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özet
Bu araştırmanın amacı Samsun ilinde yürütülen tanmsal faaliyetlerin sürdürülebilirliğini değerlendirmektir
Araştırmada kullanılan veriler 2004-2005 üretim dönemine ait olup, basit tesadüfi örnekleme metodu ile seçilmiş 93
tanm işletmesinden anket yoluyla elde edilmiştir. Araştırmada tanmsal faaliyetlerin sürdürülebilirliği ekonomik, sosyal,
teknik açıdan ve çevre yönünden olmak üzere 4 ana grup altında İncelenmiştir. İnceleme alanı için toplam
sürdürülebilirlik indeksi, seçilen 40 sürdürülebilirlik göstergesinden yararlanarak hesaplanmıştır. Araştırma sonuçlan,
inceleme alanında tanmsal faaliyetlerin sürdürülebilirliği açısından ciddi problemlerin var olduğunu gösiermişiir. Binncı
ve II. alt bölgeler için en önemli problem ekonomik sürdürülebilirlik iken, III alt bölge için sosyal yönden
sürdürülebilirlik en önemli sorunu teşkil etmektedir. İnceleme alanında sosyal sürdürülebilirliği tehdit eden en önemli
sorunların kanalizasyon ve sağlık hizmetlerinin yetersizliği gibi altyapı problemleri ile mülkiyet sorunu olduğu tespit
edilmiştir. Sürdürülebilirlik açısından tanmsal faaliyetlere yalınlan sermaye karşılığında elde edilen gelirin yetersizliği
ise en önemli ekonomik sorundur. Kimyasal girdilerin önerilen dozun üzerinde kullanılması, çevre yönünden
sürdürülebilirliğe engel olabilecek en önemli unsurdur. Sulama suyu yetersizliği ile su erozyonu ise tanmsal faaliyetlerin
teknik yönden sürdürülebilirliğini sınırlayan en önemli faktörlerdir. İnceleme alanında, işletme düzeyinde verimliliğin
artırılması, maliyetlerin kontrol altına alınması, tarım dışı yatırımların tarıma yönlendirilmesi tanmsal faaliyetlerin
sürdürülebilirliğine olumlu katkı sağlayabilecektir. İşletme düzeyinde alınacak bu önlemler ulusal düzeyde alınacak
yapısal önlemlerle desteklenmeli ve özellikle altyapı sorunları ve mülkiyet sorunu hızlı bir şekilde çözümlenmelidir
Anahtar Kelimeler: Samsun, Sürdürülebilirlik Göstergeleri, Sürdürülebilirlik İndeksi

The Sustainability Evaluation of Agricultural Activities: The Case of Samsun, Turkey
Abstract
The objeetive o f this study was to evaluate the sustainability of the agricultural activities in Samsun province.
Research data were belong to 2004-2005 produetion period and gathered from randomly selectefl 93 farms by using
questionnaire. In this research, economical, social, teehnieal and environmental sustainability of agricultural activities
was searehed. Total sustainability index, bascd on the seleeted 40 sustainability indicators, vvas used to determine
sustainability level. Research results revealed that the serious problems in aspect of sustainability of agricultural activities
arise in the research area. The basic problem is economic in first and second sub region while that of third region is
social. The magnifıcence social factors in the research area are insufficient infrastrueture such as sewerage Systems;
health ete. and land ownership problem. Hovvever the most important economic barrier is Iow level of retum on Capital
Unconscious and excessive Chemical input use, insufficient irrigation and vvater erosion are the most important
environmental and teehnieal barriers for sustainability of agricultural activities. In the research arca, inereasing farm level
produetivity, controlling produetion cost and transforming non-agricultural investment to the farm might enhance the
sustainability o f agricultural activities. These farm level measures must be supported by national structural policy and
especially inffastructural and land ownership problems should be solved as soon as possible.
Kcynords: Samsun, Sustainability indicators, Sustainability Index

1* Giriş
insanlığın başlangıcından günümüze kadar
ihtiyaç duyulan gıda maddelerinin üretilmesi,
insanlığın en önemli problemlerinden birisi

olmuştur. Giderek artan nüfus zaman içerisinde
beslenme açısından büyük önem taşıyan tarımsal
.
.
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. ı
ürünlere olan talebi artırmıştır Bu sebeple tanm
. ,, .
ürünleri üretiminde verimliliği artırma* ve
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tüketicilerin ihtiyacını karşılayacak üretimi elde
etmek en önemli amaçlardan biri olmuştur. Bu
durum tarımsal üretim faaliyetlerinde modem
girdilerin yoğun olarak kullanılmasına yol açmıştır.
Yoğun ve bilinçsiz kimyasal girdi kullanımı bir
taraftan çevre problemlerinin ortaya çıkmasına sebep
olurken, diğer taraftan birim alandan daha fazla ürün
alma arzusu doğal kaynakların gereğinden fazla
kullanılmasına sebep olmuştur. Dolayısıyla başta
gıda maddeleri üretiminde kendine yeterliliği
sağlamış gelişmiş ülkelerde olmak üzere tüm
ülkelerde tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilirliği
gündemin ön sıralarında yer almaya başlamıştır.
Günümüzde özellikle gelişmekte olan ülkelerde
tarım ürünlerini üreten çiftçiler bir taraftan yüksek
girdi fiyatları ile durağan seyreden ürün fiyatlarının
söz konusu olduğu koşullarda geçimlerini
sağlayacakları geliri elde etmenin ve artırmanın
yollarım ararken, diğer taraftan çevre problemlerine
yol açarak gelecek neslin gıda ihtiyaçlarını
karşılamayı tehlikeye sokacak ölçüde kimyasal girdi
kullanmaktadırlar. Ancak bu amaçlara işletme
düzeyinde ulaşmak çeşitli sebeplerle her zaman
mümkün olamamakta ve tarım ürünlerini üreten
işletmeler ya yeterli geliri elde edemeyip sektörden
kopmakta ya da gelecek neslin durumunu
düşünmeksizin doğal kaynaklan tahrip etmek
pahasına yoğun kimyasal girdi kullanarak ayakta
durmaktadırlar. Aynca, kırsal kesimin sosyal
imkanlarının az ve altyapı problemlerinin fazla
olması tanmsal üretimi daha da güçleştirmektedir.
Buna ilaveten bazı üretim bölgelerinde toprak yapısı
ve sulama imkânları gibi teknik sınırlılıklar da
bulunmaktadır. Bu sorunlar yumağı, şimdiki ve
gelecekteki
tüketicilerin beslenme
ihtiyacını
karşılamayı hedefleyen politikaların, tarımsal
faaliyetlerin
sürdürülebilirliği
konusunda
yoğunlaşmasına sebep olmuştur. Politika yapıcıların
bu konudaki başarısı ise tarım işletmeleri ve tarım
işletmelerini çevreleyen koşullara ait verilerin elde
edilmesine bağlıdır. Gelişmiş ülkelerde tarımsal
faaliyetlerin sürdürülebilirliğini ortaya koymak için
gerekli verileri temin etmek nispeten mümkünse de,
gelişmekte olan ülkelerde bu amaca yönelik düzenli
veriler maalesef bulunmamaktadır. Bu sebeple
gelişmiş ülkelerde tarımsal üretim faaliyetlerinin
sürdürülebilirliğinin değerlendirildiği çok sayıda
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bilimsel çalışma bulunmaktayken (Hammond et al.,
1995; Syers et al., 1995; Tisdell, 1995; Gameda and
Dumanski, 1995; Gomez et al., 1996; Müller, 1996;
Girardin et al., 1996; Svvete-Kelly, 1996; Bockstaller
et al., 1997; Müller, 1998; Pannell and Schilizzi,
1999; Bell and Morse, 1999; Pannell and Glenn,
2000; Rigby et al., 2001; Theodore et al., 2001; Van
der Werf and Petit, 2002; Santarossa, 2003;
Peschard et al., 2004; Morrissey et al., 2005)
gelişmekte olan ülkelerde bu çalışmalar nispeten
daha azdır (Izac and Svvift, 1994; Howlett, 1995;
Rigby et al., 2000; Prada et al., 2003; Bachev, 2005).
Türkiye’de
ise
tanmsal
faaliyetlerin
sürdürülebilirliğinin değerlendirildiği araştırmalar
ise nadirdir (Tannvermiş ve Polat, 1994; özçelik ve
ark., 1999; Tanrıvermiş, 1999). Bu yüzden
Türkiye’de
tanmsal
üretim
faaliyetlerinin
sürdürülebilirliğinin ekonomik, teknik, sosyal
yönden ve çevre açısından değerlendirilmesi büyük
önem taşımaktadır.
Bu
araştırmada
tanmsal
faaliyetlerin
sürdürülebilirliği konusundaki bilgi boşluğunu bir
nebze olsun doldurmak için, Samsun ilinde tanmsal
faaliyetlerin ekonomik, sosyal, teknik yönden ve
çevre açısından sürdürülebilirliğini yansıtacak
sürdürülebilirlik göstergeleri belirlenmiş ve Samsun
ilinde alt bölgeler itibariyle sürdürülebilirlik indeksi
hesaplanmıştır.
2. Materyal ve Metot
2.1. Materyal
Araştırma materyalini Samsun ilinde tanmsal
faaliyetlerini
sürdüren
103752 adet tanm
işletmesinden basit tesadüfi örnekleme metodu ile
seçilmiş 93 işletmeden toplanan veriler ile inceleme
alanında bulunan tarım teknik kuruluşlannın
kayıtları ve daha önce inceleme alanında yapılmış
araştırma sonuçlarından elde edilen veriler
oluşturmuştur. Basit tesadüfi örnekleme yöntemiyle
seçilen işletmelerden gerekli veriler anket yoluyla
2005 yılında toplanmıştır.
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2.2. Tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilirliğinin
belirlenmesinde izlenen metot

tarımsal nüfus yoğunluğu (kişi/hektar), sosyal
güvencesi olan işletme oranı (%), arazi mülkiyeti
ikiden daha fazla kişiye ait olan işletmelerin oranj
İnceleme alanında tarımsal faaliyetlerin
(%), tarımdan ayrılmayı düşünen işletmelerin oranı
sürdürülebilirliği değerlendirilirken, Tarım Master
(%) değişkenleri gösterge olarak kullanılmıştır.
Planına uygun olarak Samsun ili agro-ekolojlik
Çevre
açısından
kullanılan
sürdürülebilirlik
özellikler açısından 3 alt bölgeye ayrılarak
göstergeleri ise teknik etkinlik katsayısı, kimyasal
incelenmiştir. Buna göre Alaçam, Bafra, Çarşamba,
gübre kullanılan alanın toplam alana oranı (%),
Merkez, Ondokuz Mayıs, Tekkeköy, Terme,
kimyasal ilaç kullanılan alanın toplam alana oranı
Yakakent ilçeleri I. alt bölgeyi oluştururken;
(%), önerilen dozun üzerinde gübre kullanan işletme
Asarcık, Havza, Kavak, Ladik, Vezirköprü ilçeleri
oranı (%), önerilen dozun üzerinde ilaç kullanan
II. alt bölgeyi oluşturmuştur, Ayvacık ve Salıpazan
işletme oram (%), birinci sınıf tarım arazisi üzerinde
ilçeleri ise III. alt bölgede yer almıştır (Demir ve
kurulu büyük ölçekli sanayi tesisi sayısı, orman
ark., 2002). İnceleme alanında birinci alt bölge sahil
ağaçlarının kesilmesini uygun bulan işletmelerin
kuşağım temsil ederken, II. alt bölge geçiş ve Ol. alt
oram (%), birinci sımf tarım arazisi üzerine fabrika
bölge ise yüksek kesimleri kapsamaktadır.
kurulması fikrini benimseyen işletmelerin oram (%),
Araştırmada
tarımsal
faaliyetlerin
yerleşim amacıyla kullanılan I. ve II. sınıf tarım
sürdürülebilirliği ekonomik, sosyal, teknik yönden
arazisi oranı (%) ve organik tarım yapılan alandır
ve çevre açısından olmak üzere 4 ana grup altında (hektar). Tarım yapılan toprağın biyolojik ve fizikse!
incelenmiştir. Samsun ili tarımsal faaliyetlerinin
özellikleri ile sulama suyu ile ilgili özelliklerin
sürdürülebilirlik açısından ortaya konulmasında
ncelendiği
teknik
sürdürülebilirliğin
“sürdürülebilirlik
indeksi”
kullanılmıştır. belirlenmesinde organik madde düzeyi düşük arazi
Sürdürülebilirlik
indeksi,
toplulaştırılmış
oranı (%), ürün çeşitliliği, toprak derinliği çok sığ
göstergeleri kapsayan ve sürdürülebilirlikle ilgili
olan arazi oranı (%), V. ve daha yüksek sınıftaki
karmaşık gerçekleri yansıtan bir indekstir (Barrera arazinin toplam tarım arazisi içindeki payı (%),
and Saldivar, 2002; Hass et al., 2002 ).
toprak pH’sı 6.8 ile 7.3 arasında olmayan arazi oranı
İnceleme alanında teknik, ekonomik ve sosyal (%), eğimi %20 ve daha fazla olan arazinin toplam
yönden ve çevre açısından sürdürülebilirliği ortaya
arazi içindeki payı (%), toprakta bulunan tuz miktar
koyabilmek için her bir sürdürülebilirlik grubu için %0.15’den daha fazla olan arazi oranı (%), su
10’ar adet gösterge tespit edilmiştir. Bu bağlamda sıkıntısı çekme oranı (%) ve sulama suyu tuzluluk
ekonomik sürdürülebilirliği ortaya koymada açısından C4 sınıflamasında yer alanların oram (%)
gösterge olarak toplam sermaye getirisi (%), değişkenleri gösterge olarak kullanılmıştır.
ekonomik etkinlik katsayısı, toplam faktör
Söz konusu göstergeler hakkında işletme
verimliliği, toplam risk (%), kişi başına düşen net
düzeyinde ve alt bölgeler itibariyle toplanan ikincil
işletme geliri (YTL),
üretimin kârlı olmadığı
verilerden yararlanarak öncelikle her bir gösterge
gerekçesi ile arazisini boş bırakan işletmelerin oranı
için 0 ile 1 arasında değişen indeks hesaplanmış,
(%), gelecekte işletmesine yatırım yapmayı düşünen
daha sonra bu göstergelere ait indeksler toplanarak
işletmelerin oram (%), son 5 yılda işletmesine
her bir grup için sürdürülebilirlik indeksi
yatırım yapanların oranı (%), işletme arazisini
bulunmuştur. Araştırmada incelenen toplam 40 adet
büyütmeyi düşünenlerin oranı (%), tarım dışına
sürdürülebilirlik göstergesi 0 ile 1 arasında değişen
yatırım yapan işletmelerin oram (%) değişkenleri
nispi indekslere dönüştürülürken göstergelere ait en
kullanılmıştır.
İnceleme
alanında
tarımsal
iyi ve en kötü değerler dikkate alınarak aşağıdaki
faaliyetlerin sosyal yönden sürdürülebilirliğini
formüller kullanılmıştır. Araştırmada gösterge olarak
ortaya koyabilmek için kanalizasyonu olmayan köy
kullanılan değişkenler için en yüksek değer daha
oranı (%), en yakın sağlık kuruluşuna olan uzaklık
yüksek sürdürülebilirliği ifade ettiğinde 1 numaralı
(km), içme suyu yetersiz olan köylerin oranı (%),
formül;
düşük
değerler
daha
yüksek
asfalt köy yolları oranı (%), sağlık personeli başına
sürdürülebilirliği ifade ettiğinde ise iki numaralı
düşen nüfus, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı,
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formül kullanılarak değişkenler nispi indekslere
dönüştürülmüştür (Barrera and Saldivar, 2002;
Morrissey et al., 2005)
l-[en iyi değer-(X)]/[en iyi değer-en kötü değer]

............... (D
l-[(X)-en iyi değer]/[en kötü değer-en iyi değer]
............. (2)
Eşitliklerde X, gösterge olarak kullanılan
değişkene ait değeri ifade etmektedir.
Sonuçta dört ana sürdürülebilirlik grubu için
elde edilen indeksler toplamı 2.5 ile çarpılarak
Samsun ili için alt bölgeler itibariyle toplam
sürdürülebilirlik indekslerine ulaşılmıştır.
3. Araştırma Bulguları ve Tartışma
3.1. tnceleme alanının genel özellikleri
Samsun ilinin yüzölçümü 957888 hektar olup,
bu arazinin %47’sini tarım arazisi, %40’ını
ormanlar, %5’ini çayır ve mera arazisi ve %8’ini
diğer arazi grubu oluşturmaktadır. Samsun ilinde
bulunan 450207 hektarlık tarım arazisinin %62’si I.
alt bölgede, %32’si II. alt bölgede ve %6’sı III. alt
bölgede bulunmaktadır (Anonyıpous, 2005). Samsun
ili tarım arazisinin %47’si I, II. ve III. sınıf tarım
arazisi iken, %44’ü IV., VI. ve VII. sınıf tanm
arazisi ve geri kalan %9’luk kısmı V ve VIII.
sınıflarda yer almaktadır (Anonymous, 1984;
Anonymous, 2001). Samsun ili tarım arazisinin
sadece 81115 hektarlık kısmı sulanmaktadır.
Sulanan tanm arazisinin %24’ü Devlet Su işleri ve
Köy Hizmetleri tarafından sularuyorken; geriye
kalan sulamalar halkın kendi imkanlarıyla
gerçekleştirilmektedir (Demir ve ark., 2002).
Samsun 1.2 milyon kişilik nüfusu ile
Türkiye’nin 14. büyük ilidir. Bu nüfusun %77’si I.
alt bölgede, %19’u II. alt bölgede ve geri kalanı III.
alt bölgededir. Il nüfusunun %45’i şehir
merkezlerinde, %55’i ise köylerde yaşamaktadır
(TÜİK, 2000). Tanmsal nüfus yoğunluğu hektara 3
kişi ile en fazla I. alt bölgede olup, bunu sırasıyla III.
ve II. alt bölgeler takip etmektedir. Samsun ilinde
faal nüfusun yaklaşık %70’i tanm sektöründe
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çalışmaktadır. Samsun ilinde kişi başına düşen gayri
safı yurt içi hasıla 2325$’dır (TÜÎK, 2005).
Samsun ilinde 103752 adet tanm işletmesi
tanmsal üretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu
işletmelerin tamamına yakın kısmı bitkisel ve
hayvansal üretimi bir arada yürüten işletmelerdir.
Sadece bitkisel üretim yapan işletmelerin oranı %9
iken, sadece hayvansal üretim yapan işletmelerin
oranı %1’dir (TÜİK, 1999).
3.2. İncelenen tarım işletmelerinin özellikleri
incelenen tarım işletmeleri 38 dekarı kuru ve
15 dekan sulu olmak üzere toplam 53 dekar
büyüklüğünde işletme arazisine sahiptir ve ortalama
parsel sayısı 6’dır. inceleme alanında faaliyet
gösteren işletmeler ortalama 4 kişiden oluşmakta ve
yaklaşık 286 bin YTLTik toplam sermaye ile
faaliyetlerini sürdürmektedirler. İşletme sahipleri
ortalama 51 yaşmda olup, yaklaşık 37 yıllık tanm
deneyimine
sahiptirler.
incelenen
işletmeler
faaliyetlerini kesikliğe uğratmaksızın sürdürmek için
yılda 2071 YTLTik kredi kullanmakta ve sonuçta
16235 YTL net işletme geliri elde etmektedirler.
Buna ilave olarak işletmelerin 1754 YTLTik tanm
dışı geliri vardır, inceleme alanında yıllık aile
harcamaları toplamı ise ortalama 9928 YTL’dir.
Samsun
ili
alt* bölgeler
itibariyle
incelendiğinde, I ve II. alt bölgelerde faaliyet
gösteren tanm işletmelerinin sahip olduğu arazi
büyüklüğünün III. alt bölgeden daha fazla olduğu
görülmektedir. İkinci ve III. alt bölgelerde işletme
arazisinin büyük bir kısmı kuru iken, I. alt bölgede
işletme arazisinin yansına yakın kısmı suludur.
İkinci ve III. alt bölgelerde arazi parçalılığı daha
büyük sorun teşkil etmektedir. Bu bölgelerde
işletmelerde ortalama parsel sayısı I . alt bölgedeki
işletmelerin sahip olduğu parsel sayısının yaklaşık
iki katı kadardır. İnceleme alanında birim alandan en
yüksek net işletme gelirini I. alt bölgede faaliyet
gösteren işletmeler elde etmektedirler. Birinci alt
bölgede faaliyet gösteren işletmeler diğerlerine
oranla daha fazla kredi kullanmakta, daha yüksek
tarım dışı gelir elde etmekte ve birim alanda daha
fazla sermaye kullanmaktadırlar (Çizelge 3.1).
Üçüncü alt bölgede faaliyet gösteren tanm
işletmelerinin sahipleri diğerlerinden daha genç ve
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görünmektedir (Çizelge 3.2). Her ne kadar DL vc I.
alt bölgeler diğer bölgeden daha iyi olsa da,
ekonomik sürdürülebilirlik açısından bu ali
bölgelerin de istenen düzeyde olduğunu söylemek
mümkün değildir Zira bu alt bölgelerin ekonomik
sürdürülebilirliğini yansıtan indeks, sürdürülebilirlik
açısından en iyi kabul edilen 10 puandan oldukça
düşüktür. Bu puan I. alt bölge çin 4.67 ve III. alt
bölge için 5.32'dir. Birinci ali bölge için toplam
sermaye getirisinin düşüklüğü ve gelecekte
işletmeye yatırım yapma isteğinin düşüklüğü önemli
problemlerdir Üçüncü alt bölge için ekonomik
yönden en önemli tehdit tarım dışına yapılan yatırım
iken, II. alt bölge için aile harcamalarım
karşılayamama riskinin çok yüksek olması ve
ekonomik sebeplerle boş bırakılan arazi miktannm
fazla olmasıdır (Çizelge 3.2).

tarımsal konularda daha az deneyimlidir, tkinci alt
bölgede faaliyet gösteren işletmeler en kalabalık aile
nüfusuna sahip işletmelerdir (Çizelge 3.1).
Birinci alt bölgede işletmeler ağırlıklı olarak
fındık, mısır, çeltik, tütün ve sebze (domates, hıyar,
biner, lahana) yetiştirmekteyken; D. alt bölgede
buğday, arpa ve şeker pancarı ana ürünlerdir.
Üçüncü alt bölgede ise işletmeler mısır, buğday ve
arpa gibi tahılları ve hayvancılık faaliyetlerini
desteklemek için fiğ ve tritikale gibi yem bitkilerini
yetiştirmektedirler.
3.3. İnceleme alanında tarımsal faaliyetlerin
sürdürülebilirliği
İnceleme alanında tarımsal faaliyetlerin
ekonomik yönden sürdürülebilirliğini ifade eden
indeksler
oldukça
düşüktür.
Ekonomik
sürdürülebilirlik açısından Samsun ilinin en kötü alt
bölgesi II. alt bölge, en iyi alt bölgesi ise III. alt
bölgedir. Birinci alt bölgede faaliyet gösteren
işletmeler diğerlerine oranla daha fazla toplam
sermaye getirisi elde etmekte, üretimlerini daha
düşük maliyetle gerçekleştirebilmekte, üretim
faktörlerini daha iyi kullanmaktadırlar. Aynı
zamanda, daha fazla yatarım yapmış ve tarım dışı
yatırımı daha az olan işletmelerdir. Ancak bu
bölgede bulunan işletmeler gelecekte işletmelerine
yatırım yapmada ve işletme arazisini büyütme
konusunda
III.
bölgeden
daha
çekimser
davranmaktadırlar. Bu yüzden III. alt bölge
ekonomik sürdürülebilirlik açısından daha iyi

Sosyal sürdürülebilirlik göstergelerine ait
indeksler,
Samsun
ilinin
sosyal
yönden
sürdürülebilirliğini
tehdit
eden en önemi]
problemlerinin altyapı ile ilgili problemler olduğunu
göstermiştir. Sosyal sürdürülebilirlik açısından en iyi
durumda olan alt bölge II. bölge iken, en kötü bölge
III, alt bölgedir. Kanalizasyon sorunu, sağlık
personelinin yetersiz olması ve asfalt yolların azlığı
III bölgenin en önemli sosyal problemleridir. Birinci
alt bölge için köylerde kanalizasyonun olmayışı en
önemli problemdir. Diğer bölgelerden daha iyi
olmasına rağmen, kanalizasyon sorunu ve sağlık
kuruluşuna olan uzaklık II. alt bölgede de sorun
oluşturmaktadır (Çizelge 3.2).

Çizelge 3.1. İncelenen Tarım İşletmelerinin Sosyo-Ekonomik Özellikleri
II. alt böl ge (n=23)

I. alt bölge (n=63)
Değişkenler
İşletme sahibinin yaşı (yıl)
Aile büyüklüğü (kişi)
Deneyim (yıl)
Toplam aile harcamaları (YTT^yıl)

Ortalama

S.sapma

Ortalama

S,sapma

III. alt bölge (n=7)
Ortalama

S.sapma

50 25*

10.52

54.13b

10 27

45 43"

4.54b

2.45

5.04c

3.28

3 14"

1.44

36.83b

11.44

39.33b

10.89

28.00*

864

4463.88"

2313.36

4 46

11240.50b

10334.26

7993.92*

6269.8

Top. işletme arazisi büyüklüğü (dekar)

52.59b

56.00

57.73b

52.86

44.36"

27.30

Kuru işletme arazisi büyüklüğü (dekar)

31.15"

37.02

56.56b

31.54

41.50"

34 22

Sulu işletme arazisi büyüklüğü (dekar)

21.44“

18.98

1.17b

2.12

2.86b

0B5

4.53“

3.43

8.05b

4.34

8.00b

4 20

Toplam sermaye (YTb'da)

6548.34b

5828.01

2999 43“

2759.47

3000.53"

2940.52

Net işletme geliri (YTL/da)

383.07b

375.41

142.32"

149.44

166.59"

1 4 )2 7

Kredi kullanımı (YTL/da)

43.33"

56.32

31.10"

27.68

25.11*

3059

Tarım dışı gelir (YTUyıl)

2158.82b

3136.03

1007.83*

918.80

571.43"

714.28

Parsel sayısı (adet)

•Farklı harfle ifade edilen değişkenler açısından bölgeler arasındaki fark %5 önem düzeyinde istatistik açıdan önemlidir.

646

ANTALYA. 2006

TÜRKİYE VII. TARIM EKONOMİSİ KONGRESİ

önerilen dozun üzerinde kullanılması ise tarımsal
faaliyetlerin çevre açısından sürdürülebilirliğim
tehdit eden ve bütün alt bölgelerde ortak olan
sorundur. Birinci alt bölgede organik tarım yapılan
alanların var olması bu bölge için çevre açısından
önemli avantaj olarak değerlendirilebilir (Çizelge
3.2.).

Samsun
ilinde
tarımsal
faaliyetlerin
sürdürülebilirliği çevre açısından incelendiğinde,
kimyasal gübre ve ilaç kullanımının en önemli sorun
olduğu dikkat çekmektedir. Nitekim I. alt bölgenin
çevre yönünden en kötü durumda olması, nispeten
daha düz tarım arazisine sahip olan bu bölgede
kimyasal girdi kullanımının diğerlerinden daha fazla
olmasından kaynaklanmaktadır. Kimyasal girdilerin

Çizelge 3.2. Samsun İli Tarımsal Faaliyetlerine Ait Sürdürülebilirlik Göstergeleri
1. Alt Bölge
Göstergeler

Değer

İndeks

III. Alt Bölge

II Alt Bölge
Değer

İndeks

Değer

İndeks
0.12

E K O N O M İK S Ü R D Ü R Ü L E B İ L İ R L İK

Toplam sermaye getirisi (%)

5.8

0.14

4.7

0.06

555

Ekonomik Etkinlik

0.83

0.83

0.69

0.69

0.78

0.78

1.3

0.53

0.5

0.30

111

0.41

33.36
4437.4

0.66

47.21

0 53

40.02

0.60

1630.2

0.02

2353.5

0.60
0.17

Toplam faktör verimliliği
Toplam risk (%)
Kişi başına net işletme geliri (YTL/kişi)
Arazisini boş bırakan işletme (%)

33

0.67

53

0.47

33

0.67

Gelecekte yatırım yapmayı düşünen işletme (%)
Son 5 yılda yatınm yapan işletme (%)

37
34

0.37
0,34

23
33

0.23
0.33

86
14

0.86
0.14

İşletme arazisini büyütmeyi düşünen işletme (%)

35

0.35

46

0.46

86

0.86

Tanm dışına yatınm yapan işletme (%)

18

0.82

22

0.78

29

0.71

Kanalizasyonu olmayan köy oranı (%)

91.26

0.09

78.15

0.22

100.00

0

En yakın sağlık kuruluşuna olan uzaklık (km)

5.32

0.23

5.89

0.21

6.07

0.20

İçme suyu yetersiz köy oranı (%)

8.23

0.92

18.09

S O S Y A L S Ü R D Ü R Ü L E B İ L İ R L İK

16.79

0.83

Asfalt köy yolladı oranı (%)

58.53

0 59

48.69

0.49

13.57

0.82
0.14

Nüfus/sağlık personeli

218.44

0.76

286.19

0.63

572.40

0.05

19.23

0.72

0.46

28.34

0 11

Sosyal güvencesi olan işletme (%)

49

0.49

23.06
74

0.74

43

0.43

Tanmsal nüfus yoğunluğu (kişi/ha)

3.33

0.42
0.37

1.57

0.86

1.80

0,80

52

0.48

0.71

0.84

55

0.45

29
72

0.83

öğretmen başına düşen öğrenci sayısı

Mülkiyeti 2’den fazla kişiye ait olan işlet. (%)
Tarımdan ayrılmayı düşünen işletme (%)

63
16

,

0.28

Ç E V R E A Ç IS I N D A N S Ü R D Ü R Ü L E B İ L İ R L İK

Teknik etkinlik

0.78

0.78

0.73

0.73

0.83

Kimyasal gübre kullanılan alan/top. tar.alan (%)

68

0.32

44

0.56

56

0.44

Kimyasal ilaç kullanılan alan/toplam tar. alan(%)

0.37

51

0.49

60

önerilen dozun üzerinde gübre kullanan işi. (%)

63
31

0.69

26

0.74

29

0.40
0.71

önerilen dozun üzerinde ilaç kullanan işi. (%)

39

061

32

0.68

42

0.58

1.sınıf arazide kurulu büyük ölçekli sanayi tesisi sayısı

4

0.40

I

0.90

0

1

3 72

0.96

5.00

0 95

7.25

0.93

23
801.30

0.77

28

0.72

12

0.88

0.17

0

0

0

0

1.57

0.98

2.48

0.97

1.35

0.99

Organik madde düzeyi düşük alanlann oranı (%)

14.78

0.85

24.00

0.76

38.45

0.62

Ürün çeşitliliği (Simpson index)

0.60

0.60

0.55

0.55

0.54

0.54

Toprak derinliği çok sığ olan arazi(< 20 cm) oranı (%)

20.06

0.80

33.72

0.66

26.93

0.73

IV, VI veVII. sınıf tanm arazisi /toplam tarım arazi (%)

38.26

0.61

17.62

0.82

39.62

0.60

Su sıkıntısı çekme oranı (%)

47.00

0.53

85.00

0.15

71.00

0.29

Su erozyonu şiddetli ve çok şiddetli olan arazi oranı {% )

53.34

0.47

53.99

0.46

34.80

0.65

Sulama suyu kalitesi (tuzluluk, C4 yüzdesi)

10.35

0.90

40.00

0.60

19.00

0.81

Toprak pH'sı 6.8-7.3 arasında olmayan arazi oranı (%)

40,39

0.40

39.16

0.39

47.70

0.48

Arazi eğimi %20 ve fazlası olan alan/top alan (%)

53.48

0.47

54.43

0.46

65.45

0.35

Toprakta bulunan tuz miktarı >%0.15 olan arazi oranı (%)

2.49

0.97

1.86

0.98

0.20

0.99

Ormanın kesilmesini uygun bulan (%)
Tarım arazisine fabrika kurulsun diyen (%)
Organik tanm yapılan alan (ha)
Yerleşim amacıyla kullanılan I.ve II. sınıf arazi (%)
T E K N İK S Ü R D Ü R Ü L E B İ L İ R L İK
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İnceleme alanında tanmsal faaliyetlerin teknik
yönden sürdürülebilirliği açısından T alt bölge en iyi
durumda ve 11 alt bölge en kötü durumdadır. Birinci
alt bölgenin en önemli sorunu su erozyonu iken, II.
alt bölgenin en önemli sorunları sulama suyu
Ç izelge

sıkıntısının çekilmesi ve toprak pH'sınm uygun
düzeylerde olmayışıdır. Sulama suyunun yetersizliği
ve eğimli arazinin fazla olması ise III. alt bölgenin
teknik yönden en önemli sorunlarıdır (Çizelge 3.2).

3.3. Samsun ilinde Alt Bölgeler İtibariyle Toplam Sürdürülebilirlik İndeksi
I, alt bölge

II alt bölge

111. alt bölge

Ekonomik sürdürülebilirlik

4.67

3.87

5.32

Sosyal sürdürülebilirlik

5.34

5.46

3.54

Çevre açısından sürdürülebilirlik

6.05

6.74

6.76

Teknik sürdürülebilirlik

6.60

5.83

6.06

Sürdürülebilirlik indeksi*

56.65

54.75

54.20

•Sürdürülebilirim indeksi hesaplanırken her bölgenin indeks değerleri toplanmış ve 100'c tamamlamak için 2 5 ile çarpılmıştır

İnceleme alanında tanmsal faaliyetlerin
sürdürülebilirliği genel olarak incelendiğinde, en
yüksek toplam sürdürülebilirlik indeksine I. alt bölge
sahip olduğu görülmektedir. Bunu sırasıyla II. ve III.
alt
bölgeler
takip
etmektedir.
Toplam
sürdürülebilirlik indeksleri inceleme alanında
tanmsal faaliyetlerin sürdürülebilirliği açısından
ciddi problemlerin var olduğunu göstermiştir.
Birinci ve II. alt bölgeler için en önemli problem
ekonomik sürdürülebilirlik iken, III. Alt bölge için
sosyal yönden sürdürülebilirlik en önemli sorunu
teşkil
etmektedir.
Ekonomik
ve
teknik
sürdürülebilirlik yönünden en iyi alt bölge I. alt
bölge iken, sosyal yönden sürdürülebilirliği en iyî
olan ü. alt bölgedir. Çevre açısından en iyi
sürdürülebilirlik skoru ise II. alt bölgeye aittir
(Çizelge 3.3 ve Şekil 3.1).

problemleri ve mülkiyet probleminin halen devam
ediyor olması ise sürdürülebilirliği engelleyen en
önemli sosyal faktörlerdir. Çevre açısından
sürdürülebilirliği olumsuz etkileyen en önemli
faktörler bilinçsiz ve yüksek dozda kimyasal girdi
kullanımı ile I-IV. sınıf tarım arazisinin sanayi
amaçlı kullanımıdır. İnceleme alanında yaşanan su
yetersizliği, eğim ve su erozyonu problemleri ise
teknik açıdan sürdürülebilirliği olumsuz etkileyen
faktörlerdir.

4. Sonuç ve Öneriler
Araştırma sonuçlan Samsun ilinde tanmsal
faaliyetlerin sürdürülebilirliğini tehdit eden en
önemli faktörlerin I.ve II. alt bölgelerde ekonomik
faktörler, III. bölgede ise sosyal faktörler olduğunu
göstermiştir. İnceleme alanında sürdürülebilirliği
ekonomik yönden tehdit eden en önemli faktörler
toplam sermaye getirisinin düşüklüğü, tarım
işletmelerine yapılan yatırımların yetersizliği ve
gelecekte işletmeye yatınm yapma isteğinin düşük
olmasıdır. İnceleme alanında mevcut olan altyapı

İnceleme alanında ekonomik sürdürülebilirliğin
artırılabilmesi için, öncelikle işletmeler maliyetlenni
kontrol altına alarak, verimliliklerini artırarak ve
tarım dışına yönlendirmiş oldukları yatırından
işletmelerine yönlendirerek ekonomik anlamda
yaşayabilir işletme olma yönünde çaba sarf
etmelidirler. Aynı zamanda işletmelerin bu çabalan
devletin alacağı yapısal önlemlerle desteklenmelidir.
Devletin alacağı verimliliği artırıcı, kaynak kullanım
etkinliğini sağlayıcı ve örgütlenmeyi teşvik eden
politika önlemleri inceleme alanında tarımsal
faaliyetlerin sürdürülebilirliğini olumlu yönde
etkileyebilecektir. Tarım sektörüne daha fazla kredi
imkanı sağlanmasının ve yayım/çiftçi eğitim
programlarının artırılmasının inceleme alanında
ekonomik
manada
yaşayabilir
işletmelerin
oluşmasına katkı sağlayabilecektir.
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Ekonomik

^ 1. Bölge
Teknik

Sosyal

® II Bölge
^ IlI.Bölgc

Çevre

Şekil 3.1. Samsun ili alt bölgelerinin sürdürülebilirlik indeksi skorlarına ait örümcek ağı
diyagramı
inceleme alanında sosyal sürdürülebilirliğin
sağlanması açısından, ekonomik ve siyasi istikrarın
sağlanmasının büyük önemi vardır. Ekonomik ve
siyasi istikrar sayesinde kırsal kesimde altyapı
yatırımları artabilecek ve bir takım altyapı
problemleri daha kolay çözümlenebilecektir. Bu
konuda ayrıca AB, Dünya Bankası vb. gibi uluslar
arası fonlardan yararlanılması altyapı sorunlarının
çözüme kavuşturulmasını kolaylaştırabilecektir.
İncelenen alanda tarım sektöründe bulunan fazla
nüfusun başka sektörlere kaydırılması ve mülkiyet
problemlerinin çözümlenmesi inceleme alanında
tarımsal
faaliyetlerin
sosyal
yönden
sürdürülebilirliğine olumlu katkı sağlayacaktır.
Samsun ilinde tarımsal faaliyetlerin teknik
yönden sürdürülebilirliğinin sağlanması için sulama
yatırımları artırılmalı ve eğime uygun çeşit
seçilmeli, uygun tarım tekniği kullanılmalı ve uygun
sulama teknikleri kullanılarak inceleme alanındaki
teknik problemler azaltılmaya çalışılmalıdır. Arazi
kullanım
kabiliyetine
uygun
ürünlerin
yetiştirilmesinin de teknik yönden tarımsal
faaliyetlerin sürdürülebilirliğine olumlu katkısı
olabilecektir.
İnceleme alanında bilinçsiz ve yüksek dozda
kimyasal girdi kullanımım azaltmaya odaklanmış
yayım ve çiftçi eğitim programlarının yapılması,
çevre dostu üretim tekniklerinin (iyi tarım
uygulamaları, organik tarım vb.) teşvik edilip
özendirilmesi tarımsal faaliyetlerin çevre açısından
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sürdürülebilirliğine olumlu katkı sağlayabilecektir.
Hükümetin yeterli ve etkili yasal düzenlemeler
yaparak ve bu düzenlemelere yeterli mali kaynak
ayırarak çiftlik kirlenmesini kontrol altına almasının
da sürdürülebilirliğe olumlu kalkışı olabilecektir
Ayrıca inceleme alanında tarım topraklarının amaç
dışı kullanımının engellenmesine yönelik önlemler
de alınmalıdır.
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