. 

 Üreticilerin %82’sinin kullandığı zirai mücadele ilacının ticari adını ve etkili 
maddesini bilmediği, %18’inin bildiği tespit edilmiştir. 

 Üreticilerin bitki koruma ürünlerini alırken önem sırasına göre; nelere etkili 
olduğuna, son kullanma tarihine, markasına, fiyatına, zehirlilik durumuna ve ilaçlama ile 
hasat arasındaki bekleme süresine baktıkları belirlenmiştir. 

 Üreticilerin %52’sinin bütün ilaçların kalıntısı olduğunu, %41’inin önerilen doza 
ve bekleme süresine uyulduğunda kalıntı olmayacağını, %3’ünün fazla kullanımla ilgili 
olduğunu, %2’sinin yıkama ile kalıntının yok olacağını ve %2’sinin hiçbir zararlı 
etkisinin olmayacağını düşündüğü tespit edilmiştir. 

 Üreticilerin %91’inin ilaçlama ile hasat arasında geçmesi gereken bekleme 
süresine riayet ettiği, %9’unun riayet etmediği saptanmıştır 

 Üreticilerin %53’ünün seyreltme yapmadığı, %45’inin elle seyreltme, %2’sinin 
kimyasal seyreltme yaptığı tespit edilmiştir. 

 Üreticilerin %36’sının bitki gelişim düzenleyicisi kullandığı, %64’ünün 
kullanmadığı, BGD kullanan elma üreticilerinin %36’sının ilaç bayilerinden, %25’inin 
TV’den, %15’inin komşudan, %9’unun tarım teşkilatlarından, %8’inin danışmandan, 
%5’inin yakın köydeki çiftçilerden ve %2’sinin tüccardan bitki gelişim düzenleyicilerini 
kullanmayı öğrendikleri belirlenmiştir. 

 Üreticilerin %59’unun rengine ve tadına bakarak, %28’inin komşu ve yakın 
köyler hasada başlayınca kendisi de hasada başlayarak, %11’inin nişasta testi 
uygulayarak ve %2’sinin tam çiçekten hasada kadar geçen süreyi dikkate alarak hasat 
zamanını belirlediği saptanmıştır. 

 Üreticilerin %49’unun fizyolojik bozukluklar için herhangi bir uygulama 
yapmadığı, %51’inin ise yaprak gübresi uyguladığı tespit edilmiştir. 
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 Elma üretimini kısıtlayan faktörlerin sıra ile; ürünün fiyatı ve pazarlama durumu, 
girdi fiyatlarının yüksekliği, sermaye sorunu ve hastalık ve zararlı durumu oldukları 
belirlenmiştir. 

 Elma üreticilerinin %38’inin üretici kayıt defteri tutmadığı, %62’sinin ise üretici 
kayıt defteri tuttuğu saptanmıştır. 

 Üreticilerin işletme kayıt defterlerinin %50’sinin işletme sahibi tarafından, 
%23’ünün ilaç bayi tarafından, %21’inin aile fertleri tarafından, %4’ünün tarım 
teşkilatları tarafından, %2’sinin danışman tarafından üretici kayıt defterlerinin 
tutulduğu tespit edilmiştir. 

 Üreticilerin %36’sının entegre mücadele, %2’sinin organik tarım, %84’ünün 
ÇATAK ve %64’ünün İTU hakkında bili sahibi olduğu, %9’unun entegre mücadele, 
%1’inin organik tarım, %56’sının ÇATAK ve %21’inin İTU yaptığı belirlenmiştir. 

 Üreticilerin yeni bahçe kurmaları durumunda %58’inin M106, %25’inin M111, 
%9’unun M9 ve %5’inin çöğür anaçlarını kullanarak bahçe tesis etmeyi planladıkları 
tespit edilmiştir. M106 anacını tercih eden üreticilerin %67’sinin scarlet spur, %14’ünün 
starkrimson, %8’inin jeromine, %5’inin red chief, %5’inin golden reinders ve %1’inin 
gala çeşitlerini, M111 anacını tercih eden üreticilerin %48’inin scarlet spur, %34’ünün 
strakrimson, %9’unun golden reinders, %3’ünün red chief, %3’ünün granny smith ve 
%3’ünün fuji çeşitlerini, M9 anacını tercih edenlerin %31’inin red chief, %25’inin 
jeromine, %25’inin fuji ve %19’unun gala, fuji çeşitlerini yetiştirmeyi düşündükleri 
saptanmıştır. 

 Elma üreticilerinin ilkbahar ve sonbaharda birer kez yabancı ot kontrolü, hastalık 
ve zararlı kaynağının azaltılması ve toprağın havalandırılması amacı ile bahçelerini 
sürdüğü belirlenmiştir. 

 Üreticilerin %53’ünün elma iç kurdu mücadelesinde feromon tuzakların 
kullanıldığı bilgisinin olduğu, %47’sinin ise bu konuda bilgi sahibi olmadığı tespit 
edilmiştir. 

 Üreticilerin %58’inin biyoteknik mücadele yöntemleri için diğer işletmelerle ile 
birlikte hareket etmeyeceği, %42’sinin bu yöntem için diğer işletmeler ile birlikte 
hareket edeceği belirlenmiştir. 

 Elma üreticilerinin İTU’yu benimseme kriterleri en önemliden başlamak üzere 
sırayla ekonomik faktörler, çevre koruma faktörleri, sağlık faktörleri ve yenilikçi bir 
faaliyet olduğundan dolayı benimsedikleri tespit edilmiştir. 

 Elma üreticilerinin %21’inin İTU yaptığı, %79’unun ise normal üreticilerden 
oluştuğu tespit edilmiştir. İTU yapan üreticilerinin tamamı İTU’yu ilçe tarım 
müdürlüklerinden öğrendikleri, üreticilerin %4’ü 2009, %4’ü 2010, %4’ü 2011, %24’ü 
2012, %40’ı 2013 ve %24’ü 2014 yılında bu faaliyete başladıkları tespit edilmiştir. 

 Elma üreticilerinin %46’sının İTU’yu bilmediğinden, %32’sinin pazarın talebi 
olmadığından, %9’unun işletmesinin küçük olduğundan, %8’inin alt yapısının eksik 
olduğundan ve %5’inin sertifika maliyetinin yüksekliğinden dolayı İTU’yu 
benimsemedikleri belirlenmiştir. 
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 Elma üreticilerinden 3 kişi; pazar talebinin olmaması, devlet desteğinin yetersiz 
olması ve sertifikasyon firmasıyla yaşadığı sorunlardan dolayı İTU yapmaktan vazgeçtiği 
tespit edilmiştir. 

 İTU yapan elma üreticilerin %38’i kayıt tutma ve izlenebilirlik, %27’si işçi sağlığı 
güvenliği ve refahını sağlamada yetersizlik, %21’i bitki koruma ve entegre mücadele ve 
%14’ü sabit tesis yapımı ile ilgili konulara uymakta zorluk çektikleri belirlenmiştir. 

 Elma üreticilerinin İTU’dan sonra yaptıkları yeni uygulamalar en önemliden 
başlamak üzere sırayla tuvalet, uyarıcı levhalar, ilaç deposu, gübre deposu, ürün analizi, 
kayıt tutma, işçiler için sosyal alan, toprak ve yaprak analizi, yetiştiricilik tekniğinde 
değişiklik ve danışmanlık hizmeti alma olduğu tespit edilmiştir. 

 Elma üreticilerinin ÇATAK uygulamasını benimsemede etkili olan faktörler en 
önemliden başlamak üzere sırayla destekleme miktarı, çevre koruma faktörleri, sağlık 
faktörleri, yenilikçi uygulama olması ve yaptığı yetiştiricilik yöntemine uygun olması 
şeklinde olduğu belirlenmiştir. 

 Elma üreticilerinin ÇATAK’ta hangi uygulamaları tercih ettiği en önemliden 
başlamak üzere sırayla su kullanımını asgariye indirecek uygun basınçlı sulama 
sistemlerinden birinin kullanılması, çevreye duyarlı bir şekilde kontrollü ilaç ve gübre 
kullanımı, iyi tarım uygulamaları ve organik tarım olduğu tespit edilmiştir. 

 Elma üreticileri içinde ÇATAK yapan üreticilerin uymakta zorlandıkları ÇATAK 
kriterlerden %46’sı kayıt tutma ve izlenebilirlik, %25’i programın uygulama süresi, 
%20’si ilaç ve gübre kullanımı ve %9’u üretim tekniği, ürün deseni ve uygulamalarında 
karşılaşılan zorluklar olduğu belirlenmiştir. 

 Elma üreticilerin %94’ü Kayseri’de meyvecilik sektörünün daha iyi konuma 
gelmesi için tarımsal yayımın gerekliliğine inandığı, %6’sı ise tarımsal yayıma 
inanmadığı tespit edilmiştir. 

 Elma üreticilerinin kitle iletişim araçlarından %59’u radyo – televizyon, %34’ü 
telefon – internet, %4’ü broşür ve %3’ü dergi – gazete kullandığı belirlenmiştir. 

 Elma üreticilerinin %51’i ara sıra, %44’ü her zaman ve %5’i nadiren TV’de 
tarımsal programları izlediği tespit edilmiştir. 

 Elma üreticilerinin %46’sı hiç, %26’sı ara sıra, %19’u her zaman ve %9’u nadiren 
interneti kullandığı tespit edilmiştir. 

 Elma üreticilerin tarım teşkilatındaki teknik elemanların çözüm önerilerinden 
%65’i her zaman memnun, %26’sı ara sıra memnun, %7’si nadiren memnun ve %2’si hiç 
memnun olmadığı tespit edilmiştir. 

 Elma üreticilerin tarım teşkilatlarındaki teknik elemanlar ile ilgili 
düşüncelerinden %65’i teknik elemanların çözüm önerilerinden memnun olduğu, %15’i 
uygun teknik eleman bulamadığı, %14’ü teknik elemanların çiftçilerle yeterince 
ilgilenmediği, %3’ü teknik elemanların bilgisinin yetersiz olduğu ve çözüm önerilerinin 
uygulanabilir olmadığı tespit edilmiştir. 

 Elma üreticilerinin tarımsal yayımın etkili yapılma yöntemiyle ilgili 
düşüncelerinden üreticilerin %49’u uygulamalı olarak anlatılarak, %23’ü radyo – 
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televizyondan, %15’i seminer – konferans verilerek, %10’u bireysel olarak üreticilere 
tek tek bilgi verilerek, %2’si üreticilerle tartışarak ve %1’i telefon internet aracılığıyla 
yapılmasının uygun olduğunu bildirdikleri tespit edilmiştir. 

 Elma üreticilerinin %64’unun diğer çiftçilerle birleşerek eksik oldukları konular 
hakkında yetkililerden herhangi bir eğitim talebinde bulunmadığı, %36’sının ise eğitim 
talebinde bulundukları tespit edilmiştir. 

 Elma üreticilerinin ihtiyaç duydukları bilgiler en önemliden başlamak üzere 
sırayla hastalık ve zararlılar, pazarlama ilgili konular, gübreleme ve sulama, bahçe tesisi 
ve çeşit seçimi, tarımsal destekler, ürün paketleme, muhafaza ve depolama ve kayıt 
tutma olduğu belirlenmiştir.  

 Elma üreticilerinin %95’i tarımsal destekleri tarım teşkilatlarından öğrendiği, 
%5’inin ise ziraat odaları vasıtasıyla desteklerden haberdar oldukları belirtilmiştir. 

 Elma üreticilerinin %29’u tarımsal destekleri olumlu, %27’si çok olumlu, %24’ü 
olumsuz, %11’i ne olumlu ne olumsuz ve %9’u çok olumsuz bulduğu tespit edilmiştir. 

 Elma üreticilerinin %52’sinin tarım sigortası yaptırdığını, %48’inin ise tarım 
sigortası yaptırmadığı tespit edilmiştir. 

 Elma işletmelerinin tamamı başta meyvecilik olmak üzere, diğer tarımsal 
ürünlerde karşılaştıkları sorunların önüne geçilmesi, bölgedeki gen kaynaklarının 
değerlendirilmesi ve sanayi alanında olduğu gibi tarımın ön plana çıkması için 
Kayseri’de Tarımsal Araştırma İstasyonu Müdürlüğünün kurulmasını istedikleri 
belirlenmiştir. 

 Elma üreticilerin ilçelere göre elma üretiminde karşılaştıkları sorunlar ilçelere 
göre; Yahyalı ilçesinde elma bahçesinin tesisinde teknik konulara (anaç, çeşit seçimi, 
sulama, drenaj ve tozlayıcı oranına vb.) pek dikkat edilmediği, Develi ilçesinde elma 
üreticilerini bilgilendirecek yeterli donanıma sahip teknik personelin olmadığı, 
Yeşilhisar ilçesinde elma işletmelerinin küçük aile tipi işletmelerden oluştuğu, Yahyalı 
ilçesinde elma yetiştiriciliğinde iç ve dış pazarın talepleri doğrultusunda çeşitlilik ve 
üretim olmadığı, Yeşilhisar ilçesinde bahçe tesisinde verilen desteklerin yetersiz ve ürün 
bazlı elma desteğinin olmadığı, Yeşilhisar ilçesinde işçilik maliyetlerinin yüksek olduğu, 
Yahyalı ilçesinde ilaçlamanın yetersiz veya tekniğine uygun yapılamadığı, Yeşilhisar 
ilçesinde elma yetiştiriciliğinde kullanılan ilaçların pahalı olduğu, Yahyalı ilçesinde bitki 
büyüme düzenleyicilerinin bilinçsiz kullanıldığı, Yahyalı ilçesinde üretim aşamasındaki 
kontrol ve denetimlerin yetersiz olduğu, Yeşilhisar ilçesinde elmada geleceği planlayan 
elma yetiştiriciliğine yön veren bölgesel bir konseyin bulunmadığı, Yahyalı ilçesinde 
bilinçsiz yapılan budamalar nedeniyle verim ve kalitede düşüşler yaşandığı, Yeşilhisar 
ilçesinde Kayseri elmasının yeterli tanıtım ve reklamı yapılmadığı, Yahyalı ilçesinde 
budama, zirai mücadele, erken hasat vb. kaynaklı kalite ve ürün kayıplarının önüne 
geçilemediği, Yahyalı ilçesinde ihracata yönelik elma üretimi gerçekleştirilemediği, 
Develi ilçesinde bölgede hastalık ve zararlıdan ari, kaliteli ve ismine doğru fidan 
temininde zorluk yaşandığı, Develi ilçesinde pazarlama kooperatifi veya üretici 
birliğinin olmadığı veya etkin bir şekilde çalışmadığı, Yeşilhisar ilçesinde üretim 
aşamasında girdilerin (gübre, zirai ilaç, mazot, sulama, hasat işçiliği vb.) yüksek olduğu, 
Yeşilhisar ilçesinde tarım sigortasının çiçeklenme öncesini kapsamadığı ve Yahyalı 
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ilçesinde soğuk hava depolarının teknik yetersizliği ve ücretlerinin fazla olduğu tespit 
edilmiştir. 

 Elma üreticilerinin insan sağlığı ve çevre duyarlılığı yönünden %76,1’inin çok 
duyarlı, %23,9’unun ise duyarlı sınıfına girdiği tespit edilmiştir. 

 Elma üreticilerin insan sağlığı ve çevre duyarlılığının ortalama 4,10±1,20 olduğu, 
en düşük duyarlılığın ise 1,54 ile ‘zirai ilaç kullanılmadan kaliteli ürün elde etmek 
mümkün değildir’ önermesi olduğu, en yüksek duyarlılık ise 4,84 ile ‘ilaçlama ile hasat 
zamanı arasındaki “bekleme süresi”, üründe kalıntı riski olmaması yönünden önemlidir’ 
önermesi olduğu tespit edilmiştir. 

 

4.2. Öneriler 

 Çalışmanın yürütüldüğü üreticilerin %43’ünün rotatillerinin, %16’sının 
pülverizatör/atomizörü olmadığı belirlenmiştir. Üreticilerin ellerindeki eski 
pülverizatörlerinin varlığı ilaçlama makinası varlıklarının yüksek olmasını sağladığı 
tespit edilmiştir. Üreticilerin iş gücü tasarrufu ve kaliteli ürün yetiştirmek için modern 
alet ve ekipmanlara ihtiyacının olduğu, ilaçlamalarda başarı oranının yükselmesi için 
yeni teknoloji ilaçlama aletlerine gereksinim duyduğu bir gerçektir. Bu yüzden, elma 
yetiştiriciliğinin yapıldığı Yahyalı, Yeşilhisar ve Develi ilçelerinde, üreticilerin 
yetiştiricilikte kullandıkları alet ve ekipmanların KKYDP programında daha fazla yer 
verilmesi gerekmektedir. 

 İTU uygulayan ve uygulamayan üreticilerin ürün satışı yönünden herhangi bir 
farkının olmadığı belirlenmiştir. Çevre, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeden 
tarımsal üretimin yapılmasına, tarımda izlenebilirlik, sürdürülebilirlik ve güvenilir ürün 
arzını ortaya koyan İTU uygulamalarının çiftçiler tarafından benimsendiği ancak, 
bölgede faaliyet gösteren elma tüccarları tarafından dikkate alınmadığı, bunun için 
tüccarların bu bilince ulaşmasını sağlayacak eğitim ve yayım faaliyetlerinin yapılarak 
farkındalık oluşturulması sağlanmalıdır.  

 Üreticilerin %68.1’inin satış öncesi sınıflandırma yaptıkları, %31.9’unun 
sınıflandırma yapmadığı belirlenmiştir. Üreticilerin ürün satış öncesinde ürünlerini 
büyüklük ve kalitesine göre tasnif etmeleri ürün satış fiyatlarını arttıracaktır. Bu amaçla 
bölgede kurulacak olan sınıflandırma ve paketleme tesisleri üreticilerin ürünlerini iyi 
fiyattan satmasına katkı sunacaktır. 

 Bölgedeki elma üreticileri pazar fiyatlarını ağırlıklı olarak arkadaş veya 
tanıdıklarından öğrenmekte ve alıcı ile pazarlık ederek ürün fiyatını belirlemektedir. 
Üreticilerin güvenilir bir kaynaktan fiyat takibi yapabilmeleri ve ürünlerini tam 
değerinde satabilmeleri için Kayseri Ticaret Borsası bünyesinde elma borsasının 
oluşturularak satıştaki belirsizliğin ve dağınıklığın giderilmesi sağlanmalıdır. 

 Elma üreticilerinin büyük çoğunluğunun elma üretici birliklerine üye olmadığı ve 
alıcının önerdiği fiyatı yetersiz bulduğunda çoğunlukla ürününü depoya koyup beklettiği 
veya teklif edilen fiyata razı olduğu belirlenmiştir. Bu durumun önüne geçebilmek için 
ilçeler de kurulu olan elma üretici birliklerinin tüm ili kapsayacak şekilde yeniden 
yapılanarak, üretici birliklerinden beklenen ürün piyasa araştırmaları yapmak, 
üyelerinin ürünlerine pazar bulmak, ürünlerin pazara arzını düzenlemek, üyelerine 
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üretim teknikleri, hasat, depolama, paketleme konularında teknik destek sağlamak, 
üyelerine girdi temininde yönlendirici yardımlarda bulunmak, iç pazara ve ihracata 
uygun çeşitlerin üretilmesini sağlamak gibi asli görevi olan konularda aktif bir şekilde 
faaliyet göstermesini temin etmek. 

 Üreticiler ürünü depoya koyarken tahta veya plastik kasaları kullanmaktadır. 
Üreticilerin depolama için depolamaya uygun plastik kasları tercih etmeleri işgücü ve 
depolama maliyeti yönünden avantajlı olacaktır. 

 Satışta ürün fiyatını belirleyen ana faktörün ürün kalitesi olduğu belirlenmiştir. 
Üreticilerin ürün kalitesini artırmak için doğru yetiştirme tekniklerinin doğru zamanda 
nasıl uygulanacağının eğitim faaliyetleri ile öğretilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda il 
yayım faaliyetlerinde elma yetiştiriciliğinde gübreleme, sulama, budama, hastalık ve 
zararlı yönetimi, seyreltme vb. gibi kaliteyi doğrudan etkileyen faktörlere yer verilmesi, 
dönemsel kurslarla bu konularda yetişmiş kalifiye elaman sayısının arttırılması, 
uygulamalı çalışmalarla üreticiye sahada bilgi aktarılması faydalı olacaktır. 

 Üreticilerin soğuk hava depolarında problem yaşadıkları belirlenmiştir. 
Bölgedeki soğuk hava depolarının iyileştirme çalışmalarını yapılması, yeni teknolojik 
kontrollü atmosferli depoların kurulması, depolarda çalışan görevlilerini ürün depolama 
ve muhafazası konularında eğitilmesi, depoların kontrol sıklıklarının arttırılması, depo 
fiyatının depo işletmecileri, üretici birliği, ziraat odası ve tarım teşkilatının katılımı ile 
kurulacak bir konsey tarafından belirlenmesi üreticilerin depolama ile ilgili yaşadığı 
sorunların ve kayıpların önüne geçecektir. 

 Üreticilerin %40’ının depolama sonrası oluşan ürün fiyatından memnun olmadığı 
tespit edilmiştir. Üreticilerin üretim maliyetlerinin yüksek oluşu üzerine depolama 
maliyeti ve depo kayıplarının eklenmesi bu memnuniyetsizlikteki önemli kriterledir. Bu 
bağlamda özellikle ilçedeki yerel yönetim ve sivil toplum kuruluşlarının üreticinin depo 
ihtiyacını karşılayacak kar amacı gütmeyen teknolojik yenilikte depolar kurmaları 
gerekmektedir. 

 Elma üreticileri pazarlama sorunlarının kurulacak pazarlama kooperatifi veya 
birliği ile çözüleceğini düşünmektedir. Bu da o bölgelerde faaliyet gösteren üretici birliği 
veya kooperatifinin sağlıklı çalışmadığının göstergesi konumundadır. Bu yüzden bu tür 
kooperatif veya birliklerin yönetmeliğindeki kuruluş amaçlarına uygun olarak aktif 
şekilde faaliyet göstermesi gerekmektedir. 

 Elma üreticilerinin %43’ünün elma bahçesi tesis etmeden önce araştırma 
yapmadığı görülmektedir. Sağlıklı bir plantasyon kurulabilmesi için öncelikle 
üreticilerin yaşadıkları yerin iklim ve toprak isteklerine uygun çeşit ve anaç seçimleri, 
hastalık ve zararlı durumları, genel yetiştiricilik, çeşitlerin pazarlama olanakları vb. gibi 
teknik konularda araştırma yapmaları gerekmektedir. 

 Üreticilerin genel olarak teşvik veya desteklemelerden yararlanmadığı 
görülmektedir. Özellikle bahçe tesisinde fidan bazlı verilen desteğin yetersiz olduğu, 
ayrıca telli terbiye sistemi (beton direk ve teller) içinde desteğin verilmesi ve verilen 
tüm (fidan, sulama, file destekleri) desteklerin bahçe tesis edilir iken verilmesi 
gerekmektedir. 

 Meyve ağaçlarında yeterli büyümeyi sağlamak ve yeteri kadar verim elde etmek 
için gübrelemenin vazgeçilmez uygulamalarından biri olduğu bilinmektedir. Dengeli bir 
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gübreleme için elma yetiştiriciliğinde toprak ve yaprak analizi yapılması gerekmektedir. 
Üreticilerin çoğunluğu yapmış olduğu uygulamalardaki (ÇATAK ve İTU) zorunluluk 
nedeniyle toprak analizi yaptırmaktadır. Üreticilere elma yetiştiriciliğinde gübrelemenin 
öneminin, verim ve kaliteye etkisinin il yayım programına alınması ve dönemsel kurslar 
düzenlenerek elma üreticilerinin bilinçlendirilmesi gerekmektedir. 

 Elma üreticilerinin %49’unun klasik çeşitlerle üretim yaptığı belirlenmiştir. Yeni 
bahçe tesislerinin özellikle ihracata yönelik çeşitlerle, bodur ve yarı bodur anaçlar 
üzerine kurulması gerekmektedir. 

 Elma üretiminde budamanın verim ve kaliteye önemli etkisinin olduğu 
bilinmektedir. Üreticilerin %65’inin budama konusunda sorun yaşadığı belirlenmiştir. 
Elma yetiştiriciliğinin yapıldığı ilçelerde dönemsel budama kursları açılarak kalifiye 
eleman yetiştirilmesi ve yayım programlarında budamaya yer verilmesi gerekmektedir. 

 Elma üreticilerin %48’i salma sulama yaptığı belirlenmiştir. Suyun giderek önem 
arz ettiği, kullanılabilir su miktarı ve kalitesinin azaldığı son yıllarda var olan suyun 
etkin ve bilinçli kullanılması gerektiği ortaya çıkmıştır. Diğer taraftan elma 
yetiştiriciliğinde damla ve mini spring sulama sisteminin verim ve kaliteye önemli 
etkisinin olduğu bilinmektedir. Üreticilerin vahşi sulamadan vazgeçerek damla ve mini 
spring sulama yöntemlerine geçmeleri gerekmektedir. Üreticilerin damla ve mini spring 
sulama yöntemleri hakkında bilinçlendirilmesi, bu sulama yöntemlerine devlet 
tarafından verilen destek miktarının artırılması ve basınçlı sulama sistemlerine verilen 
desteğin devlet politikası haline getirilmesi gerekmektedir. 

 Elma üreticilerinin %29’unun bitki koruma ürünleri için reçete yazdırmadığı, 
reçete yazdıranların bir kısmının ÇATAK ve İTU uygulamalarındaki zorunluluktan dolayı 
reçete yazdırdığı tespit edilmiştir. İnsan ve çevre sağlığının dikkate alınarak güvenli gıda 
üretiminin önem arz ettiği, günümüzde bitki koruma ürünlerinin uzman kontrolünde ve 
bilinçli olarak kullanılması gerekmektedir. Üreticilerin bu konuda bilinç düzeylerinin 
artırılarak üretim esnasında kullandığı BKÜ’nin tercihini ilaç bayine bırakmasının önüne 
geçilmelidir. Bunun için ilçe müdürlükleri tarafından verilen bitki koruma ürünleri 
kullanıcısı eğitimlerinin sayısının arttırılması gerekmektedir. Böylelikle ürünlerde 
yaşanan kalıntı problemlerinin de önüne geçilecektir. 

 Elma üreticilerin %81’i biyoteknik mücadele konusunda bilgisinin olmadığı 
belirlenmiştir. Biyoteknik mücadele yöntemlerinin uygulanabilirliği şartlarının taşıyan 
bölgelerde (iç kurdu populasyon yoğunluğunun düşük veya orta düzeyde olduğu, 
izolasyonun iyi olduğu, parsel büyüklüğünün 200 da ≤ olduğu) konu hakkında eğitim 
yapılarak üreticiler teşvik edilmelidir. 

 İç kurdu ve karaleke mücadelesinde bir sezonda ortalama 6’şar ilaçlama yapıldığı 
belirlenmiştir. Teknik talimat dikkate alındığında bu sayının çok fazla olduğu, insan 
sağlığı, çevre ve güvenli gıda konusunda risk oluşturduğu bilinmektedir. Bu yüzden 
bölgede uygulanan mücadele yönteminin gözden geçirilip, zararlıların populasyon 
yoğunlukları belirlenip ilaçlama sayısı asgariye indirilmelidir.  

 Bölgedeki üreticilerin %27’si bahçeyi usulüne göre kontrol edip, zararlı 
yoğunluğunu dikkate alarak ve %26’sı tarım teşkilatının uyarı ve tavsiyesine göre 
ilaçlamayı yapmaktadır. Bu da üreticilerin mücadelede ekonomik zarar eşiğini dikkate 
almadıklarını, tarım teşkilatı tarafından verilen uyarıların çiftçilerin büyük bir kısmı 
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tarafından dikkate alınmadığını göstermektedir. Erken uyarı sisteminin gözden geçirilip 
eksiklerinin giderilerek uygulamadaki inandırıcılığının ön plana çıkarılması ve sistemin 
öneminin üreticiye aktarılması gerekmektedir. Diğer taraftan erken uyarı sistemi 
uzmanlar tarafından sürekli kontrol edilip, veriler güncel olarak değerlendirilip çiftçiye 
ulaştırılmalıdır. 

 Elma üreticilerinin %30’unun tavsiye edilen ilaç dozunun üzerine çıktığı tespit 
edilmiştir. Yahyalı ve Yeşilhisar bölgesindeki elmacılık tarihi dikkate alındığında bazı 
pestisitlerin tavsiye edilen dozunun çok üzerinde kullanıldığı bunun sebebinin tavsiye 
edilen doz etkili olmadığının mı yoksa hastalık ve zararlıların ilaçlara bağışıklık 
kazandığı için mi etkili olmadığının araştırılıp ortaya konulması gereklidir. 

 Üreticilerin ilaçlamadan istenilen sonuçları alabilmeleri için BKÜ’nin 
kullanılması, seçilmesi, çalışma mekanizması, ilaçlama esnasında uyması gereken 
kriterler, ilaçlama ile hasat arasındaki beklemesi gereken süresi, uygulama zamanı, 
uygulama dozu, zararlının populasyon yoğunluğu ekonomik zarar seviyesi, ekonomik 
zarar eşiği vb. konularda eğitilmesi gerekmektedir. 

 Üreticilerin %53’ünün seyreltme yapmadığı tespit edilmiştir. Seyreltmenin 
meyve kalitesi üzerine önemli etkilerinin olduğunu yapılacak eğitimlerle çiftçilere 
aktarılması gerekmektedir. 

 Üreticilerin %36’sının bitki gelişim düzenleyicisi kullandığı tespit edilmiştir. BGD 
kullanımının insan ve çevre sağlığı açısından riskleri göz önünde bulundurarak uzman 
kontrolünde ve bilinçli olarak kullanılması gerekmektedir. 

 Elma hasat zamanının doğru olarak tespit edilmemesi hasat ve depolamada ürün 
kayıplarına neden olmaktadır. Bunların önüne geçilmesi için bölgelere ve çeşitlere göre 
en uygun hasat zamanının belirlenerek çiftçilere aktarılması gerekmektedir.  

 Üreticilerin hasat sonrasında karşılaştığı fizyolojik bozuklukların önüne geçmek 
için yetiştirme sezonunda dengeli ve doğru gübreleme yapmaları, gübreleme 
programlarında kalsiyumlu gübrelere yer vermeleri gerekmektedir. 

 Günümüzde tarımsal ürünlerin izlenebilirliği ve güvenilirliği açısından üretici 
kayıt defterleri önem arz etmektedir. İTU ve ÇATAK uygulayıcılarının dışında normal 
üreticilerinde kayıt defterleri tutmaları ve konunun öneminin eğitim çalışmasıyla 
üreticilere aktarılması gerekmektedir. Kayıt tutma sisteminin yaygınlaşması için soğuk 
hava depolarına elma kabul edilmesinin ön şartı olarak üreticilerin kayıt defteri tutma 
zorunluluğu getirilmelidir. 

 Bitki, insan ve çevre sağlığına duyarlı üreticilerin oluşturulması tarımın 
sürdürülebilirliğinin önemli kriterlerindendir. Ana amacı üreticilerin kendi bahçesinin 
veya tarlasının uzmanı konumuna gelmesi olan entegre mücadelenin yaygınlaştırılması 
gerekmektedir. Bu konuda çiftçileri eğitim çalışmalarıyla bilinçlendirilmeli ve entegre 
mücadele yapan çiftçi sayısı artırılmalıdır. 

 Elma üreticilerinin İTU ve ÇATAK uygulamalarını benimsemesinde en önemli 
faktörün ekonomik faktörler olduğu belirlenmiştir. Buradan hareketle İTU ve ÇATAK 
uygulayıcılarının sayısının arttırılması için verilen destekleme miktarının arttırılması 
gerekmektedir. 
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 İTU yapan elma üreticilerinin en çok uymakta zorlandıkları kriterin kayıt tutma 
ve izlenebilirlik olduğu belirlenmiştir. Bu durumun önüne geçilmesi için danışmanlık 
sisteminin yaygınlaşması gerekmektedir. 

 Bölgedeki elma üreticilerinin İTU’yu benimsedikten sonra genellikle alt yapı 
eksiklerini giderdikleri belirlenmiştir. Üreticilerin gelir seviyeleri ve eğitim düzeylerine 
bakıldığında bu tür alt yapı eksikliklerini kolaylıkla gidereceği ve İTU yapan kişi 
sayısının kısa sürede artacağı ön görülmektedir. 

 Üreticilerin en çok kitle iletişim araçlarından TV’yi kullandıkları ve TV’deki tarım 
programlarını izledikleri belirlenmiştir. Yerel kanallarda meyve yetiştiriciliği ile ilgili 
programlara yer verilmesi ve özellikle mücadele dönemlerinde uzmanlar tarafından 
mücadelede dikkat edilmesi gereken kriterlerin belirtilmesi ve erken uyarıya vurgu 
yapılması gerekmektedir. 

 Elma üreticilerinin %48’inin ise tarım sigortası yaptırmadığı tespit edilmiştir. 
Üreticilerin tarım sigortası konusunda yaşadığı sorunların ortadan kalkması için sigorta 
kapsamının çiçeklenme öncesini de kapsaması gerekmektedir. 

 Kayseri’de başta meyvecilik olmak üzere, diğer tarımsal ürünlerde karşılaştıkları 
sorunların önüne geçilmesi, bölgedeki gen kaynaklarının değerlendirilmesi ve sanayi 
alanında olduğu gibi tarımın ön plana çıkması için Kayseri’de Tarımsal Araştırma 
İstasyonu Müdürlüğünün kurulması gerekmektedir. 

 Elmada ürün bazlı desteğin olması ve Kayseri elmasının tanıtım ve reklamının 
yapılması gerekmektedir.  

 Yörede elmacılığı daha ileri noktalara götürebilmek amacıyla, yapılan 
çalışmaların takibi, sektöre uzun vadeli plan ve çözüm önerilerinin getirilmesi ve yeni 
çalışmaların planlanması için STK’ların, üniversitesinin, tarım teşkilatının ve üreticilerin 
bünyesinde olduğu konsey benzeri bir üst kurulun oluşturulması gerekmektedir. 

 Elma üreticilerinin insan sağlığı ve çevre hassasiyetleri yönünden duyarlı 
oldukları, bu durum bölgedeki yetiştiricilerin organik tarım ve iyi tarım 
uygulamalarında değerlendirilebileceğini göstermektedir. 

 Yapılan çalışma neticesinde elma sektöründe teknik destek ve ekonomik destek 
yetersizliği olduğu saptanmıştır. Elma üreticilerine teknik desteğin sürekli arttırarak 
devamlılığının sağlanması, ekonomik desteğinde miktarının arttırılarak titizlikle 
takibinin yapılması gerekmektedir. 
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EKLER 

EK-1 
ELMA ÜRETİCİ ANKET FORMU 

……../……./2015 
BİREYSEL ÖZELLİKLER 
1. Yaşadığı yer :    İlçe:……………………..    Köy/Mah.:…………………………… 
2. Cinsiyeti       :             Erkek                       Bayan  
3. Yaş               : ………………….. 
4. Eğitim Düzeyi: 

Okuryazar  
Değil 

Okur 
Yazar 

İlk ve Ortaokul Lise Mezunu Üniversite Yüksek Lisans 

      

5. Aile Bireyleri 
Aile Bireyleri  
Toplam Sayısı 

Çocuk Sayısı Ailede Tarımda 
 Çalışana Birey Sayısı 

Açıklama 

    
 
6. Kaç yıldan beri tarımla uğraşıyor sunuz?...................................... 
7. Tarım dışı iş yapıyor musunuz? 
a)Evet              b) Hayır 
8. Tarımsal gelirinizin toplam gelir içerisindeki payı nedir? 
a)%25’den az                  b)%25-50 arası                c)%50-75 arası          d)%75-100 arası 
 
9. Elma üretiminden elde ettiğiniz gelirin tarımsal gelir içerisindeki payı nedir? 
a)%25’den az                  b)%25-50                 c)%50-75          d)%75-100 
10. İşletmeci olarak Asıl meşguliyetiniz nedir? 
a) Çiftçi  b) Emekli c) Tüccar d) Memur e) Diğer……………………………………… 
 
ÖRGÜTLENME DURUMU 
Her hangi bir organizasyonuna üye değil 
Kooperatife üye (Adı………………………………………….…………………….) 
Üretici Birliğine üye (Adı……………………………………………………….….) 
Çiftçiler tarafında kurulan şirket ortağı (Adı……………………………………….) 
Mesleki Kuruluş(Adı………………………………………………………………….….) 
 İŞLETME İLE İLGİLİ BİLGİLER 
1. İşletmenizde daimi işçi çalıştırıyor musunuz? Kaç kişi çalıştırıyorsunuz? 
a) Evet………………kişi  b) Hayır 
 
2. Toplam isletme büyüklüğü (da) 
 Mülk Ortaklık/Kira Toplam 
Sulu    
Kuru    
Toplam    
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3. Bitkisel Üretim Alanı(da) 
 Meyve Endüstri 

Bitkileri 
Sebze Tahıl Yem Bitkileri 

     
Toplam      
 
4. Elma Üretim Parselleri 
Parsel 
Sayısı 

Alanı 
(da) 

Kullanım 
Şekli (*) 

1   
2   
3   
4   
5   
6   
   
(*) Mülk-1, Kira-2 
 
5. Alet Makine Varlığı 

Çeşidi Var Yok Yaşı 
Traktör    

Çiftlik Gübre dağıtma makinası    
Pülverizatör    
Rotovatör(Motor çapası)    
Atamizör    
 
6. Hayvan Varlığı            a) Var                         b) Yok 

Cinsi Sayı 
Büyükbaş  
Küçükbaş  
 
7. Bina varlığı 
Konuttan ayrı işletme binası   a) Var         b) Yok 
 
8. Konut Durumu 
a) Betonarme              b)Toprak                       c)Ahşap-Toprak               d)Diğer………………. 
 
9. İşletmenizin kredi kullanım durumu ve kaynağı(1)? 

a) Kullanmadım b) Kullandım veya kullanıyorum 
 

Ürün 
 
 

Kredi 
Kaynağı(1) 

Vade 
(Ay) 

Kullanım amacı 
(Genel, gübre, ilaç v.b.) 

    
    
    
    
(1): Banka, kooperatif, şahıs 
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PAZARLAM YAPISI 
1. Ürününüzü nasıl pazarlıyorsunuz? 
a) Soğuk hava deposundan   %.............................. 
b) Hasattan hemen sonra     %.................................. 
c) Hasat etmeden dalında     %................................. 
d) Diğer………………….................................                 %........................... 
2. Ürününüzü satmadan önce pazar araştırması yapıyor musunuz? 
a)Evet   b)Hayır  
3. Ürünü sattığınız kişilerden çeşit ve kalite konusunda herhangi bir bilgi alıyor 
musunuz? 
a)Evet   b)Hayır  
4.Ürününün Pazarlanması 
Alıcı* Miktar(ton) Fiyat**(TL kg-1) İTU/Diğer 
    
    
    
*Tüccar, Komisyoncu, market, doğrudan tüketici, ihracatçı, işleme sanayii v.b 
**Hasat dönemi fiyatı 
 
5. Satış yerlerini tercih nedenleriniz nedir? 
.............................................................................................................................................       
............................................................................................................................................. 
6. Ürün Satış zamanınız nedir? 
a) Eylül   b)Ekim  c)Kasım   d)Aralık      e)Ocak 
f)Diğer..................... 
7.  Tüccardan (alıcıdan) önceden avans(kredi) alıyor musunuz?     Evet  Hayır 
Evet ise   a) Neden?................................................................................................... 
                b) Hangi sıklıkta?      (1) Her yıl           (2) Sıkça           (3) Çok seyrek 
     c) Alım zamanı .......................................................................................... 
8.  Satış biçimi 
(1) Hasat zamanı bahçede kabala        (2) Meyve dalında iken  
(3) Hasat sonrası Kilo hesabıyla     (4) Çiçek döneminde kabala      
(5) Diğer……………………………………… 
 
 
9.Kilo ile satışı neden tercih ediyorsunuz? 

a) Ürünüm tam değerine satıldığı için. 
b) Kaliteli ürün yetiştirdiğim için. 
c) Alıcı kuruluş bu şekilde satın aldığı için. 
d) Kabala satışta çok fazla kaybım olduğu için. 
e) Diğer………………………………………………………….. 

10. Kabala satışı neden tercih ediyorsunuz? 
a) Satış sonunda sorumluluk, satın alan kişi ya da kuruluşlara geçtiği için. 
b) Kilo ile pazarlamak daha zor olduğu için. 
c) Ürün kaybı daha fazla olduğu için. 
d) İklime bağlı olarak çeşitli problemler çıktı için. 
e) İşçilik ve depolama masrafları yüksek olduğu için 
f) Diğer………………………………………………. 
11. Satış şekli   
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(1) Peşin  
(2) Vadeli………gün 
(3) Bir kısmı peşin bir kısmı vadeli…………..gün 
12.Ürüne satıştan önce sınıflandırma (dereceleme) yapıyor musunuz? 

a) Evet,                       Evet ise hangi kriterlere göre yapılıyor ve kaç sınıfa ayrılıyor. 
b) Hayır 

Hangi kriter:…………………………………………………………………………….. 
Kaç sınıf     :…………………………………………………………………………….. 
 
13. Satış fiyatınızı nasıl belirliyorsunuz? 

a) Alıcının teklifini kabul etmek zorundayım. 
b) Önce pazardaki fiyatı öğrenirim, sonra en yüksek fiyatı veren alıcıya satarım. 
c) Alıcı ile pazarlık ederim. 
d) Diğer.......................... 

14. Satış döneminde pazar fiyatını hangi kaynaktan öğreniyorsunuz? 
a) Düzenli olarak pazara (ilçeye) giderek 
b) Arkadaş ve tanıdıklardan 
c) Tüccardan (Alıcıdan) 
d) Diğer..................................  

15. Fiyat belirlenmesinde hangi faktörler rol oynar? 
a) Ödeme zamanı 
b) Ürün miktarı 
c) Ürün kalitesi 
d) İşletmenin yeri (konumu) 
e) Üreticinin borçlanma durumu 
f) Diğer............................................. 

16. Satışta ürün kalitesi nasıl belirleniyor? Önem sırasına göre sıralayınız? 
(…)Ürünün cinsi   (…)Ürünün rengi   (…) Ürünün büyüklüğü(iriliği vs)  
(…) Ürünün hastalık ve zararlılardan ari olması( Üründe karaleke ve iç kurdu zararı ve 
pas olmaması) (…)Diğer…………………………………. 
17. Alıcının önerdiği fiyatı yetersiz bulmanız durumunda ne yapıyorsunuz? 
a)Mecburen satarım  b)Depoya koyar bekletirim  c)Başka alıcı için fiyat araştırması 
yaparım 
d)Diğer…………………………………………………… 
18. Satış sonrası tüccardan paranızı tam olarak alabiliyormusunuz? 

a) Evet                         b) Hayır 
19. Ürününüze depolama yapıyor musunuz evetse Ürünü depolama malzemeniz(tahta 
kasa, plastik kasa vb.) nedir? 

b) Evet       Depolama materyali…………………………………..                  b) Hayır 
20. Depolamayı ne şekilde yapıyorsunuz? 
a) Kuru depolarda  b) Donanımlı soğuk hava depolarında  c) Doğal mağaralarda           
d) Kontrollü Atmosfer depo  e) Diğer…………………………….. 
21. Depolamada sorun yaşıyormusunuz?( zararlanma, soğutma, kapasite vb.) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… 
22. Bölgedeki soğuk hava depolarını kapasite ve cins yönünden yeterli 
buluyormusunuz? Yeni teknolojik depolara ihtiyaç var mı? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………. 
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23. Depolama sonrası oluşan ürün fiyatını yeterli buluyormusunuz? 
a) Evet                         b) Hayır 

 
24. Ürün pazarlamasında sorun yaşıyormusunuz? (Hayırsa 25. Soruyu atlayınız) 

a) Evet                         b) Hayır 
25. Pazarlama sorunlarını çözmek üzere kurulacak bir kooperatifin veya birliğin, 
pazarlama sorunlarınızı çözeceğine ve bulunduğunuz konumdan daha avantajlı durum 
sağlayacağına inanıyormusunuz? 

b) Evet                         b) Hayır 
YETİŞTİRME TEKNİĞİ 
1. Elmacılık veya Meyvecilik yapmanıza aşağıdaki faktörler ne derece etkilidir? 
Puanlayınız(1-5)?(En önemli olana en yüksek puan(5) verilecek?   
    

1  2 3  4 5 
Yöredeki üretim deseni      
Tatmin edici gelir      
Masrafı az olduğu İçin      
Hobi olarak      
Riski fazla olmadığı için      
Arazi küçük olduğu için      
Yaşadığım yerin iklimine ve toprak yapısına en uygun iş alanı 
olması  

     

Aileden gelen bir iş alanı olması       
Alternatifi olmadığı için      
Başaka bildiğim iş olmadığı için      
2. Tesis Kurmadan önce konu  hakkında araştırma yaptınız mı?( Hayırsa 4. Soruya 
geçiniz) 
a) Evet                   b) Hayır 
3. Araştırma  kaynağınız nedir? 
a) İl-İlçe Tarım Müdürlükleri  b) Tarım danışmanı  c) Üretici birliği  d)Kooperatifler 
e) İnternet   f) Fidancı  g) Tüccar  h) İlaç bayii   i) Diğer………………………. 
4. Tesis kurarken teşvik veya desteklerden yararlandınız mı? 
a) Evet    b) Hayır 
5. Tesis kurulumuna hibe ve desteklerin etkisi olduğuna inanıyormusunuz?  
a) Evet    b) Hayır 
6.  Tesis kuruluşunda kamu kuruluşundan bilgi aldınız mı? Almış sanız kurum adı ve 
hangi konu olduğunu belirtiniz? 
a) Evet ………………………………kurumu adı……………………. 
*Yer ve Çeşit seçimi 
*Genel yetiştiricilik 
* Hastalık zararlı yönetimi 
*Diğer………………………………………………………  b) Hayır 
7. Elma yetiştiriciliğinde yaptırmış olduğunuz analizler nelerdir? Yaptırmıyorsanız veya 
yaptırıyorsanız sebebi nedir? 
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Herhangi bir 
Analiz 
yaptırmıyorum 

 Sebebi(uzaklığı, analiz ücretinin yüksekliği, analiz 
sonucunun güvenilirliği v.b) 
 
 

Analiz adı  Sıklığı 
(ay,yıl) 

Sebebi( desteklerden faydalanmak için, dengeli bir 
gübreleme yapmak için, İTU/ÇATAK gibi 
uygulamalarda zorunlu olduğu için v.s) 

Toprak    
Yaprak    
Su    
Diğer    

8.Tesiste yetiştirdiğiniz;  
Parsel 
sayısı 

Alanı(da) Anaç 
Türü(Klasik, 
Yarı Bodur, 
Tam Bodur) 

Elma 
çeşidi 

Ağaç  
sayısı 

Ağaç  
yaşı 

Fidanın 
dikim 
sonrası 
verime 
yatma 
zamanı(yıl) 

Toplam 
ürün 
miktarı 

        
        
        
        
9. Fidan seçiminde veya çeşit seçiminde kriteriniz varmıydı? Önem sırasına göre 
puanlayınız (1-7 puan, en önemli kritere en yüksek puan (7) başlamak üzere 
puanlayınız). 
a) Evet 
(   )İklim ve toprak uygunluğu 
(   )Ürün fiyatı, Piyasa tercihi 
(   )Alışkanlık(aynı çeşidin yıllarca tercihi örneğin starking) 
(   )Hastalık ve zararlılara tolerant veya dayanıklılık 
(   )İşgücü ihtiyacı 
(   )Çeşit ve fidan temininde kolaylık 
(   )Diğer………………………………………………………………… 
b) Hayır 
10. Budama konusunda kalifiye eleman sıknıtısı çekiyormusunuz? 
a) Evet  b)Hayır 
11. Eğer budamayı kendiniz yapıyorsanız budama tekniklerini nereden ögrendiniz? 
a) Kursa gittim  
b) Komşudan ögrendim  
c) Atadan kalma bilgilerle  
d) Diğer:………………………………. 
12. Elma yetiştiriciliğinde gübreleme yapıyormusunuz? 
a) Evet    b) Hayır 
Gübrenin Cinsi Miktarı kg da-1 Uygulama Dönemi Uygulama 

Şekli* 
Tekerrür 
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*Fertigasyon, topraktan, yapraktan, diğer 
13. Gübreleme konusunda teknik destek alıyormusunuz? Destek Kaynağı nedir? 
a)Evet   b) Hayır 
Kaynağı; 
(..) Zirai ilaç bayileri 
(..) Tarım teşkilatında çalışan teknik personeller 
(..) Ziraat Odası  
(..) Alım satımı yapan Tüccarlar   
(..) Danışmanlık hizmeti sunan şirketler 
(..) Ziraat Fakültesi 
(  ) Diğer…………………………………. 
 
 
14. Sulama durumu  (X)        
Su kaynağı Sulama sayısı Sulama sistemi 

Salma Yağmurlama  Damlama 
     
 
15. Sulama yöntemini seçimenizde tercih sebebiniz nedir? 
a) Su yetersizliği   b) Sulama maliyeti    c) Yatırım maliyeti  d) İşgücü tasarrufu  
e) Suyun etkin kullanımı (israfı önlemek)    f) Sulama yöntemleri hakkında bilgi 
yetersizliği  
 
16. Sulama yönetimi konusunda teknik destek alıyormusunuz? Destek Kaynağı nedir? 
a)Evet   Kaynağı………………………………………………………… 
b) Hayır 
 
17.Kullanacağınız  ilacı kime danışarak alıyorsunuz  ? 
a)   Tarım Teşkilatındaki Ziraat mühendisine   b)   İlaç bayisine     c)   Diğer çiftçilere 
d) Danışmana    e) Diğer…………………………………………………………. 
 
18. Hastalık ve zararlı tespitini veya teşhisini nasıl yapıyorsunuz? 
a) Ziraat fakültesi   b) Tarım teşkilatı(Il-İlçe Müdürlüğü)   c) Diğer Çiftçiler               
d) İnternet e) Tüccar  f) İlaç bayii  g) Danışman  h) Kendim biliyorum      ı) 
Diğer…… 
 
19. İlaçlamayı günün hangi saatinde   yapıyorsunuz  ?  
a) Sabah erken saatte  b)İkindi-Akşam arası serinlikte  c) Öğlen zamanı 
20.Zirai Mücadele ilaçlarını almadan önce Bitki Koruma Ürünleri Reçetesi 
yazdırıyormusunuz? 
a) Evet  b) Hayır  
21. İlaçlama yapmadan önce, ilaçlamada kullanacağınız suyun  ph’sını dikkate 
alırmısınız? 
a) Evet  b) Hayır  c) Bazen 
22. Hastalı ve zararlı yönetiminde kültürel önlemler veya biyoteknik mücadele 
yöntemleri hakkında bilginiz var mı? 
a) Hayır b) Evet 
23.Yılda kaç ilaçlama yapıyorsunuz ve yapacağınız ilaçlamaya karar verirken hangi 
kriterlere dikkat ediyorsunuz? 
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a) İç kurdu için …….. adet ilaçlama 
b) Karaleke için …….. adet ilaçlama 
c) Külleme için………. adet ilaçlama 
d) Kırmızı Örümcek için …….. adet ilaçlama 
e) Pas için…………………..adet ilaçlama 
e) Digerleri için …………………………………………………………………. adet ilaçlama 
Kriterler:……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
24. Hastalık ve zararlılarla mücadele konusunda başarı durumunuzu nasıl 
değerlendiriyorsunuz? (Başarısız iseniz 25. Soruyu cevaplanıdırınız) 
a) Tamamen basarılı oluyorum  
b) Basarılı oluyorum  
c) Fikrim yok  
d) Basarısız oluyorum  
e) Tamamen basarısız oluyorum  
 
25. Hastalık ve zararlılarla mücadelede başarısızlık nedenleriniz nelerdir? (D şıkkını 
işaretleyenler 26. Soruyu cevaplandırsın) 
a) Teknik bilgim yetersiz olduğu için  
b) Yeterli miktarda ilaç alamadığım için  
c) Alet ve ekipman yetersizliginden  
d) Zamanında İlaçlama yapamadığım için   
e) Diğer ……………………………........ 
26.İlaçlamayı Zamanında yapamamışsanız nedeni nedir?  
a) Maddi olanaksızlık 
b) Zararlıyı geç fark etmekten 
c) Alet ekipman yetersizliğinden 
d) Diğer………………………………………. 
27.Elma hastalık ve zararlılarını tanıyormusunuz? 
a)Evet    b) Hayır 
Evet ise ; 
a) Zararlıların zarar veren formlarını tanıyorum, fakat yumurtalarını, kelebeklerini vs iyi 
tanımıyorum 
b) Hastalık ve Zararlılara verdiğim isimleri uzmanlar anlamıyor, çoğunlukla uzmanların 
kullandığı isimleri de farklı anlıyorum 
c) Hastalık ve Zararlıların uzmanlarca kullanılan isimlerini biliyorum 
d) Zararlıların zarar veren formlarını da diğer formlarını da biliyorum 
e) Diğer .............................................. 
 
28.İlaçlamaya karar verirken neleri dikkate alıyorsunuz? 
a) İlaçların fiyatını ve ilaçlama masrafı 
b) Ürünün fiyatını 
c) Bahçedeki zararlıları görünce 
d) Bahçeyi usulüne göre kontrol edip, zararlı yoğunluğunu dikkate alarak  
e) Komşu çiftçilere bakarak 
f) Tarım teşkilatının uyarısı ve tavsiyesine göre 
g) İlaç firmalarının tavsiyelerine göre 
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29. Tarım teşkilatı tarafından zirai mücadele için yapılan erken uyarı mesajlarını dikkate 
alıyormusunuz? 
a) Evet Nedeni………………………………………………………………………………. 
b) Hayır Nedeni……………………………………………………………………………… 
30.İlaçlama yaparken ilaç dozunun ayarlanmasında kimlerden yararlanıyorsunuz? 
a) Tarım teşkilatının önerilerine göre yapıyorum 
b) İlaç bayisi veya firmaların önerilerine göre yapıyorum 
c) Tecrübeme güvenerek yapıyorum 
d) Çevremdekilerin (komşuların) önerilerine göre yapıyorum 
e) İlaçların üzerindeki etikete göre 
f) Diğer……………………………………………………………………………. 
 
31. İlaçlama dozunu seçerken nelere dikkat ediyorsunuz? 
a) Tavsiye edilen doza tamamen uyuyorum 
b) Tavsiye edilen dozun altına iniyorum 
c) Tavsiye edilen dozun üzerine çıkıyorum 
32.Yüksek doz kullanıyorsanız bunun sebebi nedir? 
a) Tavsiye edilen doz etkili değil 
b) Hastalık ve zararlıların ilaca bağışıklık kazanması 
c) Ürünlerdeki kazanç önemli olduğu için 
d) Diğer ...................................... 
33. Kullandığınız ilaçtan beklediğiniz etki nedir? 
a) İlaç bahçeyi zararlılardan %100 temizlemelidir aksi halde tatminkar değildir (Aynı 
anda birçok zararlıya etkili olmalıdır) 
b) Hiçbir ilaç zararlıları %100 temizleyemez, bir kısım zararlıların kalması sorun 
değildir 
c) İlaç zararlı böcekleri çoğunlukla öldürmeli, yararlı böcekler yok edilmezse bir kısım 
zararlıların kalması sorun değildir 
d) İlaç zararlı ve yararlı böceklerin tamamını yok etmelidir 
34. Kullandığımız ilaç size göre etkili oluyor mu? 
a) Evet   b) Hayır  c) Bazen 
35. Etkili değilse nedenleri ne olabilir? 
a) Zamanında ilaçlama yapmadım 
b) Yeterli miktarda ilaç kullanmadım 
c) İlacın etkili maddesi yeterli değil 
d) Zararlı ve hastalıkların tarımsal savaş ilaçlarına karşı bağışıklık kazanması 
e) Diğer ............................................. 
 
36. İlaçların zararlılara karşı zamanla etkisinin kaybolmasının nedeni nedir? 
a) Zararlıların direnç kazanması 
b) İlaçların kimyasal yapısının değiştirilmesi 
c) İthal ilaçların yerine yerlilerin konulması 
d) Diğer ............................................. 
 
37. Hiç ilaç kullanılmadan elma üretimi yapılabilir mi? 
a) Karlı bir şekilde yetiştirilemez 
b) Yetiştirilir fakat kazancı az olur 
c) Önemli bir kayıp olmadan yetiştirilebilir 
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d) Diğer ............................................. 
 
38.Kullandığınız ilaçların ticari preperat olarak ve etkili madde isimlerini biliyor 
musunuz? 
a) Evet  b) Hayır  
 
39. İlaç Satın alırken nelere dikkat ediyorsunuz? Önem sırasına göre puanlayınız(1-
6)?(En önemliye en yüksek puan(6) verilecek) 
(…) Son kullanma tarihine 
(…) Nelere etkili olduğuna 
(…) Fiyatına 
(…) Markasına 
(…) Zehirlilik durumuna 
(…) İlaçlama ile hasat arasında geçmesi gereken süreye 
 
40.Sizce kullandığınız zirai mücadele ilaçları kalıntı bırakır mı? 
a) Bütün ilaçların kalıntısı olur 
b) Hiçbir zararlı etkisi yoktur 
c) Fazla kullanmakla ilgilidir 
d) Yıkama ile kalıntı yok olur 
e) Önerilen doz uygulandığı takdirde ve bekleme süresine riayet edildiğinde kalıntı 
olmaz 
 
41. İlaçlama ile hasat arasında geçmesi gereken süreye dikkat ediyor musunuz? 
a) Evet   b) Hayır 
 
42. Elma üretiminde Seyreltme yapıyor musunuz? 
a) Evet Elle seyreltiyorum b) Evet Kimyasal seyreltme yapıyorum  
c) Hayır seyreltme yapmıyorum 
43. Kimyasal seyreltme yapıyorsanız uyguladıgınız kimyasalın adı ve uygulama zamanı: 
…………………………………………………………………………………………… 
 
44. Bitki gelisme düzenleyici (hormon) kullanıyor musunuz? Kullanıyorsanız ne amaçla 
kullanıyorsunuz? 
a) Evet  b) Hayır 
Amaç : …………………………………………………………………………………….. 
 
45. Bu tür hormonlarla ilgili bilgiyi ilk kez kimden öğrendiniz (x)? 
 Bilgi kaynağı 
Komşu  
Yakın köyden tanıdık  
Tarım il-ilçe müdürlüklerinden  
Üniversitede Hocadan  
Basılı ve görsel yayın organlarından  
İlaç bayiinden  
Fidancıdan   
Tüccardan  
Diğer………………………………………….  
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46. Hasat zamanını nasıl belirliyorsunuz? 
a) Tam çiçekten hasada kadar geçen süreyi dikkate alıyorum  
b) Nişasta testi uygulayarak karar veriyorum  
c) Rengine bakarak karar veriyorum  
d) Tadına bakarak karar veriyorum  
e) Komşu ve yakın köylerde hasat başlayınca ben de hasada başlıyorum  
f) Diğer:…………………………………………………………………...…………….. 
 

47. Arazi ve depoda ortaya çıkan fizyolojik bozukluklar için (Acı Benek, Kabuk Yanıklıgı, 
camsılasma gibi) herhangi bir uygulama(yaprak gübresi, smartfresh )kullanıyor 
musunuz? 
a) Evet  b) Hayır 
 

48. Sizce elma üretimini kısıtlayan faktörler nelerdir? Önem sırasına göre puanlayınız 
(6-1). (Önem sırasına göre en yüksek puanı veriniz) 
a) Ürünün fiyatı ve pazarlama durumu 
b) Girdi fiyatları 
c) Sermaye sorunu 
d) Hastalık-Zaralı Durumu 
e) Sorun yok 
f) Diğer………………………………………… 
 

49.İşletme girdileri için herhangi bir kayıt (Üretici kayıt defteri v.b. gibi) 
tutuyormusunuz? 
a) Evet  b) Hayır 
 

50. Kayıt sistemi kim tarafından tutulmakta? 
a) işletme sahibi tarafından 
b) Aile fertleri tarafından 
c) Danışmanı tarafından 
d) İlaç bayi tarafından 
e) Tarım teşkilatı tarafından 
f) Diğer………………………. 
 

51.Entegre mücadele, organik tarım, iyi tarım uygulamaları ve ÇATAK konusunda 
bilginiz var mı?  
 

 Entegre 
mücadele 

organik tarım ÇATAK 
iyi tarım 

uygulamaları 
 Evet Hayır Evet Hayır Evet Hayır Evet Hayır 
Bilgisi 
varmı 

        

Uygulama 
durumu 

        

Bilgi 
kaynağı 

    

 
52. Yeni bahçe tesisi kuracak olsanız hangi anaç ve çeşidi tercih edersiniz? Neden? 
Anaç:…………………………………… 
Çeşit:……………………………………………… 
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Neden:………………………………………………. 
53. Bahçenizde yabancı ot kontrolü, hastalık ve zararlı kaynağının azaltılması ve toprak 
havalandırılması kaynaklı toprak işleme yapıyormusunuz? 
a) Evet İlkbaharda………………defa, Sonbaharda………………….defa 
b) Hayır 
 
54. Elma yetiştiriciliğinde biyoteknik mücadele hakkında bilginiz var mı? 
a) Evet   b) Hayır 
 
55. Elma iç kurdu ile mücadelede feromon tuzak kullanımı hakkında bilginiz var mı? 
a) Evet   b) Hayır 
 
56. Biyoteknik mücadelede en az 150 dekar alanda mücadele yapılması gerekmektedir. 
Böyle bir mücadele için civar işletmelerle birlikte hareket edermisiniz? 
a) Evet   b) Hayır 
  
IYI TARIM VE ÇATAK (ÇEVRE AMAÇLI TARIMSALARAZILERIN KORUNMASI) 
UYGULAMLARINDAN HABERDAR OLMA, KARAR VERME, UYGULAMA VEYA 
VAZGEÇME 
 
1. İyi tarım uygulamalarını ilk duyduğunuz 
Kişi/Kurum Yıl 
  
 
2. İyi tarım uygulamaları kriterlerini  öğrendiğinin 
Kişi/Kurum Yıl 
  
 
3. iyi tarım uygulamalarını benimsemenizde etkili olan faktörleri sıralayınız(1-5)(En 
önemli faktöre en yüksek puan verilecek)(sadece İTÜ üreticilerine) 
(…)ekonomik faktörler(prim fiyat, alım garantisi, masraflardan tasarruf, karlılık v.b.) 
(…)sağlık faktörleri(kendi, ailesi, işçilerin ve tüketicilerin sağlığımı koruma) 
(…)çevre koruma faktörleri(toprağın, hayvanların, bitkilerin ve suyun korunması) 
(…)yenilikçilik(yeni ve farklı şeyleri deneme isteği) 
(…)Diğer…………………………………………………… 
4. İTU baştan benimsememe nedenlerini işaretleyiniz(?(geleneksel üreticiler için) 
(…) Bilmiyor 
(…) Kendisine artı kazanç veya fayda sağlayacağına inanmıyor 
(…) Pazarın talebi yok 
(…) Karlı değil 
(…) İşletme küçük 
(…) Sertifika maliyeti yüksek 
(…) İşgücü yetersiz 
(…) Kontrol sertifikasyon kuruluşlarına güvenmiyor 
(…) Tüccara güvenmiyor(Tüccarın ürününe fazla fiyat vereceğine inanmıyor) 
(…) Mülk sahibi engeli 
(…) Alt yapı eksik(bina, depo, tuvalet) 
(…) Diğer……………………………………………………………………….. 
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5. İTU’dan vazgeçme nedenlerini işaretleyiniz? (İTU’dan vazgeçenler için) 
(....) Karlı olmadı 
(...) Pazar talep etmedi 
(....) Verim çok düştü 
(....) Devlet desteği yeterli değil 
(....) KSK ile sorun yaşadı 
(....) Alıcı ile problem yaşadı 
(....) Sermaye eksikti 
(....) Mülk sahibi engeli 
(....) Diğer…………………………………………………………………………… 
 
6. İTU Kriterlerinden hangisine uymakta zorlanıyorsunuz (işaretleyiniz)? 
(....) Kayıt tutma ve izlenebilirlik 
(....) Toprak işleme ve Gübre kullanımında karşılaşılan zorluklar 
(....) Hasat sonrası uygulamalar 
(....) İşçi sağlığı, güvenliği ve refahını sağlamadaki yetersizlik 
(....) Çevre ile ilgili konular 
(....) Gıda hijyeni ve güvenliği 
(....) Bitki koruma ve entegre mücadele 
(....) Sabit tesisler (Gübre -ilaç deposu, tuvalet) 
(…) Diğer…………………………………………………………………………… 
 
7. İTU ‘dan sonra yapılmaya başlanan yeni uygulamalar veya tesisler nelerdir 
(işaretleyiniz)? 
(....) Tuvalet 
(....) Gübre deposu 
(....) İlaç deposu 
(....) Ürün analizi 
(....) Toprak ve yaprak analizi 
(....) Kayıt tutma ve izlenebilirlik 
(....) Tarımsal danışmanlık hizmeti 
(....) İşçiler için sosyal alanlar 
(....) Üretici organizasyonuna üye olma 
(....) Uyarı levhaları 
(…) Toprak işleme, sulama, gübreleme ve ilaçlama tekniklerinde değişiklik 
(....) Diğer ……………….. 
 
8. ÇATAK uygulamalarını benimsemenizde etkili olan faktörleri sıralayınız (1-6)(En 
önemli faktöre en yüksek puan verilecek)(sadece ÇATAK üreticilerine) 
(…) Destekleme miktarından dolayı 
(…) Sağlık faktörleri (kendi, ailesi, işçilerin ve tüketicilerin sağlığımı koruma) 
(…) Çevre koruma faktörleri (toprağın, hayvanların, bitkilerin ve suyun korunması) 
(…) Yenilikçilik (yeni ve farklı şeyleri deneme isteği) 
(…)Yaptığı yetiştiricilik yöntemine uygun olduğu için tercih ettim ( iyi tarım vb. 
Uygulamaları            yapıyordur) 
(....) Diğer ……………….. 
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9. Çataktaki çevre dostu tarım teknikleri ve kültürel uygulamalardan hangilerini tercih 
ettiniz(işaretleyiniz)? 
(…) Su kullanımını asgariye indirecek uygun basınçlı sulama sistemlerinden birinin 
kullanılması, 
(…) Çevreye duyarlı bir şekilde kontrollü ilaç ve gübre kullanımı, 
(…) Organik tarım  
(…) İyi tarım uygulamaları. 
 
10. Çatak Kriterlerinden hangisine uymakta zorlanıyorsunuz(işaretleyiniz)? 
(....) Kayıt tutma ve izlenebilirlik 
(....) İlaç ve Gübre kullanımında karşılaşılan zorluklar 
(....) Programın ön gördüğü uygulama süresi(3 yıl) 
(…) Üretim teknikleri, ürün deseni ve uygulamaları  
 
YAYIM ENFORMOSYON 
1. Kayseri de meyvecilik sektörünün daha iyi konuma gelmesi için tarımsal yayımların 
gerekliliğine inanıyor musunuz? 
a) Evet  b) Hayır 
 
2. Kitle iletişim araçlarından en çok hangisinden yararlanıyorsunuz? 
a) Broşür 
b) Dergi, gazete, afiş 
c) Radyo, Tv programları 
d) Slayt seti, film 
e) Telefon, İnternet 
f) Diğer……………………. 
 
3. Televizyonda tarım ile ilgili programları seyreder misiniz? 
a) Her zaman 
b) Ara Sıra 
c) Nadiren 
d) Hiç 
 
4. İnternet ile ilgili hizmetleri kullanma sıklığınız ne kadardır? 
a) Her zaman 
b) Ara Sıra 
c) Nadiren 
d) Hiç 
 

5. Tarım teşkilatındaki teknik elemanların çözüm önerilerinden memnun Kaldınız mı? 
a) Her zaman 
b) Ara Sıra 
c) Nadiren 
d) Hiç 
 

6. Özel şirket elemanların çözüm önerilerinden memnun kaldınız mı? 
a) Her zaman 
b) Ara Sıra 
c) Nadiren 
d) Hiç 
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7. Tarım teşkilatındaki teknik elemanlar ile ilgili düşünceleriniz? 
a) Teknik elemanların çözüm önerileri genelde beni memnun ediyor. 
b) Uygun teknik eleman bulamıyorum 
c) Teknik elemanların çiftçilerle yeterince ilgilenmediklerini düşünüyorum 
d) Teknik elemanların bilgisi yetersiz 
e) Çözüm önerileri uygulanabilir değil 
 
8. Özel şirket (ilaç firmaları, bayileri, danışmalık firmaları vb ) elemanları ile ilgili 
düşünceleriniz? 
a) Teknik elemanların çözüm önerileri genelde beni memnun ediyor. 
b) Uygun teknik eleman bulamıyorum 
c) Teknik elemanların çiftçilerle yeterince ilgilenmediklerini düşünüyorum 
d) Teknik elemanların bilgisi yetersiz 
e) Çözüm önerileri uygulanabilir değil 
9. Özel şirket (ilaç firmaları, bayileri, danışmalık firmaları vb.) elemanlarıyla görüşme 
sıklığı? 
a) Haftada bir 
b) Ayda birkaç kez 
c) Yılda birkaç kez 
d) Hiç görüşmüyorum 
 
10. Sizce tarımsal yayımın en etkili yapılma yöntemi nedir? 
a) Radyo-TV 
b) Gazete-Dergi 
c) Seminer-Konferans 
d) Uygulamalı olarak anlatarak 
e) Üreticileri tartıştırarak 
f) Bireysel olarak tek tek üreticilere bilgi vererek 
g) Telefon-İnternet aracılığıyla bilgilendirme yapılabilir. 
h) Diğer………………………….. 
 
11. Problemlerinizi diğer çiftçilerle belirleyip, yetkililerden eğitim talebiniz oluyor mu? 
a) Evet  b) Hayır 
 
12. İşletme sahibinin tarımsal eğitim durumu/Aldığı eğitimler 
Eğitimin konusu Düzenleyen kurum Düzenleme yılı süresi 
    
    
 
13. Elma yetiştiriciliği ile ilgili ihtiyaç duyulan bilginin türü(ihtiyaç duyduğunuz bilgi 
çeşitlerinin önem sırasına göre 1’den 8’e kadar puanlayınız.) 
(…) Hastalık ve zararlılar 
(…) Gübreleme ve sulama 
(…) Bahçe tesisi ve çeşit seçimi 
(…) Tarımsal destekler 
(…) Pazarlama ile ilgili Konular(fiyat, talep, Pazar durumu ve diğer) 
(…) Ürün paketleme/muhafaza/depolama 
(…) Kayıt tutuma 
(…) Diğer……………………………………………………………………………………… 
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14. Enformasyon kaynakları ile ilişki sıklığı 
Bilgi kaynağı Ilişki sıklığı*( son bir yılda) Konular 
   
   
   
*ilişki sıklığı: 1/yıl, 2/yıl, 1/ ay, 2/ay, 3/ay, 1/hafta, 2/hafta, 3/hafta, 1/gün,2/gün, 3/gün 
 

15. Tarımsal desteklemelerden yararlanmada etkin bilgi kaynağınız nedir? 
(..) Zirai ilaç bayileri 
(..) Tarım teşkilatında çalışan teknik personeller 
(..) Ziraat Odası  
(..) Alım satımı yapan Tüccarlar   
(..) Danışmanlık hizmeti sunan şirketler 
(..) Ziraat Fakültesi 
(  ) Diğer…………………………………. 
 
16. Tarımsal destek uygulamalarını nasıl buluyorsunuz? 
a) Çok olumlu  b) Olumlu c) Ne olumlu ne olumsuz d) Olumsuz              
e)Çok olumsuz       f) Fikrim yok 
17. Elma yetiştiriciliğinde Tarım Sigortası yaptırıyormusunuz? 
a)Evet       b)Hayır 
 
18. Başta meyvecilik olmak üzere, diğer tarımsal ürünlerde çiftçilerimizin karşılaştığı 
sorunların önüne geçilmesi, bölgedeki gen kaynaklarının değerlendirilmesi ve sanayi 
alanında olduğu gibi tarımın ön plana çıknası için Kayseride “Tarımsal Araştırma 
İstasyonu Müdürlüğü”nün kurulmasını istermisiniz? 
a)Evet       b)Hayır 
 
 
SORUNLAR 
1.Elma yetiştiriciliği konusunda ilk aklınıza gelen sorun nedir? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… 
2.Elma yetiştiriciliğimiz ile ilgi aşağıda ifade edilen sorunlara ne derece katıldığınızı 
belirtiniz? 
(PUANLAYINIZ(1-5) En önemli gördüğünüz ifadeye en yüksek puanı veriniz) 
 1 2 3 4 5 
Elma bahçesinin tesisinde teknik konulara (anaç, çeşit seçimi, sulama, 
drenaj ve tozlayıcı oranına v.s) pek dikkat edilmiyor. 

     

Elma üreticilerini bilgilendirecek yeterli donanıma sahip teknik personel 
yok. 

     

Elma işletmelerinin küçük aile tipi işletmelerden oluşmaktadır.      
Elma yetiştiriciliğinde iç ve dış pazarın talepleri doğrultusunda çeşitlilik ve 
üretim yok.  

     

Bahçe tesisinde verilen destek yetersiz ve ürün bazlı elma desteği 
verilmiyor. 

     

İşçilik maliyetlerinin yüksektir.       
İlaçlamanın yetersiz ve/veya tekniğine uygun yapılmamaktadır.      
Elma yetiştiriciliğinde kullanılan ilaçların pahalı olması      
Bitki büyüme düzenleyicilerinin bilinçsiz kullanılmaktadır.      
Üretim aşamasındaki kontrol ve denetimler yetersizdir.      



  Kayseri Elma Raporu-2015 

124 
 

Elmada geleceği planlayan elma yetiştiriciliğine yön veren bölgesel bir 
konseyin bulunmamaktadır. 

     

Bilinçsiz yapılan budamalar nedeniyle verim ve kalitede düşüşler 
yaşanmaktadır. 

     

Kayseri elmasının yeterli tanıtım ve reklamı yapılmamaktadır.      
Kalite ve ürün kayıplarının önüne geçilememektedir. (budama, zirai 
mücadele,erken hasat vb.kaynaklı) 

     

İhracata yönelik elma üretimi gerçekleştirilememektedir.      
Bölgede hastalık ve zararlıdan ari, kaliteli ve ismine doğru fidan temininde 
zorluk yaşanmaktadır. 

     

Pazarlama koopereatifi veya üretici birliği yok veya etkin bir şekilde 
çalışmamaktadır. 

     

Üretim aşamasında girdilerin yüksek olması(gübre, zirai ilaç, mazot 
fiyatlarının yüksekliği, sulama masraflarının yüksekliği, hasat işçiliğinin 
yüksekliği vb.) 

     

Tarım sigortasının çiçeklenme öncesini kapsamamaktadır.      
Soğuk hava depolarının teknik yetersizliği ve ücretlerinin fazla olması      
 

INSAN SAĞLIĞI VE ÇEVRE HASSASIYETLERI 
1. Aşağıdaki tanımlamaların karşısına; puanlama yapınız. 

(PUANLAYINIZ(1-5) En önemli gördüğünüz ifadeye en yüksek puanı veriniz) 
TARIMSAL FAALIYET ÇEVRE İLIŞKISI 1 2 3 4 5 
Daha fazla gübre, daha fazla ürün demektir.      
Fazla su, fazla ürün demektir.      
Gübre ve İlaç ambalajı çevreye zarar vermez.      
Zirai ilaç kullanılmadan kaliteli ürün elde etmek mümkün değildir.      
Toprak işleme yöntemleri ile erozyon arasında önemli ilişki vardır.      
Dozundan fazla kullanılan tarım ilacı çevreye zarar vermez.      
İlaçlamalarda çevreye ve doğadaki faydalılara zararı az olan tarımsal ilaçlar 
tercih edilmelidir. 

     

İlaçlama yapmadan önce kullanılan tarımsal aletin kalibrasyonu ve bakımı 
mutlaka yapılmalıdır. 

     

Kimyevi gübre yerine hayvan gübresi(çiftlik gübresi) kullanılmalıdır.      
Toprakların korunması ve iyileştirilmesi için yeşil gübre uygulamaları 
yapılmalıdır. 

     

      
TARIMSAL FAALIYET VE INSAN SAĞLIĞI ILIŞKISI 1 2 3 4 5 
Tarımsal ilaçlama yaparken koruyucu giysi kullanılmalıdır.      
Tarımsal ilaç kalıntıları yıkama ile kaybolmaktadır.      
Tarımsal ilaçlama yapan işçiler en az yılda bir kez sağlık taramasından 
geçmelidir. 

     

Her işletmede mutlaka tuvalet, lavabo, banyo ve işçinin dinlenmesi için 
‘dinlenme odası’ bulunmalaıdır 

     

Ürünün nakliyesi ve depolanması esnasında insan sağlığını etkileyecek riskler 
söz konusudur. 

     

Tüketicilerin satın aldıkları ürünün, kimin tarafından, nerede ve nasıl 
yetiştirildiğini bilme hakkı vardır. 

     

Toprakta olan ağır mateller, ürüne geçebilmekte ve insan sağlığını tehdit 
etmektedir. 

     

Tarım alet ve makinalarını kullanımında iş güvenliği riski bulunmamaktadır.      
İlçalama ile hasat zamanı arasındaki “bekleme süresi”, Üründe kalıntı riski 
olmaması yönünden önemlidir. 
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