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Özet
Çalışmanın amacı, üreticilerin karşılaştıkları risk faktörleri vc bunlara karşı geliştirilebilecek stratejilerin analiz
edilmesidir. Araştırmada, Tokat ili merkez ilçede domates yetiştiren 77 işletmeden anket ile sağlanan veriler
kullanılmıştır. Veriler Çokboyutlu Ölçeklcme yöntemi ile analiz edilmiştir. Çokboyullu ölçekleme analizi sonucu
üreticiler açısından riske neden olan faktörlerden; ülke ekonomisindeki ve hükümet politikalarındaki değişimler, tarıma
yönelik desteklemelerdeki değişimler ile hastalık ve zararlıların benzer etkiye sahip oldukları ve önem derecelerinin
yüksek olduğu belirlenmiştir. Riske karşı geliştirilebilecek stratejilerden, hastalık ve zararlılar ile mücadele ve ürün
fiyatlarının önceden belli olmasının üreticiler açısından çok önemli olduğu ve benzer etkiye sahip oldukları tespit
edilmiştir.
Anahtar kelimeler: Domates, Risk, Risk Stratejileri, Çokboyutlu Ölçekleme.

A Research on Risks And Risk Strategies Faccd By Tomato Growing Farms In Tokat Province
Abstract
The purpose of this paper is to analyze the risk factors and risk strategies faccd by farmers. The data vvere collected
from 77 farmers by Central district of Tokat province. The data were analyzed by the multidimensional scaling (MDS)
method. From the results got from multidimensional scaling method, among the risky factors in aspect of producers, it is
stated that ıhose three factors - variability of political and economical decisions of govemment. variability of agricultııral
supports and diseases and insects - have similar effects and their priorities are high İt is determincd that the prc-decision
of the prices of fighting with diseases and insects and produets arc very important in the aspect of producers and their
effects arc similar
Key Words: Tomato, Risk, Risk Strategies, Multidimensional Scaling

1. Giriş

Tanm kesimi sürekli olarak risk ve
belirsizlikler ile kaşı karşıyadır. Özellikle iklim
koşullarındaki olumsuzluklar, fiyat belirsizlikleri,
hastalık ve zararlılar tarımsal üretimi olumsuz
etkilemektedir. Bu durum üretici gelirlerinin
sürekli
değişkenlik
göstermesine
neden
olmaktadır.
Tokat ili tarımsal potansiyeli itibariyle
önemli illerimizden birisidir. Özellikle Türkiye
domates talebinin önemli bir kısmı Tokat ilinden
Unlanmaktadır. 2005 yılı verilerine göre 8 199
üretim alanı ve 520 000 ton domates üretimi ile
Türkiye
domates
üretiminin
%4,4’ünü

karşılamaktadır (Anonim, 2006). Özellikle 1990Mı
yıllardan sonra Tokat ilinde sırık domates
üretiminin yaygınlaşması ile birlikte Tokat ili
domates verimi Türkiye ortalamasının çok üstüne
çıkmıştır (Tokat ilinde domates verimi 4.63
ton/Da, Türkiye'de 3,75 ton/Da) (Anonim, 2004).
Tokat ilinde domates üretiminin gelişmesine
paralel olarak, bu üründe yoğun teknoloji ve girdi
kullanımı da üst seviyelere çıkmıştır. Bu durum
tanm işletmelerinin birim alanda daha fazla
sermaye kullanmalarına sebep olmuş ve domates
üretiminde karşılaşılan riskleri de arttırmıştır,
inceleme alanında domates üreten işletmeler, bir
taraftan yağış, sıcaklık vb gibi iklim faktörlerinin
oluşturduğu verim riski
ile
karşıkarşıya
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k a lırla rk e n , d iğ e r ta ra fta n girdi ve çıktı fiyatlarında

m u ltıd ım c n s io n a l s c a lin g - M e lr ic M D S )

m eydana

ana liz e d ilm iştir

gelen

d e ğ iş im le r

ge lirlerinde

d a lg a la n m a la r a yol a ç m a k ta d ır.

MDS,
inançlar ve

T a r ım se k tö rü n ü n karşı karşıya o ld u ğ u risk
k a y n a k la rı,

d o m a te s

g cçcrlıdır.

Bu

M erkez

ilç e sinde

y e tiştire n

n e d e n le

işletm eler

araştırm a da ,

d o m a te s

üreten

tercihler,

b e k le y işle r

ili

H erhangi

lanın

d e ğ işk e n in in ,

bir
bir

d iğ e rin e

d iğ e riy le

ihtim a lle ka rşıla şa c a k ları risk k a y n a k la rın a yönelik

e dilem ediği,

tu tu m la r ın ın

ta m ın la n a m a d ığ ın d a

ü r e tic ile r in

risk

o la n

stra te jile rin e

nsk

b e lir le n m iş tir

k a y n a k la n n a

karşı

y ö n e lik

A yrıca,

geliştirilm iş
tulum ları

eğilimler,

davranışsal

verilerin

d e ğ işk e n in

iş le tm e le r in in k a rşıla ştık la rı vc ileride kuvvetli b ir
b e lir le n m e s i a m a ç la n m ış tır

gibi

tutum lar,

a n a liz in d e kullanılır (Çetin, 2003)

içinde

T okat

kiş isel

kullanılarak

olan

da

karşılıklı

b a ğ ım lılık

Bu a m a ç la ara ştırm a d a , araştırıcılar

bağım lı

a ç ık la n a ın ad ığ ı.
d e ğ işk e n le r

da

bir

grup

olmadığı,

değerinin

biri

tahmin

ba ğ ın ılı-b a ğ ıın sız

olarak

tüm d e ğ işk e n le r arasında var

ilişki

ile

te k n ik le n

boyullu

ya

ılgıicnildiğinde

gündem e

ölç e kle m e ,

karşılıklı

gelm ektedir

karşılıklı

Çok

bağımlılık

ta ra f ın d a n g e liştirilm iş olan ve 5 111 Likerl ölçeği

te k n ik le rin d e n b in d ir ve verinin yapısını insanlara

ile h a z ır la n a n a n k e tle r k u lla n ılm ıştır

görsel olarak hitap e d e b ile c e k şekilde ortaya koyan,

v e r ile r

ç e şitli

Ç o k b o y u tlu

ta n ım la m a

ö lç e k le m e

F id e edilen

istatistikleri

analizi

y ö n te m i

ve

uzaysal g ö r ü n ü m le r in (m odellerin) elde edilebildiği,

ile

k a rm a şık

d e ğ e r le n d in Imıştır

Araştırma sonuçlarının, inceleme alanında
risk
konusunda
bundan
sonra
yapılacak
çalışmalara
yön
verebileceği,
domates
üreticilerinin riskli koşullarda karşı karşıya
kaldıkları kaynaklar hakkında bilgi sahibi
olmalarına yardımcı olacağı, üreticilere risk
yönetimi stratejilerini belirlemede ışık tutabileceği
ve karar alıcılara kullanabilecekleri önemli veriler
sağlayabileceği ifade edilebilir.2

g e o m e trik ve

istatistiksel

Ç o k boyutlu ö lç e k le m e yöntem i n sayıda nesne
y a d a birim arasındaki p d e ğ işk e n e göre belirlenen
u zaklıklara dayalı olarak nesnelerin k boyutlu (k<p)
bir

uzayda

g ö s te r im in i

sağlayarak,

nesneler

a rasındaki ilişkileri b e lirle m e k te d ir (M alholra, 1993;
F a loutsos

and

Lın,

1994;

Ö zdam ar,

2004)

Çok

b o y u tlu ölç e kle m e y ö n te m i u z aklıklar matrislerinden
y a ra r la n a r a k çözüm y a p a r

Bu nedenle veri tipine

g ö re u y gun uzaklık m atrisleri he sa pla m a k gerekir.
Ç a lışm a d a ,

2.

m a te m a tik se l,

işle m le r iç e rm e k le d ir (D u ğ a n , 2003).

veriler

h e s a p la n m ış tır

M ateryal vc Yöntem

Ö klıd,

Y oııng,

uzaklıkları

(1985),

Ö klid

biçiminde
uzaklığını

aşağıdaki gibi h e s a p la m a k la d ır

Araştırmanın verileri, Tokat İli Merkez İlçede
domates yetiştiriciliğinin yoğun olarak yapıldığı 13
köyde 77 adet tarım işletmesinden anket yapılarak
elde edilmiştir. Araştırmada örnek hacminin
belirlenmesinde %10 hata ve %95 güvenilirlik
(z=].96)
sınırları
içerisinde
çalışılmıştır
Araştırmanın birincil verilerini oluşturan anket
formlan Liken Ölçeği tıpı sorularla düzenlendikten
sonra anket aşamasına geçilmiştir.
Elde edilen veriler bilgisayar ortamına
dökülmüş, SPSS 12.0 istatistik paket programı
kullanılarak
analız
edilmiştir.
Araştırmada
Üreticilerin
domates
yetiştiriciliğinde
karşılaşabilecekleri risklerin ve bu risklere karşı
geliştirilebilecek stratejiler arasındaki ilişkiler
Metrik Çok Boyutlu Ölçekleme Yöntemi {Metric

d.j, ökl d uzaklığını, xl( x,, ise a boyutlaki, ı
veya j noktasının pozisyonunu ifade elrrekledr
(Azahağaoğhı ve ark., 2002)
Çok boyutlu ölçekleme analizi sonımda ortaya
çıkar hanla birbirine çok yakın olan nesnelerin
benzer olduklarını, uzak olanların Ha henzer
olmadıkların] gcslennekledır Çalışmada nesneler
üreticilerdir. Harita üzerinde gözlenen uzaklıklar 1.
Boyutla, farklar II Boyutta yer almakladırlar
Çok boyutlu ölçekleme analizinin lemel
amaçlarından hıri, girdi verilerine er iyi uyan az
boyullu ıızaysal haritayı hulmak o ld u ğ u için boyut
sayısının belirlenmesi önem taşımakladır Bulguların
yorumlanması aşannas nda çok boyutlu nlçeklerre
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analizi sonuçlarının güvenilirliği ve geçerliliği test
edilmektedir. Güvenilirlik ve geçerliğin test
edilmesinde iki aşama vardır. Bunlardan birincisi, R2
olarak
bilinen
uygunluk
endeksinin
yorumlanmasıdır. R2 korelasyon katsayısının karesi
olup çok boyutlu ölçekleme modelinin girdi
verilerini ne kadar iyi temsil ettiğini göstermektedir.
Uygunluk endeksinin %60 ya da üzerinde olması
arzu edilmektedir (Dura ve ark., 2004).
Bulguların güvenilirlik ve geçerliliğini test
etmek için uygulanan ikinci aşama, gerginlik değeri
veya stres katsayısının yorumlanmasıdır. Stres
katsayısı çok boyutlu ölçekleme analizinin kalitesini
göstermektedir. Stres katsayısı aşağıdaki gibi
hesaplanmaktadır (Manly, 1994; Özdamar, 2004).

3.

Araştırma, üreticilerin daima karşılaştıkları
risk kaynaklan ve riske karşı geliştirilebilecek
stratejiler olmak üzere iki başlıkta ele alınmıştır.
Araştırıcılar tarafından belirlenen risk kaynakları ve
risk stratejileri konusunda üreticilerin tutumları 5Ti
Likert ölçeği tipi (I- Tam Etkili, 2- Etkili, 3- Orta
Düzeyde Etkili, 4- Az Etkili, 5-Etkisi Yok) sorularla
belirlenmeye çalışılmıştır. Risk kaynakları ile risk
stratejileri konusunda üreticilerden alınan yanıtlar
çok boyutlu ölçekleme ile analiz edilerek, üretici
gözünde riske neden olan faktörlerden hangilerinin
benzer olup olmadığı belirlenmiştir. Aynı şekilde
risk stratejileri konusunda hangi faktörlerin üreticiler
arasında benzer etkiyi yarattığı tespit edilmiştir.
a.

A

2

;s „k

Stress -

il

Analiz sonucunda elde edilecek stres katsayısı;
0-0.025 ise tam uyum, 0.025-0.05 ise mükemmel
uyum, 0.05-0.1 ise iyi uyum, 0.1-0.2 ise düşük
uyum, <0.2 ise uyum olmadığını göstermektedir.
(Doğam 2003)

Bulgular ve Tartışma

Tarımsal
üretimde
risk
konusunda üretici tutumları

kaynakları

Üreticilerce cevaplanan ve riske neden olarak
gösterilen faktörler ve kodları Çizelge l ’de
verilmiştir. Çizelgeden de izlenebileceği gibi
üreticiler, politik ve ekonomik, destekleme ve
hastalık ve zararlı faktörlerinin ürerim faaliyetleri
üzerinde en etkili unsurlar olduğunu ifade
etmişlerdir. Üreticilerin riske neden olan faktörler
üzerine verdiği cevaplar Çok boyutlu ölçekleme ile
analiz edilmiş ve Şekil l ’de verilmiştir.

Çizelge 1. Riske neden olabilecek faktörler ve kodlan
Faktör

Kodu

destekleme
hastalikvezararli
politikveekonomik

Faktör Tanımı
Tarıma yönelik desteklemelerde değişiklik
Hastalık ve Zararlılar

iklim

Ülke Ekonomisi vc Hükümet politikalarındaki değişiklikler
İklim koşullarlı ve doğal afetler

maliyet

Girdi maliyetlerinde değişim

aletmakine

İşletmeye ait alet makine varlığında yetersizlikler
Tarımsal faaliyetlere ilişkin teknik bilgi ve danışman eksikliği

teknikdanisman
ıskalaları
sağlık
ulcısgucu

Tarımsal faaliyette çalışırken olabilecek iş kazaları

üninfiyat
altyapi

Ürün fiyatlarında sürekli değişimler

faizerani

Tarım kesimine uygulanan faiz oranlannda değişim

yabanciisgücü
^oıretim

Sözleşmeli üretim yapılmaması

1kiBteuzakiik
bya

İşletme sahibi, aile işgücü veya işçilerden birinin sağlık problemleri
Aile işgücün yetersizliği
Kırsal alana yönelik altyapı yetersizlikleri
Yabancı işgücü yetersizliği
Köyün kente olan uzaklığı
İşletmeye ait muhasebe kayıtlarının tutulması

' I-Tam Etkili, 2- Etkili, 3- Orta Düzeyde Elkıli, 4- Az Etkili, 5-Etkisi Yok
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Ortalama
*

4,33
4,25
4,17
3,75
3,58
3,58
3,58
3,33
3,17
2,83
2,75
2,58
2,42
2,42
2,33
1,92
1,83

Standart
Sapma
0,89
’
I
0,87 |
0,69
0,87
1,24
1,24
1,08
1,07
1,03
1,27
1,14
1,51
1,62
1,00
1,07
1,24
0,72
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faktörlerine ait olup, bu değişkenlerin üreticiler
açısından riske neden olan faktörler bakımından
benzer etkiye sahip oldukları ifade edilebilir. II
Boyutta en büyük yükler (pozitif), faizorani, altyapi,
maliyet ve ürünfıyat değişkenlerine ait olup, bu
değişkenlerde riske neden olan faktörler bakımından
benzer etkiye sahiptirler. Yani üreticilerin, riske
neden olan faktörler arasında gruplandırma
yaptıklarında,
I.
Grupta
politikveekonomik,
destekleme ve hastalikvezararli faktörlerine, II.
Grupta faizorani, ürünfıyat, maliyet ve altyapi
faktörlerine yer verecekleri söylenebilir.
b. Tarımsal
üretimde
riske
karşı
geliştirilebilecek stratejiler üzerine üretici
tutumları

Çok boyutlu ölçekleme analizinde incelenen
üreticiler açısından 17 faktör arasındaki uzaklık
değerleri kullanılarak, bu faktörlerin çok boyutlu
uzaydaki
konumlan
iki
boyutlu
uzayda
gösterilmiştir.
Analizde
R2 0.848
olarak
bulunmuştur. R2 değerinin yüksek çıkması (%60’tn
üzerinde) modelin girdi verilerini mükemmel bir
şekilde temsil ettiğini göstermektedir. Stres
katsayısı, 0.16 bulunmuştur. Bu oran çok boyutlu
ölçekleme analizinin kalite düzeyinin düşük
olduğunu ortaya koymaktadır.
Şekil üzerinde birbirine yakın çıkan faktörler,
riske neden olma ihtimalleri bakımından üreticiler
açısından benzer niteliklere sahiptirler. Örneğin,
faizorani, altyapi, ününfıyat faktörleri üreticiler
açısından aynı derecede risk kaynağı olmaktadırlar.
Birinci boyutta, politikveekononıik, destekleme,
maliyet, iklim, hastalikvezararli, iskazalari, saglik,
aletmakine ve teknikdanisman faktörleri pozitif
yüklü iken diğerleri negatif yüklüdür. İkinci boyutta,
detekleme, maliyet, ürünfıyat, faizorani, iklim,
altyapi faktörleri pozitif yüklüdürler Yükler dikkate
alındığında, I. Boyutta en büyük yükler (pozitif)
politikveekonomik, destekleme ve hastalikvezararli

Riske karşı geliştirilebilecek olan stratejiler ve
kodlan Çizelge 2’de verilmiştir.
Üreticiler, hastalık ve zararlılar ile mücadele
edilmesi ve ürün fiyatlarının önceden belirlenmesi
durumunda üretim ve pazarlamada karşılaşılabilecek
risklerden en az düzeyde etkileneceklerini ortaya
koymuşlardır.

Öklid Uzaklık Modeli (Euclidean distance model)
2-

O

fa iz o ra n i

altya p ı

O

m a liy e t

1-

ü rü n fiyat

desteklem e

CM

O

■*-*

3
>*
O
CÜ o-

iklim

-s arylık

y a b a n c ıis g ü c u
so z u re tim

“ö~
is k a z a la ri

O

p o litik veek o n o m ik

o

O

h a s ta lik v e z a ra rli

-1 —

aileis< ücü

-1

Boyut 1
Şekil 1. Riske neden olan faktörlerin uzay sal harita üzerinde gösterimi
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Riske karşı geliştirilebilecek stratejiler için
üreticilerin tutumları çok boyutlu ölçekleme ile
analiz edilmiştir. Analizde R2 0.936 olarak
hesaplanmış ve R2 değerinin yüksek çıkması
(%60’ın üzerinde) modelin girdi verilerini
mükemmel bir şekilde temsil ettiğini göstermektedir.
Stres katsayısı 0.08 olarak hesaplanmış olup, bu
değer çok boyutlu ölçekleme analizinin kalite
düzeyinin iyi olduğunu ortaya koymaktadır.
Çok boyutlu ölçekleme analizi sonuçlan şekil
2'de verilmiştir.
Şekil üzerinde birbirine yakın çıkan faktörler,
riske karşı geliştirilebilecek stratejiler bakımından
üreticiler açısından benzer niteliklere sahiptirler,
örneğin, mücadele ve fiyat değişkenleri üreticiler
açısından aynı derecede etkili stratejiler olarak

değerlendirilmektedir
Birinci
boyutta,
urun
çeşitleme, pazar bilgisi, urun sigorta, mücadele, fiyat
ve aile sigorta değişkenleri pozitif yüklü iken
diğerleri negatif yüklüdür. İkinci boyutta, urun
çeşitleme, pazar bilgisi, disayatirim, tanm dışı gelir,
urun sigorta, aile sigorta pozitif yüklüdürler. Yükler
dikkate alındığında, I. Boyutta en büyük yükler
(pozitif) mücadele ve fiyat stratejilerine ait olup, bu
stratejilerin üreticiler açısından riske karşı
geliştirilebilecek stratejiler bakımından benzer
etkiye sahip oldukları ifade edilebilir. II Boyutta en
büyük yükler (pozitif), disayatirim ve tarım dişi gelir
stratejilerine ait olup, bu stratejilerde riske karşı
geliştirilebilecek stratejiler bakımından benzer
etkiye sahiptirler.

Çizelge 2. Riske karşı geliştirilebilecek stratejiler ve kodlan
Strateji Kodu

Strateji Tanımı

O rtalama*

S tandart
Sapma

mücadele

Hastalık ve zararlılarla mücadele etmek

4,67

0,49

fiyat

Ürün fiyatlannın önceden bilinmesi

4,50

0,80

urunsigorta

Ürün sigortası yapmak

3,92

ı.o o j

uruncesitleme

Ürün çeşitlemesi yapmak

3,75

0,75 |

ailesigorta

İşletmeci ve ailesinin sigortalı olmak

3,75

1,14 1

pazarbilgisi

Pazar hakkında bilgi sahibi olmak

3,67

1,07

likitvarlik

Her an kullanılabilecek likit varlığa sahip olmak

3,67

0,49

İşletme dışına yatırım yapmak

3,25

1,60

tarimdisigelir

Tanm dışında çalışmak

3,25

1,62

optimumgirdi

Optimum girdi ve kaynak kullanmak

3,00

0,85

sozuretim

Sözleşmeli üretim yapmak

2,33

1,37

| disayatirim

• I-Tam Etkili, 2- Etkili, 3- Orta Düzeyde Etkili, 4- Az Etkili, 5-Etkisi Yok

Başka bir deyişle üreticilerin, riske karşı
geliştirilebilecek stratejiler arasında gruplandırma
yaptıklarında, I. Grupta mücadele ve fiyat
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stratejilerine, II. Grupta disaytirim ve tarım dışı gelir
stratejilerine yer verebilecekleri belirtilebilir.
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Şekil 2: Riske karşı geliştirilebilecek faktörlerin uzaysal harita üzerinde gösterimi

4.

Sonuç

hesaplanmış olup, modelin girdi verilerini iyi bir
şekilde temsil ettiğini göstermektedir. Stres katsayısı

Tokat ili domates üretiminin yoğun olarak
yapıldığı illerden birisidir. Domates üreticileri de
tarımsal faaliyetler ile uğraşırken çok çeşitli risk ve
belirsizlikler ile karşı karşıyadırlar.
Araştırmada, üreticilerin karşılaşabilecekleri
risk faktörleri ve bunlara karşı geliştirilebilecek
stratejiler karşısındaki davranışları analiz edilmeye
çalışılmıştır. Araştırma verileri, Tokat ili merkez
ilçede domates yetiştiren 77 işletmeden anket ile
sağlanmıştır.
Veriler çok boyutlu ölçekleme yöntemi ile
analiz edilmiştir. Çok boyutlu ölçekleme yöntemi ile
n sayıda nesne ya da birim arasındaki p değişkene
göre belirlenen uzaklıklara dayalı olarak nesnelerin
k boyutlu (k<p) bir uzayda gösterimini sağlayarak,
nesneler arasındaki ilişkiler belirlenmektedir.
Çok boyutlu ölçekleme analizi ile üreticiler
açısından riske neden olan faktörlerden ülke
ekonomisindeki ve hükümet politikalarındaki
değişimler, tarıma yönelik desteklemelerdeki
değişimler ile hastalık ve zararlıların benzer etkiye
sahip oldukları ve önem derecelerinin yüksek olduğu
belirlenmiştir. Bu modelde R2 0.848 olarak

0.16 olarak hesaplanmış ve modelin kalitesinin
düşük düzeyde olduğunu göstermektedir.
Riske karşı geliştirilebilecek stratejilerden,
hastalık ve zararlılar ile mücadele ve ürün
fiyatlarının önceden belli olmasının üreticiler
açısından çok önemli olduğu ve benzer etkiye sahip
oldukları tespit edilmiştir. Bu modelde R2 0.936
olarak hesaplanmış olup, modelin girdi verilerini
mükemmel bir şekilde temsil ettiğini göstermektedir.
Stres katsayısı 0.08 olarak hesaplanmış ve modelin
kalitesinin iyi düzeyde olduğunu göstermektedir.
Sonuç olarak, üreticiler olası riskleri
kendilerince iyi tarif ederlerse, bu risklere karşı
önemli ve etkili stratejiler geliştirebileceklerdir. Bu
durumda tarımsal gelirlerini arttırma imkânına da
sahip olacaklardır.
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