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ÖNSÖZ 

Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi (UKKS) 2014-2020 (TCRG, 2015a)’de belirtildiği gibi kırsal 

kalkınma, en genel tanımıyla, kırsal alanda yaşayan fertlerin ekonomik ve sosyal refahı ile yaşam 

kalitesini artırma sürecidir. Kırsal alandaki temel ekonomik faaliyetin tarım olması nedeniyle, bu 

politikanın sektörel boyutu tarım politikalarına konu edilmektedir.  

Türkiye’de ilk defa 1970’li yıllarda başlatılan entegre nitelikteki kırsal kalkınma projeleri, tarımda 

verimlilik ve modernizasyon odaklı olup, daha çok az gelişmiş bölgelerdeki illerde uygulanmıştır. 

1990’lı yıllarda somutlaşmaya başlayan Avrupa Birliği (AB) kırsal kalkınma politikasının temel amacı 

da, kırsal politikanın ifade edilmiş olan iki boyutlu yapısını desteklemektedir. Bu amaç, tarım 

sektörünün rekabet gücünün arttırılması ile kırsal yerleşimlerin sürdürülebilir kalkınması olarak ifade 

edilmektedir (TCRG, 2015a). 

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP), ulusal kaynaklarla yürütülen 

destekleme faaliyetleri içerisindeki “kırsal kalkınma amaçlı tarımsal destekler” bölümünde yer 

almaktadır. 2005 yılında başlatılan program kapsamında bugüne kadar 9 etap halinde 5.580 proje 

desteklenerek, bunlara 1.203.352.694 TL hibe desteği ödemesi yapılmıştır. 2005 yılından beri 

uygulanmakta olan KKYDP kapsamında, 2007 yılından itibaren “Makine Ekipman Alımlarının 

Desteklenmesi” faaliyetleri de uygulanmaktadır. Program kapsamında 2007 yılından bugüne kadar 39 

çeşit makine ekipmandan oluşan toplam 270.045 adet makine ekipman alımı desteklenmiş ve bu 

makine ekipmanlara toplam olarak 1.121.180.847 TL hibe desteği verilmiştir (TRGM, 2015). 

Söz konusu destek tutarları dikkate alındığında, KKYDP’nın önemli ve yüksek bütçeli bir tarımsal 

destek programı olduğu ifade edilebilir. Bu programdan direkt olarak yararlanmış olan yatırımcı 

ve/veya üreticilerin, ilgili desteklemeden önemli bir fayda sağlamış oldukları ifade edilebilir. Bununla 

birlikte, bu programdan dolaylı olarak katkı gören bireyler, işletmeler ve firma sahiplerinin sağlamış 

oldukları faydalar da dikkate alındığında söz konusu katkının oldukça önemli düzeylere ulaşabileceği 

öngörülebilir. Ancak söz konusu katkının faydasını, diğer bir ifade ile ilgili programın kullanıcılara 

sağlamış olduğu etkiyi net olarak belirleyebilmek oldukça güçtür.   

Bu değerlendirme için esas olarak, “Karşıt Durum Etki Değerlendirme Yöntemi” kullanılmıştır. Söz 

konusu yöntem temel olarak “Müdahalenin Net Etkisi Nedir?” sorusuna cevap aramaktadır. Bu 

yönteme göre KKYDP desteklerinden faydalanmış olan müdahale grubu ile faydalanmamış olan 

karşılaştırma grubunun karşılaştırması yapılarak, müdahalenin net etkisi ortaya konmaya çalışılmıştır. 

Bu projede, KKYDP kapsamında bulunan “Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi”, “Makine-

Ekipman Alımlarının Desteklenmesi” alt programları değerlendirmeye alınmıştır. “Tarıma Dayalı 

Yatırımların Desteklenmesi” ana başlığı altında da, “Ekonomik Yatırımlar” alt program desteğinin 

etkileri analiz edilmeye çalışılmıştır. Proje, Türkiye genelinde bir konsept oluşturulabilmesi için, 7 

coğrafik bölgede, Aydın (Ege Bölgesi), Antalya (Akdeniz Bölgesi), Bursa (Marmara Bölgesi), Konya 

(İç Anadolu Bölgesi), Samsun (Karadeniz Bölgesi), Şanlıurfa (Güneydoğu Anadolu Bölgesi), Erzurum 

(Doğu Anadolu Bölgesi) illerinden oluşmaktadır. Birincil veriler, yukarıda belirtilmiş olan illerde, 

2011-2012 döneminde, KKYDP’ndan faydalanmak için başvuruda bulunan, üretici/yatırımcılar ile 

yapılmış olan anket çalışmalarından elde edilmiştir. Çalışma sonucunda, illere göre ve desteklemenin 

türüne göre, göre önemli farklılıklar olduğu tespit edilmiştir. Özellikle, söz konusu destekten 

yararlanan üretici ve/veya yatırımcıların yıllık üretim miktarlarında önemli artışlar olduğu, geleceğe 

yönelik hedeflerinde, üretim ölçeklerini arttırmayı planladıkları belirlenmiştir. 

Söz konusu araştırma konusu ile ilgili olarak gerek uluslararası ve gerekse ulusal düzeyde 

yapılan çalışma sayısının göreli olarak oldukça düşük olmasından dolayı, bu çalışmanın geniş 

kitleler tarafından okunabilmesi ve tüm paydaşlara ulaştırılabilmesinin son derece önemli 

olduğu düşünülmektedir. Bu sebeple, gerek basılı olarak, gerekse dijital (web) ortamda söz 

konusu çalışmanın tüm ilgililere ulaştırılmasında önemli bir misyon üstlenmiş olan Tarımsal 

Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstitüsü Müdürlüğü’ne içten teşekkürlerimizi sunarız.  
         

          Proje Ekibi  
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ÖZET 

Kırsal kalkınma, en genel tanımıyla, kırsal alanda yaşayan fertlerin ekonomik ve sosyal refahı ile 

yaşam kalitesini artırma süreci olarak tanımlanabilir. Bu çalışmada, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının 

Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamında bulunan “Tarıma Dayalı Yatırımların 

Desteklenmesi”, “Makine-Ekipman Alımlarının Desteklenmesi” alt programları değerlendirmeye 

alınmıştır. “Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi” ana başlığı altında da, “Ekonomik Yatırımlar” 

alt program desteğinin etkileri analiz edilmeye çalışılarak, mevcut sorunlar ve olası çözüm önerileri 

sunulmaya çalışılmıştır. 

KKYDP, tarım sektörü ve özellikle kırsal alanda; pazarlama alt yapısının güçlendirilmesi, alternatif 

gelir kaynakları oluşturması, girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesi ve kırsal alanda belirli bir 

kapasitenin oluşturulması ana amaçlarıyla oluşturulmuş olan önemli bir programdır. Bu çalışmada, söz 

konusu program, çeşitli niceliksel ve niteliksel yöntemler kullanılarak değerlendirilmeye çalışılmıştır. 

Bu değerlendirme için esas olarak, “Karşıt Durum Etki Değerlendirme Yöntemi” kullanılmıştır. Söz 

konusu yöntem temel olarak “Müdahalenin Net Etkisi Nedir?” sorusuna cevap aramaktadır.  

Proje, Türkiye genelinde bir konsept oluşturulabilmesi için, 7 coğrafik bölgede, tarımsal üretim 

potansiyeli yüksek ve KKYDP’dan olabildiğince yüksek düzeyde yararlanmış olan iller seçilerek 

gerçekleştirilmiştir. Söz konusu iller; Aydın (Ege Bölgesi), Antalya (Akdeniz Bölgesi), Bursa 

(Marmara Bölgesi), Konya (İç Anadolu Bölgesi), Samsun (Karadeniz Bölgesi), Şanlıurfa (Güneydoğu 

Anadolu Bölgesi), Erzurum (Doğu Anadolu Bölgesi) illerinden oluşmaktadır. Birincil veriler, yukarıda 

belirtilmiş olan illerde, 2011-2012 döneminde, KKYDP’ndan faydalanmak için başvuruda bulunan, 

gerçek ve tüzel kişilerden, belirli bir örnekleme ile belirlenmiş olan üretici/yatırımcılar ile 2015 yılında 

yapılmış olan anket çalışmalarından elde edilmiştir. İlgili dönemde başvuruda bulunup, söz konusu 

KKYDP’ndan faydalanan ve faydalanamayan üreticiler/yatırımcılar, şu parametrelerdeki değişimler 

esas alınarak analiz edilmiştir. Bunlar: (i) İstihdam edilen personeldeki değişim, (ii) Üretim 

düzeyindeki değişim, (iii) Gelirdeki değişim.    

Anket çalışmaları için, öncelikle 7 ilde proje ekibi tarafından, KKYDP’nı yürüten Gıda, Tarım 

Hayvancılık İl Müdürlüğü yetkilileri, İl Müdürleri, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü 

Şube Müdürleri, ilgili destekleri yürüten koordinatör konumundaki meslektaşlarımız ile projeyi tanıtıcı 

ön görüşmeler yapılmıştır. İzleyen süreçte, anket çalışmalarının, ilgili destekleme sürecini iyi bilen 

teknik personel tarafından yapılmasının daha uygun olacağına karar verilmiştir.  

Anket çalışmaları esas olarak üç ana paydaş ile gerçekleştirilmiştir. “Makine-Ekipman Alımlarının 

Desteklenmesi” alt programı için “üreticiler”, “Ekonomik Yatırımlar” alt programı için ise 

“yatırımcılar” ile görüşmeler yapılmıştır. Ayrıca, söz konusu desteklerden hiç yararlanmamış olan 

“tarafsız üretici/yatırımcı” konumundaki, her yöreden belirli sayıdaki potansiyel faydalanıcı ile de 

anket çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Sadece Antalya ilinde de, dördüncü bir paydaş olarak, söz 

konusu destekleme programı hakkındaki görüşlerini, belirli düzeyde de olsa anlayabilmek için, sınırlı 

sayıda “tarafsız vatandaş” ile de anket çalışmaları yapılmıştır.  

Toplam olarak 2.000’in üzerindeki üretici, yatırımcı ve vatandaş ile anket çalışmaları gerçekleştirilmiş 

olup, 100’ün üzerinde ulusal ve uluslararası düzeyde literatür taraması yapılmıştır. Böylelikle, oldukça 

önemli ve zengin sayılabilecek düzeyde bilgi ve veri bankası oluşturulduğu düşünülmektedir. Bu 

konuda, mevcut durumun tespiti, olası problemlerin belirlenmesi ve bunlara yönelik çözüm 

önerilerinin geliştirilmesinde önemli bir alt yapı tesis edilmiştir.   

Çalışmada ortaya konulmuş olan sonuç ve bulgular özet olarak aşağıda sunulmuştur: 

(1) KKYDP desteğinden faydalanmış olan üretici/yatırımcıların, istihdam ettikleri personel sayısının, 

üretici bazında %10-15, işletme (firma) bazında ise %15-25 arasında artış gösterdiği belirlenmiştir.  

(2) KKYDP desteğinden faydalanmış olan üretici/yatırımcıların, tarımsal ürün üretim ve işleme 

kapasitelerinde, üretici bazında %10-20, ürün işleyen firmalarda ise %15-25 arasında bir artış olduğu 

belirlenmiştir.  
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(3) Söz konusu destek programından faydalanmış olan üretici/yatırımcıların, elde ettikleri tarımsal 

gelir ve cirolarında, üretici bazında %15-20, ürün işleyen firmalarda ise %20-25 arasında bir artış 

gerçekleştiği belirlenmiştir. 

(4) Diğer taraftan; KKYDP’na başvuruda bulunmuş ve söz konusu destek programından yararlanmış 

ya da yararlanmamış olan üretici ve yatırımcılar açısından, KKYDP’nın mevcut durumu, sorunlar ve 

bunlara yönelik olası çözüm önerileri aşağıda kısa ve özet olarak sunulmuştur:   

(i) Proje başvuru sürecinde bürokratik işlemlerin zaman aldığı ve söz konusu faaliyetlerin (ruhsat 

alma, çeşitli kurumlardan izin alma vb.) gerçekleştirilmesinde, önemli zorlukların olduğu tespit 

edilmiştir.  

ii) Söz konusu desteklemede Katma Değer Vergisi (KDV) oranın düşürülebileceği, belirli oranlarda 

muafiyet sağlanabileceği ya da tamamen kaldırılmasının faydalı olabileceği belirlenmiştir. Diğer 

taraftan, proje tutarının, hibe kısmını oluşturan tutarın, gelir vergisinden muaf olmasının faydalı 

olabileceği tespit edilmiştir. 

(iii) Hibe desteğinin devam ettirilmesinin oldukça önemli olduğu saptanmış olmakla birlikte, uzun 

vadeli ve yönlendirici kredi teşvik araçlarının kullanımının da faydalı olabileceği tespit edilmiştir.  

(iv) KKYDP ekonomik yatırımlara başvuru ve bitiş tarihleri arasındaki sürenin oldukça uzun olduğu, 

söz konusu sürecin daha da kısaltılmasının, yatırımın etkinliği açısından isabetli olabileceği 

belirlenmiştir.  

(v) Hibe desteği ile satın alınacak makine-ekipman fiyatları ya da inşaat işlemleri için gerekli olan 

demirbaşların satın alınmasında, piyasadaki gerçek fiyat ile, firmaların, söz konusu proje için, proje 

başlangıcında, daha yüksek fiyat sunmalarının da önemli bir problem oluşturduğu tespit edilmiştir. Bu 

konuda, ilgili paydaşlar ve devlet kurumları, sanayi ve ticaret odaları, tarımsal kuruluş temsilcileri bir 

araya gelerek, oluşturulacak ortak bir komisyon ile söz konusu fiyat dalgalanmalarının önüne 

geçilebilecektir. Böylelikle, ilgili tarafların ve kamunun zarar görmeyeceği, teknik talimatlarda 

açıklanmış olan özellik, uygunluk ve kalitenin de korunmasına özen gösterilerek, önleyici ve teşvik 

edici bir mekanizma tesis edilmiş olacaktır.       

(vi) Düşük faizli işletme kredisinin de sağlanmasının faydalı olacağı belirlenmiştir.  

(5) Söz konusu destek programına, daha önce hiç başvuruda bulunmamış, ancak program hakkında 

yeterince bilgi sahibi olan “tarafsız üretici/yatırımcı” konumundaki girişimcilerin de, bu destek 

programının, tarımsal işletme ve firmaların, ekonomik ve üretimsel faaliyetlerinde, pozitif bir etkiye 

sahip olduklarına inandıkları belirlenmiştir. Bu konumdaki üretici/yatırımcıların, en kısa zamanda 

ilgili programlara destek başvurusunda bulunacakları tespit edilmiştir.  

(6) Sadece Antalya ilinde yapılmış olan, herhangi bir tarımsal üretim ve ürün işleme faaliyetinde 

bulunmayan “tarafsız vatandaş” konumundaki paydaşların da, KKYDP programının uygulanmaya 

başladığı dönemler ve özellikle son 4-5 yıldır, kendi yörelerinde, tarımsal üretim ve bu ürünleri işleyen 

tarıma dayalı sanayi sektörlerinde önemli gelişmelerin olduğunu gözleyebildikleri saptanmıştır. 

Yörede gerçekleştirilen ticari faaliyetler, piyasa hareketleri, genel olarak toplumsal refah, kişilerin 

günlük yaşama yönelik memnuniyet düzeylerinde belirgin artışların olduğu belirlenmiştir. Antalya 

gibi, tarım ve turizm sektörlerinin önemli bir rol aldığı yörede, tarım ve tarım dışı sektörlerde görev 

alan kişilerin gelir ve refah seviyelerinde önemli gelişmelerin olduğu belirlenmiştir.      

Sonuç olarak, yapılmış olan bu çalışma ile projede, öneri aşamasında öngörülmüş olan hedeflere 

büyük ölçüde ulaşıldığı düşünülmektedir. İzleyen çalışmalarda, kırsal kesimin gelişmesi ve 

kalkınmasına yönelik, verilmekte ve/veya planlama aşamasında olan destek programlarının etki 

değerleme çalışmalarının geliştirilerek devam ettirilmesinin faydalı olacağı düşünülmektedir. Bunun 

için, tüm paydaşlar arasında (programlara fon sağlayan kamu kurumları, yürütücüler, araştırma 

birimleri, sivil toplum kuruluşları vb.), objektif, izlenebilir, şeffaf veri ve bilgi tabanlarının 

oluşturulmasının, bunun sürdürülebilirliği ve geliştirilmesinin son derece önemli olduğu 

düşünülmektedir.        
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ABSTRACT 

 

ASSESMENT OF IMPACT OF RURAL DEVELOPMENT INVESTMENTS SUPPORT 

PROGRAMME: PROBLEMS AND POSSIBLE SOLUTION SUGGESTIONS 

 

Rural development may be defined as increasing process of economic and social welfare, and life 

quality of individuals who are living in rural area, in general definition. In this study, “Supporting of 

Investments based on Agriculture” and “Supporting of Purchasing of Machine-Equipment” included 

in Rural Development Investments Support Programme (RDISP) sub-programmes were taken to 

assessment. The impacts of “Economic Investments” included under “Supporting of Investments 

based on Agriculture” were tried to assessment and also present problems and possible solution 

suggestions were tried to represent.   

RDISP is a grant supporting programme that has some major objectives such as strengthening of 

marketing substructure, constituting alternative income resources, improving entrepreneurship 

capacity, and forming a precise capacity in rural area.In this project, the program mentioned was tried 

to assessment using different qualitative and quantitative methods. “The Method of Counterfactuals 

Impact Assessment” was used essentially. This method is looking for the answer to the question 

“What is the net impact of interference?”        

The project was performedin selected cities which potential of agricultural production is high and they 

haveinvestors/producers benefited from RDISP as pretty in 7 geographical regions to be constituted of 

a concept at the level of Turkey. These cities followed as: Aydın (Aegean Region), Antalya 

(Mediterranean Region), Bursa (Marmara Region), Konya (The Region of Central Anatolia), Samsun 

(Blacksea Region), Şanlıurfa (The Region of Southeast Anatolia), Erzurum (The Region of East 

Anatolia). Primary data was obtained from the survey questionnaires carried out in 2015 year with real 

and judicial individuals who had applied to benefit from RDISP in 2011-2012 period selected with a 

precise sampling. The producers/investors who benefited and didn’t benefit from RDISP and applied 

in related period were analyzed based on the changes on these parameters. These were: (i) change in 

the staff employed; (ii) change in production level; (iii) change in income.     

Firstlypre-conservations were performed in order to represent the project with authorized personals of 

Provincial Food, Agriculture and Livestock Administration, City Administrators, Directors of Branch 

Offices of Rural Development and Organization, and colleagues who are performing the related 

supports as position of coordinator intended for survey studies in 7 cities. In following period, it was 

decided to be performed the survey studies by the technical personals who know the related supporting 

process. It may be more suitableas well.   

The survey studies were carried out with three major stakeholders. The questionnaires were performed 

with the producers for Supporting of Purchasing of Machine-Equipment” sub-programme and also the 

survey studies were also carried out with the investors for “Economic Investments” sub-programme. 

In addition, the survey studies were carried out with precise potential individuals as position 

“Impartial Producers/Investors” who don’t benefit from RDISP. In only Antalya city, the survey 

studies were carried out with precise number of people as position “Impartial Citizens” to understand 

their opinions on these supporting instruments in also specific level.        

In all, survey studies were performed with over 2.000 producers, investors and citizens; literature 

review was carried out over 100 national and international references. Thus, it is thought to be 

collected an important and rich information and data bank. An important substructure intended for 

defining present situation, determination of possible problems, and also improving solution 

recommendations to these were established.   

Major findings and implications obtained from the study are indicated below briefly: 
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(1) The number of employees of the producers/investors who are benefited from RDISP has increased 

10-15% at producer level, and 15-25% at firm level. 

(2) Agricultural production and processing capacity of the producers/investors who are utilized from 

RDISP has increased 10-20% at producer level, and 15-25% at firm level. 

(3) Agricultural income and endorsement of the producers/investors who are benefited from RDISP 

has increased 15-20% at producer level, and 20-25% at firm level. 

(4) In the framework of the producers and investors who have applied to RDISP, benefited/not 

benefited from this programme, present situation of RDISP, problems and possible solutions to these 

are represented below:  

(i) It is explained that bureaucratic procedures take forever during application period and there are 

important problems in carrying out operations. And also several issues such as getting license and 

permissions from various institutions are taking many times.   

(ii) It is strongly underlined that the rate of value-added tax may be declined, and/or exemption in 

precise rates or removing completely will be able to beneficial in this supporting programme. In the 

other hand, it is emphasizedthat it may be beneficial the certain amount consisted of grant section of 

total project budget may be privileged from income tax. 

(iii) It is indicated that prolonging of this supporting programme is very important, and also using 

instruments of credit encouragement with long term and leader may be beneficial.   

(iv) It is declared that the period between application and ending time to RDISP is very long, thus 

curtailing of this term may be useful in terms of investment effectiveness.  

(vi) It is determined that high price presenting of the firms instead of real price on agricultural 

machines and materials referring to RDISP in submitting of project proposal consists of serious 

problem. In this issue, preventing of price volatility may be ensured by a common commission will be 

founded joining with many organizations and shareholders such as government foundations, chambers 

of industry and commerce, agents of agricultural organizations. Thus, a preventing and promotive 

mechanism will be established with holding harmless of related sides and public, taking care of 

protecting characteristic, suitability and quality clarified in technic instructions.   

(vii) It is highlighted that providing low interest loan will be beneficial. 

(5) The entrepreneurs ina position “Impartial producers/investors” who have made no application to 

RDISP, but these producers who have sufficient information believe that the supporting programme 

have positive effect on production and economic activities of agricultural holdings and/or processing 

firms. It is determined that these producers/investors who are in this position will be made an 

application to this RDISP as soon as possible.     

(6) The citizens in a position “Impartial citizens” who have made no activity in agricultural production 

and product processing operations in only Antalya regions strongly indicate that they can observe that 

remarkable developments in agricultural production and industry sectors based on agriculture from the 

last 4-5 years and current RDISP. It is defined that in income and welfare levels of the people in 

agriculture and non-agricultural sectors can be increased by substantially due to RDISP in Antalya 

where agriculture and tourism sectors take an important role in the region.        

In conclusion, it is thought that the goals envisioned in proposal stage of the project are achieved a 

vast scale in this project. In following studies, it is though that maintaining and improving of impact 

assessment studies of running and/or planning supporting programmes intended for rural development 

is crucial. Thus, consisting of data bank which has objective, traceable, transparent among all 

shareholders (governmental organizations which are providing funds to programmes, coordinators, 

research units, nongovernmental organizations etc.) and also sustaining and improving of this 

formation is vital importance.     

Key Words: Rural Development Investments Support Programme, Impact Assessment, Economic 

Sustainability, Producer, Investor, Welfare.  



vi 

 

 

KISALTMA TANIMLARI 

 

AB  Avrupa Birliği 

ADÜ  Adnan Menderes Üniversitesi  

ARD  Agricultural and Rural Development 

ARIP   Agricultural Reform Implementation Project 

ASPB  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı  

AŞ  Anonim Şirket 

ATE  Average Treatment Effects  

ATT  Average Treatment on Treated 

ATU  Average Treatment on Untreated 

BKİ  Bölge Kalkınma İdareleri 

BŞB  Büyükşehir Belediyesi  

CMEF  Common Monitoring and Evaluation Framework 

ÇATAK Çevre Amaçlı Tarım Arazilerinin Korunması Projesi 

ÇKA  Çukurova Kalkınma Ajansı  

ÇKS  Çiftçi Kayıt Sistemi  

ÇŞB  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı  

DAKA  Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı 

DAP  Doğu Anadolu Projesi  

DID  Difference-in-Differences 

DOKAP Doğu Karadeniz Projesi  

EAFRD European Agricultural Fund for Rural Development 

ESU  European Size Unit 

FADN   Food Agriculture Data Network 

FAO   Food and Agriculture Organization of the United Nations 

GAP   Güneydoğu Anadolu Projesi 

GAPGİDEM Güneydoğu Anadolu Projesi-Girişimci Destekleme Merkezleri 

GAPBKİ Güneydoğu Anadolu Projesi-Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı  

GPS  Generalized Propensity Score Matching  

GTHB  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 

IEG  Independent Evaluation Group 

IFAD  International Fund for Agricultural Development 

IPA   Instrument for Pre-Accession Assistance 

IPARD  Instrument for Pre-Accession Assistance Rural Development Programme  

IV  Instrumental Variables 

JB  Jarque-Bera  



vii 

 

KA  Kalkınma Ajansları 

KBKYP Köy Bazlı Katılımcı Yatırım Projesi  

KDV  Katma Değer Vergisi   

KKP  Kırsal Kalkınma Planı  

KKYDP Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı 

KOBİ  Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler 

KOP  Konya Ovası Projesi  

KOSGEB Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı         

KÖYDES Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi 

KUDAKA Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı  

MDP  Mali Destek Programları  

OED   Operations Evaluation Department 

OGM  Orman Genel Müdürlüğü  

OKA  Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı 

ORKÖY Orman Köylüleri 

OSİB  Orman ve Su İşleri Bakanlığı               

OTP  Ortak Tarım Politikası 

OXFAM  Oxford Committee for Famine Relief 

PSM  Propensity Score Matching  

RDD  Regression Discontinuity Design 

RDI  Rural Development Index 

RDISP  Rural Development Investments Support Programme  

SAPARD  Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development 

SODES Sosyal Destek Programı 

SSK  Sosyal Sigortalar Kurumu        

SUKAP Su, Kanalizasyon ve Altyapı Projesi  

TAGEM Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 

TC  Türkiye Cumhuriyeti 

TCRG  Türkiye Cumhuriyeti Resmi Gazetesi 

TEDGEM  Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü 

TKDK  Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu  

TKV  Türkiye Kalkınma Vakfı  

TRGM  Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 

TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu  

TÜİK  Türkiye İstatistik Kurumu  

UKKS  Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi  

UTS  Ulusal Tarım Stratejisi  



viii 

 

İÇİNDEKİLER  

ÖNSÖZ 

ÖZET 

ABSTRACT 

İçindekiler Dizini………………………..………………………………………………………………i 

1. GİRİŞ .................................................................................................................................................. 1 

1.1. KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESI PROGRAMI (KKYDP)’NIN GELIŞIM 

SÜRECI ................................................................................................................................................. 4 

1.2. ETKI DEĞERLEME KAVRAMI VE KIRSAL KALKINMA PROGRAMLARINDA UYGULANMASI ....... 10 

2. LİTERATÜR ÖZETİ ...................................................................................................................... 17 

3. MATERYAL VE YÖNTEM .......................................................................................................... 26 

3.1. MATERYAL ................................................................................................................................. 26 

3.2. YÖNTEM ..................................................................................................................................... 29 

3.2.1. Karşıt Durum Etki Değerlendirme Yöntemi ....................................................................... 31 

3.2.1.1. Yarı Deneysel Yöntemler ............................................................................................. 31 

3.2.1.2. Karşılaştırmalı Grup Tasarımları .................................................................................. 31 

3.2.1.3. Eğilim Skoru Eşleştirme ............................................................................................... 32 

3.2.1.4. Kernel Eşleştirme ......................................................................................................... 33 

3.2.1.5. Farkın Farkı Yöntemi ................................................................................................... 34 

3.3. YÖNTEMIN UYGULANMASI VE PARAMETRELER ........................................................................ 35 

4. BULGULAR ve TARTIŞMA ......................................................................................................... 39 

4.1. EKONOMIK YATIRIM DESTEKLEMELERINE İLIŞKIN SONUÇLAR ................................................ 39 

4.1.1. Antalya İli Ekonomik Yatırım Desteklemelerine İlişkin Sonuçlar ..................................... 39 

4.1.2. Aydın İli Ekonomik Yatırım Desteklemelerine İlişkin Sonuçlar ........................................ 49 

4.1.2.1. Aydın İli Ekonomik Yatırım Desteklemelerine İlişkin Karşıt Durum Etki 

Değerlendirmesi Sonuçları ........................................................................................................ 55 

4.1.2.1.1. Aydın İli Ekonomik Yatırım Desteklemelerine İlişkin Kapasite Kullanım Oranı 

Açısından Karşıt Durum Etki Değerlendirmesi Sonuçları .................................................... 61 

4.1.2.1.2. Aydın İli Ekonomik Yatırım Desteklemelerine İlişkin İstihdam Edilen Personel 

Sayısı Açısından Karşıt Durum Etki Değerlendirmesi Sonuçları .......................................... 61 

4.1.2.1.3. Aydın İli Ekonomik Yatırım Desteklemelerine İlişkin İşletme Ölçeği Açısından 

Karşıt Durum Etki Değerlendirmesi Sonuçları ...................................................................... 61 

4.1.2.1.4. Aydın İli Ekonomik Yatırım Desteklemelerine İlişkin Ürün İşleme Kapasitesi 

Açısından Karşıt Durum Etki Değerlendirmesi Sonuçları .................................................... 62 

4.1.2.2. Aydın İli Ekonomik Yatırım Desteklemelerine İlişkin Elde Edilen Diğer Bulgular, 

Sorunlar ve Olası Çözüm Önerileri ........................................................................................... 62 

4.1.3. Bursa İli Ekonomik Yatırım Desteklemelerine İlişkin Sonuçlar ........................................ 66 

4.1.3.1. Bursa İli Ekonomik Yatırım Desteklemelerine İlişkin Elde Edilen Diğer Bulgular, 

Sorunlar ve Olası Çözüm Önerileri ........................................................................................... 70 

4.1.4. Konya İli Ekonomik Yatırım Desteklemelerine İlişkin Sonuçlar ....................................... 73 

4.1.4.1. Konya İli Ekonomik Yatırım Desteklemelerine İlişkin Elde Edilen Diğer Bulgular, 

Sorunlar ve Olası Çözüm Önerileri ........................................................................................... 79 



ix 

 

4.1.5. Samsun İli Ekonomik Yatırım Desteklemelerine İlişkin Sonuçlar ..................................... 82 

4.1.5.1. Samsun İli Ekonomik Yatırım Desteklemelerine İlişkin Elde Edilen Diğer Bulgular, 

Sorunlar ve Olası Çözüm Önerileri ........................................................................................... 87 

4.1.6. Erzurum İli Ekonomik Yatırım Desteklemelerine İlişkin Sonuçlar ................................... 90 

4.1.6.1. Erzurum İli Ekonomik Yatırım Desteklemelerine İlişkin Elde Edilen Diğer Bulgular, 

Sorunlar ve Olası Çözüm Önerileri ........................................................................................... 94 

4.1.7. Şanlıurfa İli Ekonomik Yatırım Desteklemelerine İlişkin Sonuçlar ................................... 97 

4.1.7.1. Şanlıurfa İli Ekonomik Yatırım Desteklemelerine İlişkin Elde Edilen Diğer Bulgular, 

Sorunlar ve Olası Çözüm Önerileri ......................................................................................... 103 

4.2. MAKINE EKIPMAN ALIMI DESTEKLEMELERINE İLIŞKIN SONUÇLAR ....................................... 106 

4.2.1. Antalya İli Makine Ekipman Alımı Desteklemelerine İlişkin Sonuçlar ........................... 106 

4.2.1.1. Antalya İli Makine Ekipman Alımı Desteklemelerine İlişkin Karşıt Durum Etki 

Değerlendirmesi Sonuçları ...................................................................................................... 116 

4.2.1.1.1. Antalya ili makine ekipman alımı desteklemelerine ilişkin tarımsal ürün 

üretim kapasitesi açısından karşıt durum etki değerlendirmesi sonuçları ................. 121 

4.2.1.1.2. Antalya ili makine ekipman alımı desteklemelerine ilişkin tarımsal gelir 

açısından karşıt durum etki değerlendirmesi sonuçları ............................................. 121 

4.2.1.2. Antalya ili makine ekipman alımı desteklemelerine ilişkin elde edilen diğer bulgular, 

sorunlar ve olası çözüm önerileri ........................................................................................... 122 

4.2.2. Aydın İli Makine Ekipman Alımı Desteklemelerine İlişkin Sonuçlar ............................. 125 

4.2.2.1. Aydın İli Makine Ekipman Alımı Desteklemelerine İlişkin Karşıt Durum Etki 

Değerlendirmesi Sonuçları ...................................................................................................... 137 

4.2.2.1.1. Aydın İli Makine Ekipman Alımı Desteklemelerine İlişkin İstihdam Edilen Toplam 

Personel Sayısı Açısından Karşıt Durum Etki Değerlendirmesi Sonuçları ............................. 143 

4.2.2.1.2. Aydın İli Makine Ekipman Alımı Desteklemelerine İlişkin Tarımsal Ürün Üretim 

Kapasitesi Açısından Karşıt Durum Etki Değerlendirmesi Sonuçları................................. 144 

4.2.2.1.3. Aydın İli Makine Ekipman Alımı Desteklemelerine İlişkin Tarımsal Gelir Düzeyi 

Açısından Karşıt Durum Etki Değerlendirmesi Sonuçları .................................................. 144 

4.2.2.2. Aydın İli Makine Ekipman Alımı Desteklemelerine İlişkin Elde Edilen Diğer 

Bulgular, Sorunlar ve Olası Çözüm Önerileri ..................................................................... 145 

4.2.3. Bursa İli Makine Ekipman Alımı Desteklemelerine İlişkin Sonuçlar .............................. 148 

4.2.3.1. Bursa İli Makine Ekipman Alımı Desteklemelerine İlişkin Karşıt Durum Etki 

Değerlendirmesi Sonuçları ...................................................................................................... 156 

4.2.3.1.1. Bursa İli Makine Ekipman Alımı Desteklemelerine İlişkin İstihdam Edilen 

Toplam Personel Sayısı Açısından Karşıt Durum Etki Değerlendirmesi Sonuçları ........... 163 

4.2.3.1.2. Bursa İli Makine Ekipman Alımı Desteklemelerine İlişkin Tarımsal Ürün Üretim 

Kapasitesi Açısından Karşıt Durum Etki Değerlendirmesi Sonuçları................................. 163 

4.2.3.1.3. Bursa İli Makine Ekipman Alımı Desteklemelerine İlişkin Tarımsal Gelir Düzeyi 

Açısından Karşıt Durum Etki Değerlendirmesi Sonuçları .................................................. 164 

4.2.3.2. Bursa İli Makine Ekipman Alımı Desteklemelerine İlişkin Elde Edilen Diğer Bulgular, 

Sorunlar ve Olası Çözüm Önerileri ......................................................................................... 164 

4.2.4. Konya İli Makine Ekipman Alımı Desteklemelerine İlişkin Sonuçlar ............................. 167 



x 

 

4.2.4.1. Konya İli Makine Ekipman Alımı Desteklemelerine İlişkin Karşıt Durum Etki 

Değerlendirmesi Sonuçları ...................................................................................................... 177 

4.2.4.1.1. Konya İli Makine Ekipman Alımı Desteklemelerine İlişkin İstihdam Edilen 

Toplam Personel Sayısı Açısından Karşıt Durum Etki Değerlendirmesi Sonuçları............ 184 

4.2.4.1.2. Konya İli Makine Ekipman Alımı Desteklemelerine İlişkin Tarımsal Ürün Üretim 

Kapasitesi Açısından Karşıt Durum Etki Değerlendirmesi Sonuçları ................................. 184 

4.2.4.1.3. Konya İli Makine Ekipman Alımı Desteklemelerine İlişkin Tarımsal Gelir Düzeyi 

Açısından Karşıt Durum Etki Değerlendirmesi Sonuçları .................................................. 185 

4.2.4.2. Konya İli Makine Ekipman Alımı Desteklemelerine İlişkin Elde Edilen Diğer 

Bulgular, Sorunlar ve Olası Çözüm Önerileri ......................................................................... 185 

4.2.5. Samsun İli Makine Ekipman Alımı Desteklemelerine İlişkin Sonuçlar ........................... 189 

4.5.2.1. Samsun İli Makine Ekipman Alımı Desteklemelerine İlişkin Karşıt Durum Etki 

Değerlendirmesi Sonuçları ...................................................................................................... 199 

4.2.5.1.1. Samsun İli Makine Ekipman Alımı Desteklemelerine İlişkin İstihdam Edilen 

Toplam Personel Sayısı Açısından Karşıt Durum Etki Değerlendirmesi Sonuçları............ 205 

4.2.5.1.2. Samsun İli Makine Ekipman Alımı Desteklemelerine İlişkin Tarımsal Ürün 

Üretim Kapasitesi Açısından Karşıt Durum Etki Değerlendirmesi Sonuçları..................... 206 

4.2.5.1.3. Samsun İli Makine Ekipman Alımı Desteklemelerine İlişkin Tarımsal Gelir 

Düzeyi Açısından Karşıt Durum Etki Değerlendirmesi Sonuçları ...................................... 206 

4.2.5.2. Samsun İli Makine Ekipman Alımı Desteklemelerine İlişkin Elde Edilen Diğer 

Bulgular, Sorunlar ve Olası Çözüm Önerileri ......................................................................... 207 

4.2.6. Erzurum İli Makine Ekipman Alımı Desteklemelerine İlişkin Sonuçlar .......................... 210 

4.2.6.1. Erzurum İli Makine Ekipman Alımı Desteklemelerine İlişkin Karşıt Durum Etki 

Değerlendirmesi Sonuçları ...................................................................................................... 220 

4.2.6.1.1. Erzurum İli Makine Ekipman Alımı Desteklemelerine İlişkin Tarımsal Ürün  

Üretim Kapasitesi Açısından Karşıt Durum Etki Değerlendirmesi Sonuçları..................... 224 

4.2.6.1.2. Erzurum İli Makine Ekipman Alımı Desteklemelerine İlişkin Tarımsal Gelir 

Düzeyi Açısından Karşıt Durum Etki Değerlendirmesi Sonuçları ...................................... 225 

4.2.6.2. Erzurum İli Makine Ekipman Alımı Desteklemelerine İlişkin Elde Edilen Diğer 

Bulgular, Sorunlar ve Olası Çözüm Önerileri ......................................................................... 225 

4.2.7. Şanlıurfa İli Makine Ekipman Alımı Desteklemelerine İlişkin Sonuçlar ve Tarafsız 

Üretici/Yatırımcı Yaklaşımları ................................................................................................... 228 

4.3. TARAFSIZ ÜRETICI/YATIRIMCI YAKLAŞIMLARI ....................................................................... 236 

4.3.1. Antalya İlinde KKYDP Hakkında Tarafsız Üretici/Yatırımcı Yaklaşımları .................... 236 

4.3.2. Aydın İlinde KKYDP Desteği Hakkında Tarafsız Üretici/Yatırımcı Yaklaşımları .......... 240 

          4.3.3. Bursa İlinde KKYDP Hakkında Tarafsız Üretici/Yatırımcı Yaklaşımları……..……….242 
          4.3.4. Konya İlinde KKYDP Hakkında Tarafsız Üretici/Yatırımcı Yaklaşımları……………..244 

          4.3.5. Samsun İlinde KKYDP Hakkında Tarafsız Üretici/Yatırımcı Yaklaşımları……………249 

          4.3.6. Erzurum İlinde KKYDP Hakkında Tarafsız Üretici/Yatırımcı Yaklaşımları…………..253 

          4.3.7 Antalya İlinde KKYDP Hakkında Tarafsız Vatandaş Yaklaşımları…………………….257 

5.SONUÇ ………………………………………………………………………………………..…..264 

KAYNAKLAR……………………………………………………………………………………....266  



xi 

 

ÇİZELGELER DİZİNİ 

Çizelge 1. KKYDP’nin gelişim süreci ve ana parametreler .................................................................... 4 

Çizelge 2. KKYDP Ekonomik Yatırımlar çerçevesinde desteklenmiş olan proje sayıları ve hibe 

tutarları .................................................................................................................................................... 6 

Çizelge 3. KKYDP Makine Ekipman Destekleri çerçevesinde desteklenmiş olan proje sayıları ve hibe 

tutarları .................................................................................................................................................... 6 

Çizelge 4.KKYDP 2013 yılı bütçe dağılımı (bin TL) ............................................................................. 6 

Çizelge 5. KKYDP 2014 yılı bütçe dağılımı (bin TL) ............................................................................ 7 

Çizelge 6. KKYDP 2015 yılı bütçe dağılımı (bin TL) ............................................................................ 7 

Çizelge 7. KKYDP kapsamında bütün etaplar dikkate alındığında ödenmiş olan hibe tutarları (2006-

2015) ....................................................................................................................................................... 7 

Çizelge 8. KKYDP çerçevesinde bulunan ekonomik yatırımlar kapsamındaki projelerin genel dağılımı

 ................................................................................................................................................................. 8 

Çizelge 9. 01.01.2015 tarihi itibariyle KKYDP kapsamında yer alan projelerin nitelik konusuna göre 

dağılımı ................................................................................................................................................... 8 

Çizelge 10. 23.10.2015 tarihi itibariyle KKYDP kapsamında yer alan projelerin sektörel dağılımı ...... 9 

Çizelge 11. 23.10.2015 tarihi itibariyle KKYDP kapsamında verilen makine ekipman desteğinin 

dağılımı ................................................................................................................................................... 9 

Çizelge 12. 23.10.2015 tarihi itibariyle KKYDP makine ekipman desteği kapsamında dağıtılan makine 

ekipmanların dağılımı ........................................................................................................................... 11 

Çizelge 13. Kırsal Kalkınma Programı parametreleri ve ilgili Ortak İzleme Değerlendirme Çerçevesi 

etki indikatörleri .................................................................................................................................... 13 

Çizelge 10. İllere göre baz yıl olan 2011 yılında KKYDP başvuru durumu ve anket yapılan 

üretici/yatırımcıların dağılımı ............................................................................................................... 30 

Çizelge 11. İllere göre görüşme yapılan tarafsız üretici/yatırımcı anketlerinin dağılımı ...................... 30 

Çizelge 12. Antalya ilinde görüşme yapılan tarafsız vatandaş anket sayısı .......................................... 30 

Çizelge 13. Farkın farkı yöntemleri ...................................................................................................... 34 

Çizelge 14. Etki değerlendirmesinde kullanılacak değişkenler ve tanımlamaları ................................. 35 

Çizelge 15. Araştırma yörelerinde sahip olunan yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüklerinin dağılımı 36 

Çizelge 16. Değerlendirme künyesi ...................................................................................................... 37 

Çizelge 17. Çalışmada kullanılmış olan parametrik ve parametrik olmayan testler ............................. 38 

Çizelge 18. Antalya ilinde KKYDP ekonomik yatırımlar kapsamında yatırımcı ve işletmelere ait bazı 

karakteristikler ....................................................................................................................................... 39 

Çizelge 19.Antalya ilinde yatırımcılar tarafından uygulanmış olan ekonomik yatırım çeşidi .............. 40 

Çizelge 20. Antalya ilinde işletmelere ait bazı operasyonel özellikler ................................................. 42 

Çizelge 21. Antalya ilindeki işletmelerde sürekli ve geçici çalışan sayısı açısından hibe desteği 

başvuru öncesi ve şimdiki durumun karşılaştırılması ........................................................................... 43 

Çizelge 22. Antalya ilindeki işletmelerde yıllık ürün işleme kapasitesi (ton)açısından hibe desteği 

başvuru öncesi ve mevcut durumun karşılaştırılması ............................................................................ 44 

Çizelge 23. Antalya ilindeki işletmelerde ürün ya da faaliyet konuları açısından hibe desteği başvuru 

öncesi ve mevcut durumun karşılaştırılması ......................................................................................... 45 

 



xii 

 

Çizelge 24. Antalya ilindeki işletmelerde KKYDP kapsamında yer alan ekonomik yatırım programına 

ilişkin bazı özelliklerin belirlenmesi...................................................................................................... 46 

Çizelge 25. Antalya ilinde KKYDP ekonomik yatırımlar kapsamında proje hazırlama konusunda 

karşılaşılan problemler .......................................................................................................................... 47 

Çizelge 26. Antalya ilinde KKYDP ekonomik yatırımlar kapsamında uygulama aşamasında 

karşılaşılan zorlukların belirlenmesi ...................................................................................................... 47 

Çizelge 27. Aydın ilinde yatırımcı ve işletmelere ait bazı karakteristikler ........................................... 49 

Çizelge 28. Aydın ilinde yatırımcılar tarafından proje destek başvurusu yapılan programlar .............. 50 

Çizelge 29. Aydın ilindeki işletmelerde sürekli ve geçici çalışan sayısı açısından hibe desteği başvuru 

öncesi ve şimdiki durumun karşılaştırılması ......................................................................................... 52 

Çizelge 30. Aydın ilindeki işletmelerde yıllık ürün işleme kapasitesi (ton) açısından hibe desteği 

başvuru öncesi ve mevcut durumun karşılaştırılması ............................................................................ 52 

Çizelge 31. Aydın ilindeki işletmelerin yıllık cirolarına göre değişim.................................................. 53 

Çizelge 32. Aydın ilindeki işletmelerin işledikleri ürün ya da faaliyet konuları açısından hibe desteği 

başvuru öncesi ve mevcut durumun karşılaştırılması ............................................................................ 54 

Çizelge 33. Aydın ilinde ekonomik yatırımlar çerçevesinde yapılan etki değerlendirme çalışmasında 

kullanılan değişkenler ve tanımlamaları ................................................................................................ 55 

Çizelge 34. Aydın ilinde ekonomik yatırımlar desteği çerçevesinde yapılan lojit regresyon analizinde 

kullanılan değişkenlere ait bazı tanımlayıcı istatistikler ........................................................................ 55 

Çizelge 35. Logit regresyon analizinin sonuçları .................................................................................. 55 

Çizelge 36. Aydınili ekonomik yatırımlar desteği kapsamında eğilim skoru eşleştirmeleri ................. 56 

Çizelge 37. Aydın ilinde ekonomik yatırımlar desteği çerçevesinde eşleştirme skorlarının normallik 

testi ........................................................................................................................................................ 57 

Çizelge 38. Aydın ilinde ekonomik yatırımlar desteği çerçevesinde tarımsal işletmelerin kapasite 

kullanım oranlarına ait normallik testi (2011) ....................................................................................... 57 

Çizelge 39. Aydın ilinde ekonomik yatırımlar desteği çerçevesinde tarımsal işletme gruplarına ait 

kapasite kullanım oranlarının karşılaştırılması (2011) .......................................................................... 57 

Çizelge 40. Aydın ilinde ekonomik yatırımlar desteği çerçevesinde istihdam edilen personel sayısına 

ait normallik testi (2011) ....................................................................................................................... 57 

Çizelge 41. Aydın ilinde ekonomik yatırımlar desteği çerçevesinde işletme gruplarına ait istihdam 

edilen personel sayısı değerlerinin karşılaştırılması (2011) .................................................................. 58 

Çizelge 42. Aydın ilinde ekonomik yatırımlar desteği çerçevesinde işletme ölçeği değerlerine ait 

normallik testi (2011) ............................................................................................................................ 58 

Çizelge 43. Aydın ilinde ekonomik yatırımlar desteği çerçevesinde işletme ölçeği değerlerinin 

karşılaştırılması (2011) .......................................................................................................................... 58 

Çizelge 44. Aydın ilinde ekonomik yatırımlar desteği çerçevesinde işletmelerin ürün işleme kapasitesi 

değerlerine ait normallik testi (2011) .................................................................................................... 58 

Çizelge 45. Aydın ilinde ekonomik yatırımlar desteği çerçevesinde işletmelerin ürün işleme kapasitesi 

değerlerine ait değerlerin karşılaştırılması (2011) ................................................................................. 59 

Çizelge 46. Aydın ilinde ekonomik yatırımlar desteği çerçevesinde tarımsal işletmelerin kapasite 

kullanım oranlarına ait normallik testi (2014) ....................................................................................... 59 

Çizelge 47. Aydın ilinde ekonomik yatırımlar desteği çerçevesinde tarımsal işletme gruplarına ait 

kapasite kullanım oranlarının karşılaştırılması (2014) .......................................................................... 59 



xiii 

 

Çizelge 48. Aydın ilinde ekonomik yatırımlar desteği çerçevesinde istihdam edilen personel sayısına 

ait normallik testi (2014) ....................................................................................................................... 59 

Çizelge 49. Aydın ilinde ekonomik yatırımlar desteği çerçevesinde işletme gruplarına ait istihdam 

edilen personel sayısı değerlerinin karşılaştırılması (2014) .................................................................. 59 

Çizelge 50. Aydın ilinde ekonomik yatırımlar desteği çerçevesinde işletme ölçeği değerlerine ait 

normallik testi (2014) ............................................................................................................................ 60 

Çizelge 51. Aydın ilinde ekonomik yatırımlar desteği çerçevesinde işletme ölçeği değerlerinin 

karşılaştırılması (2014) .......................................................................................................................... 60 

Çizelge 52. Aydın ilinde ekonomik yatırımlar desteği çerçevesinde işletmelerin ürün işleme kapasitesi 

değerlerine ait normallik testi (2014) .................................................................................................... 60 

Çizelge 53. Aydın ilinde ekonomik yatırımlar desteği çerçevesinde işletmelerin ürün işleme kapasitesi 

değerlerine ait değerlerin karşılaştırılması (2014) ................................................................................. 60 

Çizelge 54. Aydın ili tarımsal işletmelerinde kapasite kullanım oranı açısından eşleştirilmiş farkın 

farkı yöntemi sonuçları.......................................................................................................................... 61 

Çizelge 55. Aydın ili tarımsal işletmelerinde istihdam edilen personel sayısı açısından eşleştirilmiş 

farkın farkı yöntemi sonuçları ............................................................................................................... 61 

Çizelge 56. Aydın ili tarımsal işletmelerinde işletme ölçeği açısından eşleştirilmiş farkın farkı yöntemi 

sonuçları ................................................................................................................................................ 62 

Çizelge 57. Aydın ili tarımsal işletmelerinde işletme ölçeği açısından eşleştirilmiş farkın farkı yöntemi 

sonuçları ................................................................................................................................................ 62 

Çizelge 58. Aydın ilindeki işletmelerin/yatırımcıların ekonomik yatırım programına ilişkin bazı 

düşüncelerinin belirlenmesi................................................................................................................... 63 

Çizelge 59. Aydın ilinde ekonomik yatırımlar kapsamında proje hazırlama konusunda karşılaşılan 

problemler ............................................................................................................................................. 64 

Çizelge 60. Aydın ilinde ekonomik yatırımlar kapsamında uygulama aşamasında karşılaşılan 

zorlukların belirlenmesi......................................................................................................................... 64 

Çizelge 61. Bursa ilinde yatırımcı ve işletmelere ait bazı karakteristikler ............................................ 67 

Çizelge 62. Bursa ilinde yatırımcılar tarafından proje destek başvurusu yapılan programlar .............. 67 

Çizelge 63. Bursa ilindeki işletmelerde sürekli ve geçici çalışan sayısı açısından hibe desteği başvuru 

öncesi ve şimdiki durumun karşılaştırılması ......................................................................................... 68 

Çizelge 64. Bursa ilindeki işletmelerde yıllık ürün işleme kapasitesi (ton) açısından hibe desteği 

başvuru öncesi ve mevcut durumun karşılaştırılması ............................................................................ 69 

Çizelge 65. Bursa ilindeki işletmelerde yıllık cirolarına göre değişim ................................................. 69 

Çizelge 66. Bursa ilindeki işletmelerin/yatırımcıların ekonomik yatırım programına ilişkin bazı 

düşüncelerinin belirlenmesi................................................................................................................... 70 

Çizelge 67. Bursa ilindeki işletmelerde ekonomik yatırımlar kapsamında proje hazırlama konusunda 

karşılaşılan problemler .......................................................................................................................... 71 

Çizelge 68. Bursa ilinde ekonomik yatırımlar kapsamında uygulama aşamasında karşılaşılan 

zorlukların belirlenmesi......................................................................................................................... 72 

Çizelge 69. Konya ilinde KKYDP ekonomik yatırımlar kapsamında yatırımcı ve işletmelere ait bazı 

karakteristikler ....................................................................................................................................... 74 

Çizelge 70. Konya ilinde yatırımcılar tarafından proje destek başvurusu yapılan programlar  ............ 75 

Çizelge 71. Konya ilindeki işletmelerde sürekli ve geçici çalışan sayısı açısından hibe desteği başvuru 

öncesi ve şimdiki durumun karşılaştırılması ......................................................................................... 76 



xiv 

 

Çizelge 72. Konya ilindeki işletmelerde yıllık ürün işleme kapasitesi (ton) açısından hibe desteği 

başvuru öncesi ve mevcut durumun karşılaştırılması ............................................................................ 77 

Çizelge 73. Konya ilindeki işletmelerde yıllık cirolarına göre değişim ................................................ 77 

Çizelge 74. Konya ilindeki işletmelerin başlıca faaliyet konuları ......................................................... 78 

Çizelge 75. Konya ilindeki işletmelerin/yatırımcıların ekonomik yatırım programına ilişkin bazı 

düşüncelerinin belirlenmesi ................................................................................................................... 79 

Çizelge 76. Konya ilinde ekonomik yatırımlar kapsamında proje hazırlama konusunda karşılaşılan 

problemler.............................................................................................................................................. 80 

Çizelge 77. Konya ilinde ekonomik yatırımlar kapsamında uygulama aşamasında karşılaşılan 

zorlukların belirlenmesi ......................................................................................................................... 81 

Çizelge 78. Samsun ilinde KKYDP ekonomik yatırımlar kapsamında yatırımcı ve işletmelere ait bazı 

karakteristikler ....................................................................................................................................... 83 

Çizelge 79. Samsun ilinde yatırımcılar tarafından proje destek başvurusu yapılan programlar ........... 84 

Çizelge 80. Samsun ilindeki işletmelerde sürekli ve geçici çalışan sayısı açısından hibe desteği 

başvuru öncesi ve şimdiki durumun karşılaştırılması ............................................................................ 85 

Çizelge 81. Samsun ilindeki işletmelerde yıllık ürün işleme kapasitesi (ton) açısından hibe desteği 

başvuru öncesi ve mevcut durumun karşılaştırılması ............................................................................ 85 

Çizelge 82. Samsun ilindeki işletmelerde yıllık cirolarına göre değişim .............................................. 86 

Çizelge 83. Samsun ilindeki işletmelerin başlıca faaliyet konuları ....................................................... 86 

Çizelge 84. Samsun ilindekiişletme/yatırımcıların ekonomik yatırım programına ilişkin bazı 

düşüncelerinin belirlenmesi ................................................................................................................... 87 

Çizelge 85. Samsun ilinde proje hazırlama konusunda karşılaşılan problemler ................................... 88 

Çizelge 86. Samsun ilinde ekonomik yatırımlar kapsamında uygulama aşamasında karşılaşılan 

zorlukların belirlenmesi ......................................................................................................................... 89 

Çizelge 87. Erzurum ilinde yatırımcı ve işletmelere ait bazı karakteristikler ....................................... 91 

Çizelge 88. Erzurum ilinde yatırımcılar tarafından proje destek başvurusu yapılan programlar .......... 92 

Çizelge 89. Erzurum ilindeki işletmelerde sürekli ve geçici çalışan sayısı açısından hibe desteği 

başvuru öncesi ve şimdiki durumun karşılaştırılması ............................................................................ 92 

Çizelge 90. Erzurum ilindeki işletmelerde yıllık ürün işleme kapasitesi (ton) açısından hibe desteği 

başvuru öncesi ve mevcut durumun karşılaştırılması ............................................................................ 93 

Çizelge 91. Erzurum ilindeki işletmelerde yıllık cirolarına göre değişim ............................................. 93 

Çizelge 92. Erzurum ilindeki işletmelerin başlıca faaliyet konuları ...................................................... 94 

Çizelge 93. Erzurum ilindeki işletme/yatırımcıların ekonomik yatırım programına ilişkin bazı 

düşüncelerinin belirlenmesi ................................................................................................................... 94 

Çizelge 94. Erzurum ilinde proje hazırlama konusunda karşılaşılan problemler .................................. 95 

Çizelge 95. Erzurum ilinde ekonomik yatırımlar kapsamında uygulama aşamasında karşılaşılan 

zorlukların belirlenmesi ......................................................................................................................... 96 

Çizelge 96. Şanlıurfa ilinde ekonomik yatırımlar kapsamında yatırımcı ve işletmelere ait bazı 

karakteristikler ....................................................................................................................................... 98 

Çizelge 97. Şanlıurfa ilinde yatırımcılar tarafından proje destek başvurusu yapılan programlar ......... 99 

Çizelge 98. Şanlıurfa ilindeki işletmelerde sürekli ve geçici çalışan sayısı açısından hibe desteği 

başvuru öncesi ve şimdiki durumun karşılaştırılması ............................................................................ 99 



xv 

 

Çizelge 99. Şanlıurfa ilindeki işletmelerde yıllık ürün işleme kapasitesi (ton) açısından hibe desteği 

başvuru öncesi ve mevcut durumun karşılaştırılması .......................................................................... 101 

Çizelge 100. Şanlıurfa ilinde işletmelerin yıllık cirolarına göre oluşan ölçek değişimi ...................... 101 

Çizelge 101. Şanlıurfa ilinde işletmelerin başlıca faaliyet konuları .................................................... 102 

Çizelge 102. Şanlıurfa ilindeki işletme/yatırımcıların ekonomik yatırım programına ilişkin bazı 

düşüncelerinin belirlenmesi................................................................................................................. 103 

Çizelge 103. Şanlıurfa ilinde proje hazırlama konusunda karşılaşılan problemler ............................. 104 

Çizelge 104. Şanlıurfa ilinde ekonomik yatırımların uygulanması aşamasında karşılaşılan zorluklar 105 

Çizelge 105. Antalya ilinde KKYDP makine ekipman alımı desteklemeleri kapsamında işletmelere ait 

bazı karakteristikler ............................................................................................................................. 107 

Çizelge 106. Antalya ilinde üreticilerin sosyal güvenlik primlerini düzenli ödeme durumu .............. 107 

Çizelge 107. Antalya ilinde üreticilerin tarım dışı gelire sahip olma durumu arasındaki farklılıklar . 108 

Çizelge 108. Antalya ilinde üreticilerin elde ettiği hanehalkı geliri içerisinde tarımsal gelir ile makine 

ekipman desteğinden faydalanma durumu arasındaki ilişki ................................................................ 108 

Çizelge 109. Antalya ilinde üreticilerin tarımsal üretim faaliyetini gerçekleştirdikleri arazi büyüklüğü 

ile makine ekipman desteğinden faydalanma durumu arasındaki ilişki .............................................. 109 

Çizelge 110. Antalya ilinde üreticilere makine ekipmanı satan, bayii ya da firmanın, başvuru öncesi 

üreticiler ile temasa geçme durumu .................................................................................................... 109 

Çizelge 111. Antalya ilinde projeyi hazırlayan kişi ya da kurumlar arasındaki farklılıklar ................ 110 

Çizelge 112. Antalya ilinde alınan makine ekipmanı destekleyici olarak hibe kapsamı dışında satın 

alınan ilave yedek parça ve cihazlar .................................................................................................... 110 

Çizelge 113. Antalya ilinde aile üyeleri dışında tarımsal işletmelerde istihdam edilen işçi durumu .. 111 

Çizelge 114. Antalya ilinde 2011 yılı verilerine göre KKYDP kapsamında analiz edilen işletmelerin 

istihdam ettikleri işçi sayılarına göre dağılımı .................................................................................... 111 

Çizelge 115. Antalya ilinde 2014 yılı verilerine göre KKYDP kapsamında analiz edilen işletmelerin 

istihdam ettikleri işçi sayılarına göre dağılımı .................................................................................... 112 

Çizelge 116. Antalya ilindeki tarımsal işletmelerde yıllara göre üretim kapasitelerine ait tanımlayıcı 

istatistikler ........................................................................................................................................... 112 

Çizelge 117. Antalya ilindeki işletmelerde ortalama tarımsal üretim miktarlarına ilişkin tanımlayıcı 

istatistikler ........................................................................................................................................... 113 

Çizelge 118. Antalya ilinde yıllara göre tarımsal işletmelerde elde edilen tarımsal üretim miktarlarının 

(ton) karşılaştırılması .......................................................................................................................... 113 

Çizelge 119. Antalya ilinde yıllara göre tarımsal işletmelerde elde edilen tarımsal gelirin (TL) 

karşılaştırılması ................................................................................................................................... 114 

Çizelge 120. Antalya ilindeki tarımsal işletmelerde elde edilen tarımsal gelir değerlerine ilişkin 

tanımlayıcı istatistikler ........................................................................................................................ 114 

Çizelge 121. Antalya ilindeki tarımsal işletmelerde tarımsal faaliyetlerin yapıldığı tarım arazilerine 

ilişkin tanımlayıcı istatistikler ............................................................................................................. 115 

Çizelge 122. Antalya ilindeki tarımsal işletmelerde ölçek büyüklüğü ve uzmanlaşma durumu ......... 115 

Çizelge 123. Antalya ilinde makine ekipman alımı çerçevesinde kullanılan değişkenler ve 

tanımlamaları ....................................................................................................................................... 116 

Çizelge 124. Antalya ilinde makine ekipman desteği çerçevesinde yapılan logit regresyon analizinde 

kullanılan değişkenler ......................................................................................................................... 117 



xvi 

 

Çizelge 125. Antalya ilinde makine ekipman desteği çerçevesinde yapılan logit regresyon analizinin 

sonuçları .............................................................................................................................................. 117 

Çizelge 126. Antalya ilinde makine ekipman alımı desteği çerçevesinde eşleştirme skorlarının 

normallik testi ...................................................................................................................................... 118 

Çizelge 127. Antalya ilinde KKYDP makine ekipman alımı desteği çerçevesinde eşleştirme 

skorlarının karşılaştırılması ................................................................................................................. 119 

Çizelge 128. Antalya ilinde makine ekipman alımı desteği çerçevesinde tarımsal işletmelerin tarımsal 

ürün üretim kapasitelerine ait normallik testi (2011) .......................................................................... 119 

Çizelge 129. Antalya ilinde makine ekipman alımı desteği çerçevesinde tarımsal işletme gruplarına ait 

tarımsal ürün üretim kapasitelerinin karşılaştırılması (2011) .............................................................. 119 

Çizelge 130. Antalya ilinde makine ekipman alımı desteği çerçevesinde tarımsal gelir değerlerine ait 

normallik testi (2011) .......................................................................................................................... 119 

Çizelge 131. Antalya ilinde makine ekipman alımı desteği çerçevesinde işletme gruplarına ait tarımsal 

gelir değerlerinin karşılaştırılması (2011) ........................................................................................... 120 

Çizelge 132. Antalya ilinde KKYDP makine ekipman alımı desteği çerçevesinde tarımsal işletmelerin 

tarımsal ürün üretim kapasitelerine ait normallik testi (2014) ............................................................. 120 

Çizelge 133. Antalya ilinde KKYDP makine ekipman alımı desteği çerçevesinde tarımsal işletme 

gruplarına ait tarımsal ürün üretim kapasitelerinin karşılaştırılması (2014) ........................................ 120 

Çizelge 134. Antalya ilinde makine ekipman alımı desteği çerçevesinde tarımsal gelir değerlerine ait 

normallik testi (2014) .......................................................................................................................... 121 

Çizelge 135. Antalya ilinde makine ekipman alımı desteği çerçevesinde işletme gruplarına ait tarımsal 

gelir değerlerinin karşılaştırılması (2014) ........................................................................................... 121 

Çizelge 136. Antalya ili tarımsal işletmelerinde tarımsal ürün üretim kapasitesi açısından eşleştirilmiş 

farkın farkı yöntemi sonuçları ............................................................................................................. 121 

Çizelge 137. Antalya ili tarımsal işletmelerinde tarımsal gelir açısından eşleştirilmiş farkın farkı 

yöntemi sonuçları ................................................................................................................................ 122 

Çizelge 138. Antalya ilinde makine ekipman alımı desteğinin başarısında ve amaca ulaşmasında etkili 

olan faktörler ....................................................................................................................................... 123 

Çizelge 139. Antalya ilinde makine ekipman alımı yerine kullanılabilecek bazı olası alternatifler ... 124 

Çizelge 140. KKYDP makine ekipman alımı desteği kapsamında Aydın iline sağlanmış olan makine 

ekipman çeşitleri .................................................................................................................................. 125 

Çizelge 141. Aydın ilinde tarımsal işletmelere ait bazı karakteristikler .............................................. 126 

Çizelge 142. Aydın ilinde üreticilerin sosyal güvenlik primlerini düzenli ödeyebilme durumu ......... 127 

Çizelge 143. Aydın ilindeki tarımsal işletmelerde üretici dışında aile çalışanı olma durumu ............ 128 

Çizelge 144. Aydın ilinde üretici dışında aile çalışan sayısı açısından işletme grupları arasındaki 

farklılıklar ............................................................................................................................................ 128 

Çizelge 145. Aydın ilinde üreticilerin tarım dışı gelire sahip olma durumu arasındaki farklılıklar .... 129 

Çizelge 146. Aydın ilinde üreticilerin hanehalkı geliri içerisinde tarımsal gelir ile makine ekipman 

desteğinden faydalanma durumu arasındaki ilişki ............................................................................... 129 

Çizelge 147. Aydın ilinde üreticilerin tarımsal üretim faaliyetini gerçekleştirdikleri arazi büyüklüğü ile 

makine ekipman desteğinden faydalanma durumu arasındaki ilişki ................................................... 130 

Çizelge 148. Aydın ilinde makine ekipman alımı desteği ile üreticilerin makine ekipmanı satan, bayii 

ya da firmanın, başvuru öncesi üreticiler ile temasa geçme durumu ................................................... 130 



xvii 

 

Çizelge 149. Aydın ilinde makine ekipman alımı desteği kapsamında projeyi hazırlayan kişi ya da 

kurumlar arasındaki farklılıklar ........................................................................................................... 131 

Çizelge 150. Aydın ilinde alınan makine ekipmanı destekleyici olarak hibe kapsamı dışında satın 

alınan ilave yedek parça ve cihazlar .................................................................................................... 131 

Çizelge 151. Aydın ilindeki tarımsal işletmelerde aile üyeleri dışında işçi istihdam edilme durumu 132 

Çizelge 152. Aydın ilindeki işletmelerin istihdam ettikleri işçi sayılarına göre dağılımı (2011) ....... 132 

Çizelge 153. Aydın ilindeki işletmelerin istihdam ettikleri işçi sayılarına göre dağılımı (2014) ....... 133 

Çizelge 154. Aydın ilindeki tarımsal işletmelerde yıllara göre üretim kapasitelerine ait tanımlayıcı 

istatistikler ........................................................................................................................................... 133 

Çizelge 155. Aydın ilindeki tarımsal işletmelerin tarımsal üretim miktarlarına ilişkin tanımlayıcı 

istatistikler ........................................................................................................................................... 134 

Çizelge 156. Aydın ilindeki tarımsal işletmelerde üretilen tarımsal üretim miktarının (ton) 

karşılaştırılması ................................................................................................................................... 134 

Çizelge 157. Aydın ilindeki tarımsal işletmelerde elde edilen tarımsal gelirin (TL) karşılaştırılması 134 

Çizelge 158. Aydın ilindeki tarımsal işletmelerde elde edilen tarımsal gelir değerlerine ilişkin 

tanımlayıcı istatistikler ........................................................................................................................ 135 

Çizelge 159. Aydın ilindeki tarımsal işletmelerin işledikleri ve sahip oldukları tarım arazileri ......... 135 

Çizelge 160. Aydın ilindeki tarımsal işletmelerde ölçek büyüklüğü ve uzmanlaşma durumu ........... 136 

Çizelge 161. Aydın ilinde KKYDP makine ekipman alımı çerçevesinde yapılan etki değerlendirme 

çalışmasında kullanılan değişkenler ve tanımlamaları ........................................................................ 137 

Çizelge 162. Aydın ilinde makine ekipman desteği çerçevesinde yapılan lojit regresyon analizinde 

kullanılan değişkenler ......................................................................................................................... 137 

Çizelge 163. Aydın ilinde KKYDP makine ekipman desteği çerçevesinde yapılan lojit regresyon 

analizinin sonuçları ............................................................................................................................. 138 

Çizelge 164. Aydın ilinde KKYDP makine ekipman alımı desteği çerçevesinde eşleştirme skorlarının 

normallik testi ...................................................................................................................................... 140 

Çizelge 165. Aydın ilinde KKYDP makine ekipman alımı desteği çerçevesinde eşleştirme skorlarının 

karşılaştırılması ................................................................................................................................... 140 

Çizelge 166. Aydın ilindeki tarımsal işletmelerin istihdam ettikleri toplam personel sayısına ait 

normallik testi (2011) .......................................................................................................................... 140 

Çizelge 167. Aydın ilindeki tarımsal işletmelerin istihdam ettikleri toplam personel sayısının 

karşılaştırılması (2011) ........................................................................................................................ 140 

Çizelge 168. Aydın ilindekitarımsal işletmelerde tarımsal ürün üretim kapasitesi değerlerine ait 

normallik testi (2011) .......................................................................................................................... 141 

Çizelge 169. Aydın ilindekitarımsal işletmelerde tarımsal ürün üretim kapasite değerlerinin 

karşılaştırılması (2011) ........................................................................................................................ 141 

Çizelge 170. Aydın ilindeki tarımsal işletmelerde tarımsal gelir değerlerine ait normallik testi (2011)

 ............................................................................................................................................................. 141 

Çizelge 171. Aydın ilindekitarımsal işletmelerde işletme gruplarına ait tarımsal gelir değerlerinin 

karşılaştırılması (2011) ........................................................................................................................ 141 

Çizelge 172. Aydın ilindeki tarımsal işletmelerin istihdam ettikleri toplam personel sayısına ait 

normallik testi (2014) .......................................................................................................................... 142 

 



xviii 

 

Çizelge 173. Aydın ilindeki tarımsal işletmelerin istihdam ettikleri toplam personel sayısının 

karşılaştırılması (2014) ........................................................................................................................ 142 

Çizelge 174. Aydın ilindeki tarımsal işletmelerde tarımsal ürün üretim kapasitesi değerlerine ait 

normallik testi (2014) .......................................................................................................................... 142 

Çizelge 175. Aydın ilindeki tarımsal işletmelerde işletme gruplarına ait tarımsal ürün üretim kapasite 

değerlerinin karşılaştırılması (2014) .................................................................................................... 142 

Çizelge 176. Aydın ilindeki tarımsal işletmelerde tarımsal gelir değerlerine ait normallik testi (2014)

 ............................................................................................................................................................. 143 

Çizelge 177. Aydın ilindeki tarımsal işletmelerde tarımsal gelir değerlerinin karşılaştırılması (2014)

 ............................................................................................................................................................. 143 

Çizelge 178. Aydın ili tarımsal işletmelerinde tarımsal ürün üretim kapasitesi açısından eşleştirilmiş 

farkın farkı yöntemi sonuçları ............................................................................................................. 143 

Çizelge 179. Aydın ili tarımsal işletmelerinde tarımsal ürün üretim kapasitesi açısından eşleştirilmiş 

farkın farkı yöntemi sonuçları ............................................................................................................. 144 

Çizelge 180. Aydın ili tarımsal işletmelerinde tarımsal gelir düzeyi açısından eşleştirilmiş farkın farkı 

yöntemi sonuçları ................................................................................................................................ 144 

Çizelge 181.Aydın ilinde KKYDP makine ekipman alımı desteğinin başarısında ve amaca 

ulaşmasında etkili olan faktörler.......................................................................................................... 145 

Çizelge 182. Aydın ilinde KKYDP makine ekipman alımı yerine kullanılabilecek bazı olası 

alternatifler .......................................................................................................................................... 146 

Çizelge 183. Bursa ilinde tarımsal işletmelere ait bazı karakteristikler .............................................. 148 

Çizelge 184. Bursa ilindeki tarımsal işletmelerde üretici dışında aile çalışanı olma durumu ............. 149 

Çizelge 185. Bursa ilindeki tarımsal işletmelerde üretici dışında aile çalışan sayısı açısından işletme 

grupları arasındaki farklılıklar ............................................................................................................. 150 

Çizelge 186. Bursa ilinde üreticilerin tarım dışı gelire sahip olma durumu arasındaki farklılıklar ..... 150 

Çizelge 187. Bursa ilinde üreticilerin elde ettiği hanehalkı geliri içerisinde tarımsal gelir ile makine 

ekipman desteğinden faydalanma durumu arasındaki ilişki ................................................................ 150 

Çizelge 188. Bursa ilinde üreticilerin tarımsal üretim faaliyetini gerçekleştirdikleri arazi büyüklüğü ile 

makine ekipman desteğinden faydalanma durumu arasındaki ilişki ................................................... 151 

Çizelge 189. Bursa ilinde üreticilerin makine ekipmanı satan, bayii ya da firmanın, başvuru öncesi 

üreticiler ile temasa geçme durumu ..................................................................................................... 152 

Çizelge 190. Bursa ilindeki tarımsal işletmelerde projeyi hazırlayan kişi ya da kurumlar arasındaki 

farklılıklar ............................................................................................................................................ 152 

Çizelge 191. Bursa ilinde alınan makine ekipmanı destekleyici olarak hibe kapsamı dışında satın 

alınan ilave yedek parça ve cihazlar .................................................................................................... 152 

Çizelge 192. Bursa ilinde aile üyeleri dışında tarımsal işletmelerde istihdam edilen işçi durumu ..... 153 

Çizelge 193. Bursa ilindeki tarımsal işletmelerin yıllara göre istihdam ettikleri işçi sayılarının dağılımı

 ............................................................................................................................................................. 153 

Çizelge 194. Bursa ilindeki tarımsal işletmelerde yıllara göre üretim kapasitelerine ait tanımlayıcı 

istatistikler ........................................................................................................................................... 154 

Çizelge 195. Bursa ilindeki tarımsal işletmelerde tarımsal üretim miktarlarına ilişkin tanımlayıcı 

istatistikler ........................................................................................................................................... 154 

Çizelge 196. Bursa ilinde yıllara göre tarımsal işletmelerde elde edilen tarımsal gelirin (TL) 

karşılaştırılması.................................................................................................................................... 155 



xix 

 

Çizelge 197. Bursa ilindeki tarımsal işletmelerde elde edilen tarımsal gelir değerlerine ilişkin 

tanımlayıcı istatistikler ........................................................................................................................ 155 

Çizelge 198. Bursa ilindeki tarımsal işletmelerde ölçek büyüklüğü ve uzmanlaşma durumu ............ 156 

Çizelge 199. Bursa ilindeki tarımsal işletmelerde yapılan etki değerlendirme çalışmasında kullanılan 

değişkenler ve tanımlamaları .............................................................................................................. 157 

Çizelge 200. Bursa ilindeki tarımsal işletmeler için yapılan lojit regresyon analizinde kullanılan 

değişkenler .......................................................................................................................................... 157 

Çizelge 201. Bursa ilindeki tarımsal işletmeler için yapılan lojit regresyon analizinin sonuçları ...... 157 

Çizelge 202. Bursa ilinde KKYDP makine ekipman alımı desteği çerçevesinde eşleştirme skorlarının 

normallik testi ...................................................................................................................................... 159 

Çizelge 203. Bursa ilinde KKYDP makine ekipman alımı desteği çerçevesinde eşleştirme skorlarının 

karşılaştırılması ................................................................................................................................... 159 

Çizelge 204. Bursa ilindeki tarımsal işletmelerin istihdam ettikleri toplam personel sayısına ait 

normallik testi (2011) .......................................................................................................................... 160 

Çizelge 205. Bursa ilinde tarımsal işletmelerin istihdam ettikleri toplam personel sayısının 

karşılaştırılması (2011) ........................................................................................................................ 160 

Çizelge 206. Bursa ilinde KKYDP makine ekipman alımı desteği çerçevesinde tarımsal ürün üretim 

kapasitesi değerlerine ait normallik testi (2011) ................................................................................. 160 

Çizelge 207. Bursa ilinde KKYDP makine ekipman alımı desteği çerçevesinde işletme gruplarına ait 

tarımsal ürün üretim kapasite değerlerinin karşılaştırılması (2011) .................................................... 160 

Çizelge 208. Bursa ilindeki tarımsal işletmelerde tarımsal gelir değerlerine ait normallik testi (2011)

 ............................................................................................................................................................. 161 

Çizelge 209. Bursa ilindeki tarımsal işletmelerde işletme gruplarına ait tarımsal gelir değerlerinin 

karşılaştırılması (2011) ........................................................................................................................ 161 

Çizelge 210. Bursa ilindeki tarımsal işletmelerin istihdam ettikleri toplam personel sayısına ait 

normallik testi (2014) .......................................................................................................................... 161 

Çizelge 211. Bursa ilindeki tarımsal işletmelerin istihdam ettikleri toplam personel sayısının 

karşılaştırılması (2014) ........................................................................................................................ 161 

Çizelge 212. Bursa ilindeki tarımsal işletmelerin tarımsal ürün üretim kapasitesi değerlerine ait 

normallik testi (2014) .......................................................................................................................... 162 

Çizelge 213. Bursa ilindeki tarımsal işletme gruplarına ait tarımsal ürün üretim kapasite değerlerinin 

karşılaştırılması (2014) ........................................................................................................................ 162 

Çizelge 214. Bursa ilindeki tarımsal işletmelerde tarımsal gelir değerlerine ait normallik testi (2014)

 ............................................................................................................................................................. 162 

Çizelge 215. Bursa ilindekitarımsal işletme gruplarına ait tarımsal gelir değerlerinin karşılaştırılması 

(2014) .................................................................................................................................................. 162 

Çizelge 216. Bursa ili tarımsal işletmelerinde istihdam edilen toplam personel sayısı açısından 

eşleştirilmiş farkın farkı yöntemi sonuçları ......................................................................................... 163 

Çizelge 217. Bursa ili tarımsal işletmelerinde tarımsal ürün üretim kapasitesi açısından eşleştirilmiş 

farkın farkı yöntemi sonuçları ............................................................................................................. 163 

Çizelge 218. Bursa ili tarımsal işletmelerinde tarımsal gelir düzeyi açısından eşleştirilmiş farkın farkı 

yöntemi sonuçları ................................................................................................................................ 164 

Çizelge 219.Bursa ilinde KKYDP makine ekipman alımı desteğinin başarısında ve amaca ulaşmasında 

etkili olan faktörler .............................................................................................................................. 165 



xx 

 

Çizelge 220. Bursa ilinde KKYDP makine ekipman alımı yerine kullanılabilecek bazı olası 

alternatifler .......................................................................................................................................... 166 

Çizelge 221. Konya ilindeki üreticilere ait bazı karakteristikler ......................................................... 168 

Çizelge 222. Konya ilindeki tarımsal işletmelerde üretici dışında aile çalışanı olma durumu ............ 169 

Çizelge 223. Konya ilindeki tarımsal işletmelerde üretici dışında aile çalışan sayısı açısından işletme 

grupları arasındaki farklılıklar ............................................................................................................. 169 

Çizelge 224. Konya ilinde üreticilerin tarım dışı gelire sahip olma durumu arasındaki farklılıklar ... 170 

Çizelge 225. Konya ilinde üreticilerin elde ettiği hanehalkı geliri içerisinde tarımsal gelir ile makine 

ekipman desteğinden faydalanma durumu arasındaki ilişki ................................................................ 171 

Çizelge 226. Konya ilinde üreticilerin tarımsal üretim faaliyetini gerçekleştirdikleri arazi büyüklüğü 

ile makine ekipman desteğinden faydalanma durumu arasındaki ilişki .............................................. 171 

Çizelge 227. Konya ilinde KKYDP makine ekipman alımı desteği ile üreticilerin makine ekipmanı 

satan, bayii ya da firmanın, başvuru öncesi üreticiler ile temasa geçme durumu ................................ 172 

Çizelge 228. Konya ilinde KKYDP makine ekipman alımı desteği kapsamında projeyi hazırlayan kişi 

ya da kurumlar arasındaki farklılıklar ................................................................................................. 173 

Çizelge 229. Konya ilinde makine ekipmanı destekleyici olarak hibe kapsamı dışında satın alınan ilave 

yedek parça ve cihazlar ....................................................................................................................... 173 

Çizelge 230. Konya ilinde aile üyeleri dışında tarımsal işletmelerde istihdam edilen işçi durumu .... 174 

Çizelge 231. Konya ilindeki tarımsal işletmelerin yıllara göre istihdam ettikleri işçi sayılarının 

dağılımı ................................................................................................................................................ 174 

Çizelge 232. Konya ilindeki tarımsal işletmelerde yıllara göre üretim kapasitelerindeki değişim ..... 175 

Çizelge 233. Konya ilindeki işletmelerde tarımsal üretim miktarlarındaki değişim ........................... 175 

Çizelge 234. Konya ilinde yıllara göre tarımsal işletmelerde elde edilen tarımsal gelirin (TL) 

karşılaştırılması.................................................................................................................................... 176 

Çizelge 235. Konya ilindeki tarımsal işletmelerde elde edilen tarımsal gelir değerlerine ilişkin 

tanımlayıcı istatistikler ........................................................................................................................ 176 

Çizelge 236. Konya ilindeki tarımsal işletmelerde ölçek büyüklüğü ve uzmanlaşma durumu ........... 176 

Çizelge 237. Konya ilinde KKYDP makine ekipman alımı çerçevesinde yapılan etki değerlendirme 

çalışmasında kullanılan değişkenler ve tanımlamaları ........................................................................ 177 

Çizelge 238. Konya ilindeki tarımsal işletmeler için yapılan logit regresyon analizinde kullanılan 

değişkenlere ait bazı tanımlayıcı istatistikler ....................................................................................... 178 

Çizelge 239. Konya ilindeki tarımsal işletmeler için yapılan logit regresyon analizinin sonuçları .... 178 

Çizelge 240. Konya ilinde KKYDP makine ekipman alımı desteği çerçevesinde eşleştirme skorlarının 

normallik testi ...................................................................................................................................... 180 

Çizelge 241. Konya ilinde KKYDP makine ekipman alımı desteği çerçevesinde eşleştirme skorlarının 

karşılaştırılması.................................................................................................................................... 180 

Çizelge 242. Konya ilindeki tarımsal işletmelerin istihdam ettikleri toplam personel sayısına ait 

normallik testi (2011) .......................................................................................................................... 181 

Çizelge 243. Konya ilindeki tarımsal işletmelerin istihdam ettikleri toplam personel sayısının 

karşılaştırılması (2011) ........................................................................................................................ 181 

Çizelge 244. Konya ilinde KKYDP makine ekipman alımı desteği çerçevesinde tarımsal ürün üretim 

kapasitesi değerlerine ait normallik testi (2011) .................................................................................. 181 

 



xxi 

 

Çizelge 245. Konya ilinde KKYDP makine ekipman alımı desteği çerçevesinde işletme gruplarına ait 

tarımsal ürün üretim kapasite değerlerinin karşılaştırılması (2011) .................................................... 181 

Çizelge 246. Konya ilindeki tarımsal işletmelerde tarımsal gelir değerlerine ait normallik testi (2011)

 ............................................................................................................................................................. 182 

Çizelge 247. Konya ilindeki işletme gruplarına ait tarımsal gelir değerlerinin karşılaştırılması (2011)

 ............................................................................................................................................................. 182 

Çizelge 248. Konya ilindeki tarımsal işletmelerin istihdam ettikleri toplam personel sayısına ait 

normallik testi (2014) .......................................................................................................................... 182 

Çizelge 249. Konya ilindeki tarımsal işletmelerin istihdam ettikleri toplam personel sayısının 

karşılaştırılması (2014) ........................................................................................................................ 182 

Çizelge 250. Konya ilindeki işletmelerde tarımsal ürün üretim kapasitesi değerlerine ait normallik testi 

(2014) .................................................................................................................................................. 183 

Çizelge 251. Konya ilindeki işletme gruplarına ait tarımsal ürün üretim kapasite değerlerinin 

karşılaştırılması (2014) ........................................................................................................................ 183 

Çizelge 252. Konya ilindeki işletmelerde elde edilen tarımsal gelir değerlerine ait normallik testi 

(2014) .................................................................................................................................................. 183 

Çizelge 253. Konya ilinde işletme gruplarına ait tarımsal gelir değerlerinin karşılaştırılması (2014) 183 

Çizelge 254. Konya ili tarımsal işletmelerinde istihdam edilen toplam personel sayısı açısından 

eşleştirilmiş farkın farkı yöntemi sonuçları ......................................................................................... 184 

Çizelge 255. Konya ili tarımsal işletmelerinde tarımsal ürün üretim kapasitesi açısından eşleştirilmiş 

farkın farkı yöntemi sonuçları ............................................................................................................. 184 

Çizelge 256. Konya ili tarımsal işletmelerinde tarımsal gelir düzeyi açısından eşleştirilmiş farkın farkı 

yöntemi sonuçları ................................................................................................................................ 185 

Çizelge 257.Konya ilinde KKYDP makine ekipman alımı desteğinin başarısında ve amaca 

ulaşmasında etkili olan faktörler ......................................................................................................... 186 

Çizelge 258. Konya ilinde KKYDP makine ekipman alımı yerine kullanılabilecek bazı olası 

alternatifler .......................................................................................................................................... 187 

Çizelge 259. Samsun ilinde KKYDP makine ekipman alımı desteklemeleri kapsamında işletmelere ait 

bazı karakteristikler ............................................................................................................................. 189 

Çizelge 260. Samsun ilinde makine ekipman alımı desteklemeleri kapsamında tarımsal işletmede 

üretici dışında aile çalışanı olma durumu ............................................................................................ 191 

Çizelge 261. Samsun ilinde üretici dışında aile çalışan sayısı açısından işletme grupları arasındaki 

farklılıklar ............................................................................................................................................ 192 

Çizelge 262. Samsun ilinde üreticilerin tarım dışı gelire sahip olma durumu arasındaki farklılıklar . 192 

Çizelge 263. Samsun ilinde üreticilerin elde ettiği hanehalkı geliri içerisinde tarımsal gelir ile makine 

ekipman desteğinden faydalanma durumu arasındaki ilişki ................................................................ 193 

Çizelge 264. Samsun ilinde üreticilerin tarımsal üretim faaliyetini gerçekleştirdikleri arazi büyüklüğü 

ile makine ekipman desteğinden faydalanma durumu arasındaki ilişki .............................................. 193 

Çizelge 265. Samsun ilinde KKYDP makine ekipman alımı desteği ile üreticilerin makine ekipmanı 

satan, bayii ya da firmanın, başvuru öncesi üreticiler ile temasa geçme durumu ............................... 194 

Çizelge 266. Samsun ilinde KKYDP makine ekipman alımı desteği kapsamında projeyi hazırlayan kişi 

ya da kurumlar arasındaki farklılıklar ................................................................................................. 195 

Çizelge 267. Samsun ilinde alınan makine ekipmanı destekleyici olarak hibe kapsamı dışında satın 

alınan ilave yedek parça ve cihazlar .................................................................................................... 195 



xxii 

 

Çizelge 268. Samsun ilinde aile üyeleri dışında tarımsal işletmelerde istihdam edilen işçi durumu .. 196 

Çizelge 269. Samsun ilindeki tarımsal işletmelerin istihdam ettikleri işçi sayılarının dağılımı .......... 196 

Çizelge 270. Samsun ilindeki tarımsal işletmelerde üretim kapasitelerindeki değişim ....................... 197 

Çizelge 271. Samsun ilindeki işletmelerde tarımsal üretim miktarlarına ilişkin tanımlayıcı istatistikler

 ............................................................................................................................................................. 197 

Çizelge 272. Samsun ilinde yıllara göre tarımsal işletmelerde elde edilen tarımsal gelirin (TL) 

karşılaştırılması.................................................................................................................................... 197 

Çizelge 273. Samsun ilindeki tarımsal işletmelerde elde edilen tarımsal gelir değerlerine ilişkin 

tanımlayıcı istatistikler ........................................................................................................................ 198 

Çizelge 274. Samsun ilindeki tarımsal işletmelerde ölçek büyüklüğü ve uzmanlaşma durumu ......... 198 

Çizelge 275. Samsun ilindeki tarımsal işletmelerde yapılan etki değerlendirme çalışmasında kullanılan 

değişkenler ve tanımlamaları ............................................................................................................... 199 

Çizelge 276. Samsun ilinde makine ekipman desteği çerçevesinde yapılan logit regresyon analizinde 

kullanılan değişkenlere ait bazı tanımlayıcı istatistikler ...................................................................... 200 

Çizelge 277. Samsun ilinde makine ekipman desteği çerçevesinde yapılan lojit regresyon analizinin 

sonuçları .............................................................................................................................................. 200 

Çizelge 278. Samsun ilinde KKYDP makine ekipman alımı desteği çerçevesinde eşleştirme 

skorlarının normallik testi .................................................................................................................... 202 

Çizelge 279. Samsun ilinde KKYDP makine ekipman alımı desteği çerçevesinde eşleştirme 

skorlarının karşılaştırılması ................................................................................................................. 202 

Çizelge 280. Samsun ilindeki tarımsal işletmelerin istihdam ettikleri toplam personel sayısına ait 

normallik testi (2011) .......................................................................................................................... 202 

Çizelge 281. Samsun ilindeki tarımsal işletmelerin istihdam ettikleri toplam personel sayısının 

karşılaştırılması (2011) ........................................................................................................................ 203 

Çizelge 282. Samsun ilindeki işletmelerin tarımsal ürün üretim kapasitesi değerlerine ait normallik 

testi (2011) ........................................................................................................................................... 203 

Çizelge 283. Samsun ilindeki işletmelerin tarımsal ürün üretim kapasite değerlerinin karşılaştırılması 

(2011) .................................................................................................................................................. 203 

Çizelge 284. Samsun ilindeki işletmelerde tarımsal gelir değerlerine ait normallik testi (2011) ........ 203 

Çizelge 285. Samsun ilindeki işletme gruplarına ait tarımsal gelir değerlerinin karşılaştırılması (2011)

 ............................................................................................................................................................. 204 

Çizelge 286. Samsun ilindeki tarımsal işletmelerin istihdam ettikleri toplam personel sayısına ait 

normallik testi (2014) .......................................................................................................................... 204 

Çizelge 287. Samsun ilindeki tarımsal işletmelerin istihdam ettikleri toplam personel sayısının 

karşılaştırılması (2014) ........................................................................................................................ 204 

Çizelge 288. Samsun ilindeki işletmelerin tarımsal ürün üretim kapasitesi değerlerine ait normallik 

testi (2014) ........................................................................................................................................... 205 

Çizelge 289. Samsun ilindeki işletmelerin tarımsal ürün üretim kapasite değerlerinin karşılaştırılması 

(2014) .................................................................................................................................................. 205 

Çizelge 290. Samsun ilindeki işletmelerde tarımsal gelir değerlerine ait normallik testi (2014) ........ 205 

Çizelge 291. Samsun ilindeki işletme gruplarına ait tarımsal gelir değerlerinin karşılaştırılması (2014)

 ............................................................................................................................................................. 205 

 



xxiii 

 

Çizelge 292. Samsun ili tarımsal işletmelerinde istihdam edilen toplam personel sayısı açısından 

eşleştirilmiş farkın farkı yöntemi sonuçları ......................................................................................... 206 

Çizelge 293. Samsun ili tarımsal işletmelerinde tarımsal ürün üretim kapasitesi açısından eşleştirilmiş 

farkın farkı yöntemi sonuçları ............................................................................................................. 206 

Çizelge 294. Samsun ili tarımsal işletmelerinde tarımsal gelir düzeyi açısından eşleştirilmiş farkın 

farkı yöntemi sonuçları........................................................................................................................ 206 

Çizelge 295.Samsun ilinde KKYDP makine ekipman alımı desteğinin başarısında ve amaca 

ulaşmasında etkili olan faktörler ......................................................................................................... 208 

Çizelge 296. Samsun ilinde KKYDP makine ekipman alımı yerine kullanılabilecek bazı olası 

alternatifler .......................................................................................................................................... 209 

Çizelge 297. Erzurum ilinde tarımsal işletmelere ait bazı karakteristikler ......................................... 211 

Çizelge 298. Erzurum ilindeki tarımsal işletmelerde üretici dışında aile çalışanı olma durumu ........ 212 

Çizelge 299. Erzurum ilindeki tarımsal işletmelerde üretici dışında aile çalışan sayısı açısından işletme 

grupları arasındaki farklılıklar ............................................................................................................. 213 

Çizelge 300. Erzurum ilinde üreticilerin tarım dışı gelire sahip olma durumu arasındaki farklılıklar 213 

Çizelge 301. Erzurum ilinde üreticilerin elde ettiği tarımsal gelir ile makine ekipman desteğinden 

faydalanma durumu arasındaki ilişki .................................................................................................. 214 

Çizelge 302. Erzurum ilinde üreticilerin tarımsal üretim faaliyetini gerçekleştirdikleri arazi büyüklüğü 

ile makine ekipman desteğinden faydalanma durumu arasındaki ilişki .............................................. 214 

Çizelge 303. Erzurum ilinde KKYDP makine ekipman alımı desteği ile üreticilerin makine ekipmanı 

satan, bayii ya da firmanın, başvuru öncesi üreticiler ile temasa geçme durumu ............................... 215 

Çizelge 304. Erzurum ilinde KKYDP makine ekipman alımı desteği kapsamında projeyi hazırlayan 

kişi ya da kurumlar arasındaki farklılıklar .......................................................................................... 216 

Çizelge 305. Erzurum ilinde alınan makine ekipmanı destekleyici olarak hibe kapsamı dışında satın 

alınan ilave yedek parça ve cihazlar .................................................................................................... 216 

Çizelge 306. Erzurum ilinde aile üyeleri dışında tarımsal işletmelerde istihdam edilen işçi durumu. 217 

Çizelge 307. Erzurum ilindeki tarımsal işletmelerin istihdam ettikleri işçi sayılarının dağılımı ........ 217 

Çizelge 308. Erzurum ilindeki tarımsal işletmelerde üretim kapasitelerindeki değişim ..................... 218 

Çizelge 309. Erzurum ilindeki tarımsal işletmelerde ortalama tarımsal üretim miktarlarına ilişkin 

tanımlayıcı istatistikler ........................................................................................................................ 218 

Çizelge 310. Erzurum ilinde yıllara göre tarımsal işletmelerde elde edilen tarımsal gelirin (TL) 

karşılaştırılması ................................................................................................................................... 218 

Çizelge 311. Erzurum ilindeki işletmelerde elde edilen tarımsal gelir değerlerine ilişkin tanımlayıcı 

istatistikler ........................................................................................................................................... 219 

Çizelge 312. Erzurum ilindeki tarımsal işletmelerde ölçek büyüklüğü ve uzmanlaşma durumu ....... 219 

Çizelge 313. Erzurum ilinde KKYDP makine ekipman alımı çerçevesinde yapılan etki değerlendirme 

çalışmasında kullanılan değişkenler ve tanımlamaları ........................................................................ 220 

Çizelge 314. Erzurum ilinde KKYDP makine ekipman desteği çerçevesinde yapılan logit regresyon 

analizinde kullanılan değişkenlere ait bazı tanımlayıcı istatistikler .................................................... 220 

Çizelge 315. Erzurum ilinde KKYDP makine ekipman desteği çerçevesinde yapılan lojit regresyon 

analizinin sonuçları ............................................................................................................................. 221 

Çizelge 316. Erzurum ilinde KKYDP makine ekipman alımı desteği çerçevesinde eşleştirme 

skorlarının normallik testi ................................................................................................................... 222 



xxiv 

 

Çizelge 317. Erzurum ilinde KKYDP makine ekipman alımı desteği çerçevesinde eşleştirme 

skorlarının karşılaştırılması ................................................................................................................. 222 

Çizelge 318. Erzurum ilindeki işletmelerin tarımsal ürün üretim kapasitesi değerlerine ait normallik 

testi (2011) ........................................................................................................................................... 222 

Çizelge 319. Erzurum ilindeki işletmelerin tarımsal ürün üretim kapasite değerlerinin karşılaştırılması 

(2011) .................................................................................................................................................. 223 

Çizelge 320. Erzurum ilindeki işletmelerde tarımsal gelir değerlerine ait normallik testi (2011) ...... 223 

Çizelge 321. Erzurum ilindeki işletmelerde tarımsal gelir değerlerinin karşılaştırılması (2011) ........ 223 

Çizelge 322. Erzurum ilindeki işletmelerde tarımsal ürün üretim kapasitesi değerlerine ait normallik 

testi (2014) ........................................................................................................................................... 223 

Çizelge 323. Erzurum ilindeki işletme gruplarına ait tarımsal ürün üretim kapasite değerlerinin 

karşılaştırılması (2014) ........................................................................................................................ 224 

Çizelge 324. Erzurum ilindeki işletmelerde tarımsal gelir değerlerine ait normallik testi (2014) ...... 224 

Çizelge 325. Erzurum ilindeki işletme gruplarına ait tarımsal gelir değerlerinin karşılaştırılması (2014)

 ............................................................................................................................................................. 224 

Çizelge 326. Erzurum ili tarımsal işletmelerinde tarımsal ürün üretim kapasitesi açısından eşleştirilmiş 

farkın farkı yöntemi sonuçları ............................................................................................................. 224 

Çizelge 327. Erzurum ili tarımsal işletmelerinde tarımsal gelir düzeyi açısından eşleştirilmiş farkın 

farkı yöntemi sonuçları ........................................................................................................................ 225 

Çizelge 328.Erzurum ilinde KKYDP makine ekipman alımı desteğinin başarısında ve amaca 

ulaşmasında etkili olan faktörler.......................................................................................................... 226 

Çizelge 329. Erzurum ilinde KKYDP makine ekipman alımı yerine kullanılabilecek bazı olası 

alternatifler .......................................................................................................................................... 227 

Şekil 29. Tarımsal işletmelerde hanehalkı geliri içinde çiftçilikten/tarımsal faaliyetlerden elde edilen 

gelirin payı ........................................................................................................................................... 233 

Çizelge 330. Şanlıurfa ilinde KKYDP makine ekipman satın alımı desteklemesi programı hakkında 

tarafsız üreticilerin bazı ifadelere katılım düzeyleri ............................................................................ 233 

Çizelge 331. Şanlıurfa ilinde KKYDP makine ekipman satın alımı desteklemesi programı hakkında 

tarafsız üreticilerin bazı problemler ve çeşitli alternatiflere katılım düzeyleri .................................... 234 

Çizelge 332. Antalya ilinde KKYDP kapsamında tarafsız üretici/yatırımcılara ait bazı sosyo-

demografik özellikler ........................................................................................................................... 236 

Çizelge 333. Antalya ilinde tarafsız üreticilerin bazı ifadelere katılım düzeyleri ............................... 238 

Çizelge 334. Antalya ilinde tarafsız üreticilerin bazı problemler ve çeşitli alternatiflere katılım 

düzeyleri .............................................................................................................................................. 239 

Çizelge 335. Aydın ilinde tarafsız üretici/yatırımcılara ait bazı sosyo-demografik özellikler ............ 240 

Çizelge 336. Aydın ilinde KKYDP makine ekipman satın alımı desteklemesi programı hakkında 

tarafsız üreticilerin bazı ifadelere katılım düzeyleri ............................................................................ 242 

Çizelge 337. Aydın ilinde tarafsız üreticilerin bazı problemler ve çeşitli alternatiflere katılım düzeyleri

 ............................................................................................................................................................. 244 

Çizelge 338. Bursa ilinde KKYDP kapsamında tarafsız üretici/yatırımcılara ait bazı sosyo-demografik 

özellikler .............................................................................................................................................. 245 

Çizelge 339. Bursa ilinde tarafsız üreticilerin KKYDP makine ekipman alımı ve ekonomik yatırımlar 

desteklerine ilişkin bazı ifadelere katılım düzeyleri yerine kullanılabilecek bazı olası alternatifler ... 247 



xxv 

 

Çizelge 340. Konya ilinde tarafsız üretici/yatırımcılara ait bazı sosyo-demografik özellikler ........... 248 

Çizelge 341. Konya ilindeki tarafsız üreticilerin bazı ifadelere katılım düzeyleri .............................. 250 

Çizelge 342. Konya ilinde tarafsız üreticilerin bazı problemler ve çeşitli alternatiflere katılım düzeyleri

 ............................................................................................................................................................. 251 

Çizelge 343. Samsun ilinde tarafsız üretici/yatırımcılara ait bazı sosyo-demografik özellikler ......... 252 

Çizelge 344. Samsun ilinde KKYDP makine ekipman satın alımı desteklemesi programı hakkında 

tarafsız üreticilerin bazı ifadelere katılım düzeyleri ............................................................................ 254 

Çizelge 345. Samsun ilindeki tarafsız üreticilerin bazı problemler ve çeşitli alternatiflere katılım 

düzeyleri .............................................................................................................................................. 255 

Çizelge 346. Erzurum ilindeki tarafsız üretici/yatırımcılara ait bazı sosyo-demografik özellikler ..... 257 

Çizelge 347. Erzurum ilinde KKYDP makine ekipman satın alımı desteklemesi programı hakkında 

tarafsız üreticilerin bazı ifadelere katılım düzeyleri ............................................................................ 258 

Çizelge 348. Erzurum ilinde KKYDP makine ekipman satın alımı desteklemesi programı hakkında 

tarafsız üreticilerin bazı problemler ve çeşitli alternatiflere katılım düzeyleri .................................... 259 

Çizelge 349. Antalya ilinde tarafsız vatandaşlara ait bazı sosyo-demografik özellikler...…………...257 

 

  



xxvi 

 

ŞEKİLLER DİZİNİ 

 

Şekil 1. Örneklem çerçevesi .................................................................................................................. 28 

Şekil 2. Aydın ilindeki işletmelerin yıllık ürün işleme kapasitelerindeki değişim ................................ 53 

Şekil 3. Aydın ilinde tarımsal işletmelere/yatırımcılara ait eğilim skoru dağılımı ................................ 56 

Şekil 4. Antalya ilinde tarımsal işletmelere ait eğilim skoru dağılımı................................................. 118 

Şekil 5. Aydın ilinde makine ekipman alımı desteğinin kabul edilmesinde etkili olan değişkenler ... 139 

Şekil 6. Aydın ilinde KKYDP makine ekipman alımı çerçevesinde elde edilen eğilim skorları ........ 139 

Şekil 7. Bursa ilindeki tarımsal işletmelerde üretici dışında çalışan aile bireyi sayısı ........................ 149 

Şekil 35. Bursa ilinde KKYDP makine ekipman alımı desteğinin kabul edilmesinde etkili olan 

değişkenler ........................................................................................................................................... 158 

Şekil 8. Bursa ilinde KKYDP makine ekipman alımı çerçevesinde elde edilen eğilim skorları ......... 159 

Şekil 9. Konya ilindeki tarımsal işletmelerde üretici dışında çalışan aile bireyi sayısı ....................... 169 

Şekil 10. Konya ilinde KKYDP makine ekipman alımı desteği çerçevesinde üreticilerin mülk ve 

toplam arazi büyüklükleri .................................................................................................................... 172 

Şekil 11. Konya ilinde KKYDP makine ekipman alımı desteğinin kabul edilmesinde etkili olan 

değişkenler ........................................................................................................................................... 179 

Şekil 12. Konya ilinde KKYDP makine ekipman alımı çerçevesinde elde edilen eğilim skorları ..... 180 

Şekil 13. Samsun ilinde anket çalışması yapılan üreticilerin eğitim düzeylerine göre dağılımı ......... 190 

Şekil 14. Samsun ilinde KKYDP makine ekipman alımı desteklemesi çerçevesinde tarımsal işletmede 

üretici dışında çalışan aile bireyi sayısı ............................................................................................... 191 

Şekil 15. Samsun ilinde KKYDP makine ekipman alımı desteği çerçevesinde üreticilerin mülk ve 

toplam arazi büyüklükleri .................................................................................................................... 194 

Şekil 16. Samsun ilinde KKYDP makine ekipman alımı desteğinin kabul edilmesinde etkili olan 

değişkenler ........................................................................................................................................... 201 

Şekil 17. Samsun ilinde KKYDP makine ekipman alımı çerçevesinde elde edilen eğilim skorları ... 201 

Şekil 18. Erzurum ilinde üreticilerin eğitim düzeylerine göre dağılımı .............................................. 211 

Şekil 19. Erzurum ilindeki tarımsal işletmelerde üretici dışında çalışan aile bireyi sayısı.................. 212 

Şekil 20. Erzurum ilinde üreticilerin sahip oldukları mülk ve toplam arazi büyüklükleri .................. 215 

Şekil 21. Erzurum ilinde KKYDP makine ekipman alımı çerçevesinde elde edilen eğilim skorları .. 221 

Şekil 22. Şanlıurfa ilinde anket çalışması yapılan üreticilerin eğitim düzeylerine göre dağılımı ....... 229 

Şekil 23. Şanlıurfa ilinde üreticilerin/işletmelerin mesleki (çiftçilik) tecrübelerine (yıl) göre dağılımı

 ............................................................................................................................................................. 230 

Şekil 24. Şanlıurfa ilinde üreticilerin/işletmelerin çalışma statülerine göre dağılımı .......................... 230 

Şekil 25. Şanlıurfa ilinde üreticilerin sahip oldukları sosyal güvenlik sistemi durumları ................... 231 

Şekil 26. Tarımsal işletmelerde üretici dışında aile çalışanı olma durumu ......................................... 231 

Şekil 27. Tarımsal işletmelerde üretici dışında aile çalışanı sayısının dağılımı .................................. 232 

Şekil 28. Tarımsal işletmelerde üreticilerin sahip oldukları tarım dışı geliri durumu ......................... 232 

Şekil 30. Antalya ilindeki üreticilerin tarımsal faaliyetlerini sürdürdükleri ve sahip oldukları mülk 

tarım arazisi büyüklük grupları............................................................................................................ 237 



xxvii 

 

Şekil 31. Aydın ilinde tarafsız üretici konumunda bulunan üreticilerin tarımsal faaliyetlerini 

sürdürdükleri tarım arazisi büyüklük grupları ..................................................................................... 242 

Şekil 32. Bursa ilindeki tarafsız üreticilerin tarımsal faaliyetlerini sürdürdükleri tarım arazisi büyüklük 

grupları ................................................................................................................................................ 246 

Şekil 33. Konya ilinde tarafsız üretici konumunda bulunan üreticilerin tarımsal faaliyetlerini 

sürdürdükleri tarım arazisi büyüklük grupları ..................................................................................... 249 

Şekil 34. Samsun ilindeki tarafsız üreticilerin faaliyetlerini sürdürdükleri tarım arazisi büyüklük 

grupları ................................................................................................................................................ 253 

Şekil 35. Erzurum ilindeki tarafsız üreticilerin tarımsal faaliyetlerini sürdürdükleri tarım arazisi 

büyüklük grupları ................................................................................................................................ 258 

Şekil 36. Antalya ilinde tarafsız vatandaşlar açısından, yapılmakta olan destek ve yardımların 

üretici/yatırımcı gelirlerinde artış oluşturma durumu ......................................................................... 262 

Şekil 37. Antalya ilinde tarafsız vatandaşlara göre yapılmakta olan destek ve yardımların kendi 

meslekleri açısından olası etkisi .......................................................................................................... 262 

Şekil 38. Antalya ilinde tarafsız vatandaşlara göre yapılmakta olan destek ve yardımların yöre halkı 

istihdamı ve gelir düzeyi oluşumundaki etkisi .................................................................................... 263 

Şekil 39. Antalya ilinde tarafsız vatandaşlar açısından, KKYDP’nın yöre halkı istihdamı ve gelir 

düzeyinde önceki döneme göre değişiklik oluşturma durumu ............................................................ 264 

Şekil 40. Antalya ilinde tarafsız vatandaşlar açısından, KKYDP’nın tarıma dayalı sanayi firmaları 

sayısında değişiklik olma durumu ....................................................................................................... 264 

Şekil 41. Antalya ilinde tarafsız vatandaşlar açısından, KKYDP sonrasında, destek öncesi duruma 

göre, gelirde oluşan değişim durumu .................................................................................................. 265 

Şekil 42. Antalya ilinde tarafsız vatandaşlar açısından, KKYDP sonrasında, destek öncesi duruma 

göre, piyasada oluşan ürün satış hacmindeki değişim durumu ........................................................... 265 

Şekil 43. Antalya ilinde tarafsız vatandaşlar açısından, KKYDP sonrasında, destek öncesi duruma 

göre, çeşitli sektörlerde istihdam edilen kişi sayısındaki değişim durumu ......................................... 266 

Şekil 44. Antalya ilinde tarafsız vatandaşlar açısından, KKYDP sonrasında, destek öncesi duruma 

göre, işyeri sayısındaki değişim durumu ............................................................................................. 266 





1 

 

1. GİRİŞ 

Kırsal kalkınma, en genel tanımıyla kırsal alanda yaşayan fertlerin ekonomik ve sosyal refahı ile 

yaşam kalitesini artırma sürecidir. Türkiye’de kırsal kalkınma, gerek politika tasarımı, gerekse 

uygulamalar bakımından sektörel ve mekânsal boyutlarının birlikte ele alındığı yapısal bir politika 

olarak benimsenmiştir. Kırsal alandaki temel ekonomik faaliyetin tarım olması nedeniyle, bu 

politikanın sektörel boyutu tarım politikalarına, ulusal refahın kentsel ve kırsal alanlar arasında dengeli 

dağılmaması nedeniyle, bu politikanın mekânsal boyutu ise daha çok bölgesel gelişme politikalarına 

konu edilmektedir (TCRG, 2015a).  

Türkiye’de ilk defa 1970’li yıllarda başlatılan entegre nitelikteki kırsal kalkınma projeleri, tarımda 

verimlilik ve modernizasyon odaklı olup, daha çok az gelişmiş bölgelerdeki illerde uygulanmıştır. 

1990’lı yıllarda somutlaşmaya başlayan Avrupa Birliği (AB) kırsal kalkınma politikasının temel amacı 

da, kırsal politikanın bahsedilen iki boyutlu yapısını desteklemektedir. Bu amaç, tarım sektörünün 

rekabet gücünün artırılması ile kırsal yerleşimlerin sürdürülebilir kalkınması olarak ifade edilmektedir 

(TCRG, 2015a). 

Türkiye’de 2000’li yıllardan itibaren tarım sübvansiyonlarının nitelik değiştirmesi, tarımsal destek 

türlerindeki çeşitlenme, tarıma ve kırsal alana yüklenen çok işlevlilik, bölgesel politikalardaki 

kurumsallaşma ve AB uyum sürecinin de etkisiyle kırsal kalkınma yeni bir politika alanı olarak kabul 

görmeye başlamıştır. Bu doğrultuda, Dokuzuncu Kalkınma Planı döneminde (2007-2013) doğrudan 

kırsal kalkınma için ilk kez politika belgeleri yayımlanmıştır. Bu belgeler Ulusal Kırsal Kalkınma 

Stratejisi (UKKS) ve Kırsal Kalkınma Planı (KKP)’dır (TCRG, 2015a). 

Türkiye’de farklı kamu kurumlarınca uygulanan faaliyetlerin amacı ve kapsamına göre değişen kırsal 

alan tanımlamaları bulunmaktadır. Ancak, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından üretilen kırsal 

alan istatistikleri esas alındığında iki farklı tanımın kullanıldığı görülmektedir. Buna göre (TCRG, 

2015a); 

Birinci tanım için temel kriter yerleşim yerlerinin idari statüsüdür. Buna göre, il ve ilçe merkezleri 

dışında kalan tüm yerleşimler köy (beldeler dahil) kabul edilmektedir. Bu tanıma göre, TÜİK 

tarafından köy-şehir ayrımında istatistikler üretilmektedir.  

İkinci tanım için temel kriter nüfus eşiğidir. Kalkınma Bakanlığı tarafından yürütülen ve 1982 yılında 

sonuçlanan Kent Eşiği Araştırmasına göre asgari kentsel fonksiyonları gösteren yerleşimlerin nüfusu 

20.000 olarak kabul edilmiştir. Bu tanıma göre, TÜİK tarafından 1988 yılından itibaren kır-kent 

ayrımında istatistikler üretilmektedir. 

UKKS-I (2007-2013) belgesinde, Türkiye’de kırsal politikalara esas tanım olarak yukarıda 

bahsedilmiş olan kır-kent tanımı kabul edilmiştir. Bu tanıma göre, kırsal yerleşimlerin kapsamına; 

nüfusu 20.000’den düşük il ve ilçe merkezleri ile beldeler ve köyler girmektedir (TCRG, 2015a). 

Ancak, 6360 sayılı 14 ilde Büyükşehir Belediyesi (BŞB) ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun 

ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile birlikte BŞB sınırları, 

kırsal alanları da kapsayacak şekilde il sınırlarına genişletilmiştir. Bu yasayla birlikte BŞB bulunan 30 

ilde, tüzel kişiliği kaldırılarak mahalleye dönüştürülen köyler ve beldeler nedeniyle ülke geneli için 

gerek kırsal nüfus büyüklüğünün, gerekse kırsal alan kapsamının mevcut tanımlar üzerinden tespit 

edilmesi ve gelecek yıllar için sürdürülmesi oldukça güçleşmiştir. Zira mahallelerin tüzel kişilikleri 

bulunmadığı için, şehirlerdeki mevcut mahalleler ile kırsal alandaki bu yeni mahalleler arasında 

istatistiki olarak bir ayrıma gidilememektedir. Dolayısıyla mahalli idareler yapısındaki değişimlerden 

asgari düzeyde etkilenecek yeni bir kırsal alan tanımının üretilmesine ihtiyaç bulunmaktadır (TCRG, 

2015a). 

Bu yeni tanımın, hem kırsal verilerin kesintisiz şekilde üretilebilmesi, hem de kırsal politikaların 

uygulama kapsamının tespiti bakımından işlevsel olması gerekmektedir. Yeni tanımın üretilmesinde, 

kırsallığın küresel ölçekte kabul gören temel parametreleri olan uzaklık ve nüfus yoğunluğuna ilave 

olarak, dikkate alınması gereken başlıca hususlar; ülkemizin idari yapısı, istatistiki bölge birimleri 

sınıflandırması, 6360 sayılı yasa ile şekillenen yeni mahalle idari yapısı, belediye mevzuatı, Köy 

Kanunu, tarımsal arazi mevzuatı, kırsal ve kentsel alanlar arasında gelişen fonksiyonel ilişkiler, kırsal 

alanlara ilişkin mekânsal planlama mevzuatı ile kırsal kesimdeki genel kalkınma dinamikleridir. Kırsal 
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alan tanımının yenilenmesi çalışmaları Kalkınma Bakanlığı tarafından yayımlanan 2014 yılı 

Programının ilgili hükümleri çerçevesinde yürütülecektir. Bununla ilgili süreç, Kalkınma Bakanlığı ve 

TÜİK koordinasyonunda, ilgili kurumlarla işbirliği içerisinde tanımlanacaktır. Söz konusu çalışmalar 

sonuçlanana kadar kırsal alan verilerinin üretimi için yukarıda belirtilen tanımlamaların kullanılmasına 

devam edilecektir (TCRG, 2015a). 

Kırsal kalkınma politikalarının hedef kitlesi, kırsal yerleşimlerdeki hanehalklarıdır. Hanehalkı 

fertlerinin gelir düzeylerinin ve yaşam kalitesinin artırılması temel amacıyla çalışma ve yaşam 

koşullarının iyileştirilmesine yönelik tüm faaliyetler kırsal politikaların kapsamında 

değerlendirilmektedir. Literatürde, söz konusu faaliyetler içerisinde kırsal alana götürülen hizmetler ve 

yatırımlar yerine, daha çok kırsal ekonomiyi güçlendirmeye yönelik proje temelli destekleme 

faaliyetleri öne çıkarılmaktadır. Ancak kalkınmanın ekonomik boyutunun yanı sıra çevresel, sosyal, 

mekânsal ve kurumsal boyutları da kırsal kalkınma çabalarında artık dikkate alınmaktadır. Bu yönüyle 

kırsal kalkınma politikaları, tarımsal işletmelere ve üretim süreçlerine odaklanan, temelde işletme 

karlarını artırma amacı güden tarımsal politikalardan farklılaşmaktadır. Ancak, tarımsal işletmelerin 

rekabet gücünün iyileştirilmesine yönelik ve doğrudan üretimle ilişkili olmayan konulara ilişkin diğer 

desteklemeler de kırsal politikanın kapsamında değerlendirilmektedir (TCRG, 2015a). 

Kırsal kalkınmanın kavramsal çerçevesi bakımından iki ana boyutun söz konusu olduğu ifade 

edilebilir. Birinci boyut kapsamındaki faaliyetlere, merkezi yönetim bütçesinden sağlanan kaynaklarla 

kırsal kesime götürülen hizmetler ile bu hizmetlerin sunumu için gerçekleştirilen yatırımlar 

girmektedir. İkinci boyut kapsamındaki faaliyetlere ise, doğrudan veya dolaylı olarak kırsal kalkınma 

amaçlı yürütülen destekleme uygulamaları girmektedir (TCRG, 2015a). 

Projede gerçekleştirilen etki değerleme çalışmasının yapılmaya çalışıldığı Kırsal Kalkınma 

Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP), kırsal kalkınmanın kavramsal çerçevesi 

bakımından ikinci boyutta yer alan destekleme sistemleri içerisine girmektedir. Çoğunlukla hibe, 

kısmen de kredi şeklinde sunulan bu destekler proje bazlı olup, kırsal kalkınma projeleri ve mali 

destek programları kapsamında sunulmaktadır. Bu destekleme faaliyetleri, ulusal ve uluslararası 

kaynaklarla yürütülenler şeklinde sınıflandırılarak genel nitelikleri itibariyle kısaca aşağıda ele 

alınmaktadır (TCRG, 2015a): 

Ulusal Kaynaklarla Yürütülen Destekleme Faaliyetleri: 

Bu bölümde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (GTHB) tarafından proje bazlı hibe desteği 

şeklinde sunulan kırsal kalkınma desteklerine ilave olarak, diğer bakanlıkların doğrudan veya dolaylı 

olarak kırsal kesime yönelik hibe veya kredidesteği şeklinde öne çıkan proje bazlı faaliyetler ele 

alınmaktadır. Bu faaliyetler, desteklemenin türüne göre tasnif edilerek aşağıda özet olarak sunulmaya 

çalışılmıştır (TCRG, 2015a). 

1-Kırsal Kalkınma Amaçlı Tarımsal Destekler: GTHB tarafından sağlanan bu desteklerin temel amacı 

tarımsal üretim alt yapısının geliştirilmesi ile tarımsal ürünlerde katma değer artışı sağlanarak kırsal 

ekonominin güçlendirilmesidir. Bu araştırma projesinde gerçekleştirilen etki değerleme çalışmasının 

yapılmaya çalışıldığı Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP), bu alt başlık 

altında yer almaktadır. Bu grupta yer alan proje destek konuları; ekonomik faaliyetler, modern 

sulamaya ilişkin makine ve ekipman desteği ile tarımsal üretim alt yapısının modernizasyonuna ilişkin 

makine ve ekipman destekleridir. Teklif çağrısı usulü ile yürütülen ve %50 hibe desteği sağlanan 

projeler, kır ve kent ayrımı yapılmadan ülke genelinde uygulanmaktadır. Projelerin yararlanıcıları 

Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS)’ne veya GTHB tarafından oluşturulan diğer kayıt sistemlerine tabi gerçek 

kişiler (çiftçiler ve üreticiler) ile diğer tüzel kişilerdir (şirketler, kooperatifler, üretici organizasyonları 

gibi). Proje uygulaması yerel düzeyde GTHB İl Müdürlüklerince koordine edilmektedir.  

2-Hayvancılık Destekleri: GTHB uhdesinde yürütülen diğer bir proje bazlı destekleme faaliyetidir. 

Destek programının genel amacı; et ve süt sığırcılığının geliştirilmesi, modern işletmelerin kurulması, 

hayvansal üretimde verimliliğin/kalitenin artırılması yoluyla ekonomik gelir artışının sağlanmasıdır.   

3-Yoksullukla Mücadele Destekleri: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (ASPB) tarafından sağlanan 

bu desteklerin temel amacı, ülke genelinde yoksulluğun, üretim ve istihdam faaliyetleri yolu ile 

azaltılmasıdır.    
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4-Sosyal Destek Programı (SODES): 2008 yılında uygulamaya başlanan SODES, dezavantajlı 

bölgelerin beşeri sermayesini güçlendirmek ve toplumsal bütünleşme sürecine destek olmak amacıyla, 

bu bölgelerdeki göç, yoksulluk ve işsizlik gibi sorunların ve değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı 

ihtiyaçlara kısa sürede karşılık vermeyi hedefleyen bir sosyal kalkınma programıdır. 

5-Çevresel Altyapı ve Çevre Koruma Destekleri: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (ÇŞB) tarafından 

sağlanan bu desteklerin temel amacı, kırsal çevrede kirliliğin önlenmesi ve doğal kaynakların 

korunmasıdır. Diğer taraftan, tarım-çevre tedbirlerinin yaygınlaştırılması amacıyla hayata geçirilen 

Çevre Amaçlı Tarım Arazilerinin Korunması Projesinde (ÇATAK); toprak ve su kalitesinin 

korunması, doğal kaynakların sürdürülebilirliği, erozyonun önlenmesi ve tarımın olumsuz etkilerinin 

azaltılması amaçlanmaktadır. 

6-Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES): Kırsal kesime yönelik önemli kamu 

yatırımlarından olan KÖYDES, 2005 yılında uygulamaya başlamış olup, projede temel amaç, kırsal 

kesimde yıllardan beri süregelen içme suyu ve yol sorunlarının ortadan kaldırılmasıdır.  

7-Su, Kanalizasyon ve Altyapı Projesi (SUKAP): Belediyelerin acil nitelikli olan, ancak 

finansmanında zorluk yaşanan içme suyu ve kanalizasyon projelerinin tespit edilmesi ve bu projelere 

finansman sağlanabilmesi amacıyla 2011 yılında başlatılmıştır. 

8-Orman Köylülerine (ORKÖY) Destekler: Orman ve Su İşleri Bakanlığı (OSİB) tarafından sağlanan 

desteğin temel amacı, kırsal alanda yoksulluk riski yüksek kesimlerin başında gelen orman 

köylülerinin sürdürülebilir geçim kaynaklarına ulaşmasıdır. 

9-Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) 

Destekleri: KOSGEB tarafından sağlanan destekler, 2009/15431 sayılı Bakanlar Kurulu kararına göre 

belirlenen sektörlerde1 faaliyet gösteren Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere (KOBİ) yöneliktir. 

10-Bölgesel Gelişme Destekleri: Bölgesel gelişme kurumlarının başında kalkınma ajansları (KA) 

gelmektedir. Düzey 2 bölgesi bazında kurulmuş olan 26 ajansın yürüttüğü mali destek programları 

arasında, tarım ve kırsal kalkınmaya yönelik hibe programları da bulunmaktadır. Çoğunlukla bölge 

ekonomisi için önem taşıyan üretim alanları ile GTHB desteklerini tamamlayıcı mahiyetteki yatırım 

konularına hibe desteği sağlanmaktadır.  

11-Kalkınma Ajanslarının yanı sıra Bölge Kalkınma İdarelerinin (BKİ) ilki olan Güneydoğu Anadolu 

Projesi (GAP) BKİ Başkanlığı tarafından belirlenen ilçelerde, tarım ve tarım dışı ekonomik 

faaliyetlere yönelik entegre kırsal kalkınma projeleri yürütülmektedir.   

Uluslararası Kaynaklarla Yürütülen Destekleme Faaliyetleri: 

Bu bölümde, ulusal bütçe katkısına ilave olarak AB ve diğer uluslararası kuruluşların sağladığı hibe 

ve/veya kredi destekleriyle yürütülen başlıca mali destek programları ve entegre kalkınma projeleri ele 

alınmaktadır. 

1-IPARD (Instrument for Pre-Accession Assistance, Rural Development Programme: Katılım Öncesi 

Yardım Aracı, Kırsal Kalkınma Programı) Programı: IPA (Instrument for Pre-Accession Assistance: 

Katılım Öncesi Yardım Aracı)’nın beş bileşeninden biri olan kırsal kalkınma bileşeni (IPARD) 

kapsamında, aday ülkelerde Ortak Tarım Politikası (OTP)’nın uygulanması ve yönetimi için yapılan 

uyum hazırlıkları çerçevesinde tahsis edilen IPARD Fonu aracılığı ile; tarım sektörünün rekabet 

gücünün artırılması ve kırsal alanların sürdürülebilir kalkınması desteklenmektedir.  

2-Entegre Kalkınma Projeler: GTHB ve Orman Genel Müdürlüğü (OGM) koordinasyonunda, dar 

bölgeli kalkınma ve/veya entegre kırsal kalkınma ile havza rehabilitasyon projeleri adıyla yürütülen 

faaliyetlerdir.      

                                                 
1Madencilik ve taş ocakçılığı, imalat, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı, su 
temini, kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri, inşaat, toptan ve perakende ticaret, 
ulaştırma ve depolama, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri, bilgi ve iletişim, mesleki, bilimsel ve 
teknik faaliyetler, idari ve destek hizmet faaliyetleri, kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor ile diğer 
hizmet faaliyetleri.      
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1.1. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP)’nın Gelişim Süreci 

Bu projede, kırsal kalkınma amaçlı tarımsal destekler içerisinde, gerek büyüklüğü, gerekse etki alanı 

ve sürdürülebilirliği dikkate alındığında, en önemli destek programları arasında ilk sıralarda bulunan 

KKYDP’nın gelişim süreci ve ana parametreleri aşağıda belirtilmiştir (Çizelge 1). 

Çizelge 1. KKYDP’nın gelişim süreci ve ana parametreler 

Köy Bazlı 

Katılımcı 

Yatırım Projesi 

(KBKYP)  

Bu çalışmalar, mülga TEDGEM (Teşkilatlanma ve Destekleme Genel 

Müdürlüğü) bünyesinde, Dünya Bankası ile ortak yürütülen ARIP (Agricultural 

Reform Implementation Project: Tarımsal Reform Uygulama Projesi) projesi 

kapsamında, 2005 yılında “Köy Bazlı Katılımcı Yatırım Projesi” olarak 16 pilot 

ilde başlatılmıştır. Desteklenen projelerden, ekonomik yatırımlara %50, alt yapı 

ve sulama yatırımlarına ise %75 hibe desteği sağlanmıştır.    

Köy Bazlı 

Katılımcı 

Yatırım Projesi 

(KBKYP) 

kapsamında 

desteklenen 

projeler  

(2005-2007) 

Bu proje çerçevesinde; 

Ekonomik yatırımlar kapsamında; tarımsal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve 

depolanmasına yönelik projeler  

Alt yapı yatırımları kapsamında; köy içme suyu, kanalizasyon ve sulama gibi alt 

yapı projeleri desteklenmiştir. 2007 yılında makine-ekipman alımları ilave 

edilmiştir. 2008 yılından itibaren ise, yapılan ikraz anlaşması sona erdiğinden 

proje teklifi alınmamıştır.   

Kırsal Kalkınma 

Yatırımlarının 

Desteklenmesi 

Programı 

(KKYDP) 

Tarım Stratejisi 2006-2010 belgesi ve 2006/10016 Sayılı Kırsal Kalkınma 

Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararına dayalı olarak 

16 pilot il dışında kalan 65 ilde tamamen öz kaynak kullanımına dayalı olarak 

KKYDP başlatılmıştır. Uygun görülen projelerden, ekonomik yatırımlara %50, 

altyapı ve sulama yatırımlarına ise %75 hibe desteği sağlanmıştır.    

 KKYDP’nın 

uygulanması 

(birinci dönem) 

KBKYP içi yapılan ikraz anlaşması sona erdiğinden, KKYDP 16 ili de 

kapsayacak şekilde toplam 81 ilde uygulanmıştır. 2006/10016 sayılı Bakanlar 

Kurulu Kararına göre 31.12.2010 tarihinde son ermiştir.   

KKYDP ile 

diğer bazı 

önemli kırsal 

kalkınma destek 

sistemleri 

arasındaki 

başlıca 

farklılıklar 

KKYDP destekleri, amaç olarak birbirine benzese de, Tarım ve Kırsal 

Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) ile kısaca IPARD olarak bilinen 

Avrupa Birliği (AB) Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı 

destekleri karıştırılmaktadır. Esas olarak, KKYDP dışındaki diğer destekleme 

sistemleri, AB ve uluslararası kuruluşlardan sağlanan kaynakların, ülkemizde 

kırsal kalkınma programlarının uygulanması için kullanılmaktadır.    

KKYDP konuları 1.Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi. Bu alt program da, iki destek 

programından oluşmaktadır. Bunlar; a) Ekonomik Yatırımlar,  

b) Toplu Basınçlı Sulama Tesisi Yatırımları, 

2. Makine-Ekipman Alımlarının Desteklenmesi. 

KKYDP’nın 

başlıca amaçları 

1.Pazarlama alt yapısının güçlendirilmesi, 

2. Alternatif gelir kaynakları oluşturulması, 

3. Girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesi, 

4. Kırsal alanda belirli bir kapasitenin oluşturulması 

5. Tarım-sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin 

desteklenmesi    

6. Gıda güvenliğinin güçlendirilmesi 

7. Üretim maliyetlerinin düşürülerek, rekabet edebilirliğin geliştirilmesi 

 

 
Birinci dönemde 

(2006-2010) 

KKYDP’nin genel 

durumu 

Etap Başvuru Programa 

alınan 

İmzalanan 

hibe 

sözleşmes

i 

Fesih 

edilen 

Devam 

eden 

Biten 

projeler 

1 1.210 332 290 50 0 240 

2 1.850 924 740 111 0 629 

3 3.420 1.427 858 78 0 780 

4 2.498 791 702 39 2 661 

5 2.250 1.023 890 34 11 845 
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Toplam 11.228 4.497 3.480 312 13 3.155 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birinci dönemde 

(2006-2010) 

KKYDP’nin 

sektörel dağılımı 

Proje konusu Biten projeler Devam eden projeler 

Sayı Ora

n 

(%) 

Hibe (TL) Sayı Hibe (TL) Kalan 

hibe 

(TL) 

Bit. Ür. İşl. Pak. 1.217 39 234.896.873 3 529.758 16.674 

Hay. Ür. İşl. 

Pak. 

679 22 122.207.069 5 1.042.993 0 

Tar. Ürün 

Depolama 

254 8 48.676.274 2 489.434 257 

Alt. Enerj. Sera 206 7 37.655.540 1 48.970 0 

Soğuk Hava 

Deposu 

229 7 46.156.122   0 

Su Ür. İşl. 

Paketleme 

27 1 4.812.789 1 222.534 0 

Basınçlı Sulama 537 17 68.148.964 1 233.048 21.049 

Hay. Orj. Gübre 

İşl. Pak. 

6 0 1.496.177    

TOPLAM 3.155 100 564.049.808 13 2.566.736 37.981 

Yeni tesis 2.223 70 391.850.874 11 2.326.348  

Teknoloji 

Yenileme 

687 22 123.874.383 2 240.388  

Tamamlama 245 8 48.324.551    

 
 

Birinci dönemde 

(2006-2010) 

KKYDP’nin 

Makine ve 

Ekipman 

Alımlarının 

Desteklenmesi  

78.122 adet makine ve ekipmana 349.066.031 TL hibe desteklemesi yapılmıştır.  

4.786 adet bireysel basınçlı sulama projesine 69.401.343 TL ödenmiştir. 

KKYDP 

Uygulaması 

(ikinci dönem) 

(2011-2015) 

KKYDP 2006/10016 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre 31.12.2010 tarihinde sona 

ermiştir. KKYDP tekrar Bakanlar Kurulunun, Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında 

Tarıma Dayalı Yatırımlar ile Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesine İlişkin 

2011/1409 Sayılı Kararı, 19 Şubat 2011 tarih ve 27851 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 2011- 2015 Döneminde, KKYDP Bakanlar 

Kurulunun bu kararı çerçevesinde çıkarılacak tebliğler ile 81 ilde yürütülecektir. 

İkinci dönem 

(2011-2015) 

KKYDP yatırım 

konuları 

1.Tarıma Dayalı Yatırımlar 

a)Ekonomik Yatırımlar 

b)Toplu Basınçlı Sulama Sistemi Yatırımları 

2. Makine-Ekipman Alımları 

a)Muhtelif makine-ekipman alımları 

b)Tarla içi basınçlı sulama ekipmanı alımları  

KKYDP 

kapsamındaki 

“Ekonomik 

Yatırımlar” 

1.Tarımsal Ürünlerin İşlenmesi, Depolanması, Paketlenmesi 

2.Alternatif Enerji Kaynakları Kullanan Seralar 

3.Alternatif Enerji Kaynaklarından Enerji Üretim Tesisleri 

4.Koyun, Keçi, Manda Konularında Sabit Yatırımlar 

Tarımsal 

Ürünlerin 

İşlenmesi, 

Depolanması ve 

Paketlenmesine 

Yönelik 

Yatırımlar 

1.Yeni yatırımlar 

2.Mevcut faal olan veya olmayan tesislerin kapasite artırımı ve teknoloji 

yenilenmesine yönelik yatırımlar 

3.Kısmen yapılmış yatırımların tamamlanmasına yönelik yatırımlar 

Alternatif Enerji 

Kaynaklarından 

Enerji Üretim 

Tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış veya yapılacak tesislerde kullanılmak 

üzere jeotermal, biyogaz, güneş ve rüzgardan enerji üreten tesislerdir.  
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Tesisleri 

 

Koyun, Keçi, 

Manda 

Konularında 

Sabit Yatırımlar 

Bireysel başvurularda; 

-Koyun ve keçi için en az 100, manda için en az 10 baş hayvan (sahip 

olma/taahhüt etme) varlığı 

Tüzel kişi başvurularında ise; 

-Koyun ve keçi için en az 500, manda için en az 20 baş hayvan varlığı olan veya 

bu hayvan varlığını taahhüt eden ve bu kriterlere uygun proje sunan 

yatırımcıların ahır, ağıl yapımı ile birlikte süt sağım ünitelerini de içeren yeni 

tesis veya modernizasyon başvuruları kabul edilir.    

İllere verilen 

ödeneğin 

belirlenmesi 

İllere eşit bir ödenek dağılımı söz konusu değildir; Genel Müdürlük tarafından Türkiye 

İstatistik Kurumu ve Devlet Planlama Teşkilatının belirlemiş olduğu illerin tarım alanı, 

kırsal nüfus, tarımsal üretim değeri, işletme sayısı ve sosyo-ekonomik gelişmişlik 

endeksi dikkate alınarak hesaplanan katsayı ile illerin bütçesi belirlenir. 
Kaynak: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (GTHB) Faaliyet Raporları, Çeşitli Yıllar, (2006), (2007), (2008), (2009), (2010), (2011), 

(2012), (2013), Ankara.         

Eroğlu, C.,  2013.  http://www.dsymb.org.tr/filesandimages/file/sunumlar/TRGM_Krsal%20 
Kalknma%20Yatrmlarnn%20Desteklenmesi_Cafer%20EROLU.pdf 

Diğer taraftan KKYDP’nın uygulanmasına ilişkin olarak yayınlanmış olan yasal 

yönetmelikler, belirli bir sistematik çerçevesinde EK 1’de sunulmuştur. 

GTHB (2014) tarafından, KKYDP’nın başlangıcından, 2014 yılı sonuna kadar olan süreçte, 

Türkiye genelinde desteklenmiş olan proje sayıları ve hibe tutarları belirtilmiştir. Söz konusu sayı ve 

değerler incelendiğinde, KKYDP’nin sahip olduğu makro büyüklük de daha net görülebilmektedir 

(Çizelge 2, Çizelge 3).2005-2014 döneminde, ekonomik yatırımlar kapsamında destek sağlanmış olan 

toplam 5.450 adet projeye 1.114.283.968 TL hibe sağlandığı belirlenmiştir. 2007-2014 döneminde, 

makine ekipman destekleri kapsamında, destek sağlanmış olan toplam 270.045 adet projeye 

1.121.180.847 TL hibe sağlandığı belirlenmiştir. 

Çizelge 2. KKYDP Ekonomik Yatırımlar çerçevesinde desteklenmiş olan proje sayıları ve hibe 

tutarları 

2005-2014 Dönemi Ekonomik Yatırımlar Proje sayısı (adet) Hibe (TL) 

Ekonomik Yatırımlar 4.820 1.015.332.015 

Toplu Basınçlı Sulama 630 98.951.953 

Toplam 5.450 1.114.283.968 
Kaynak:GTHB, (2014). Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Faaliyet Raporu, Ankara. 

Çizelge 3. KKYDP Makine Ekipman Destekleri çerçevesinde desteklenmiş olan proje sayıları ve hibe 

tutarları 

2007-2014 Dönemi Makine Ekipman Destekleri Proje sayısı (adet) Hibe (TL) 

Alet-Ekipman 261.149 993.161.940 

Tarla İçi Sulama 8.896 128.018.907 

Toplam 270.045 1.121.180.847 
Kaynak: GTHB, (2014). Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Faaliyet Raporu, Ankara. 

GTHB’nın ilgili birimleri tarafından, 2015 yılı Kasım ayında Antalya’da yapılan hizmetiçi 

eğitim toplantısında, KKYDP’nın gelişim sürecinde, yukarıda bahsedilmemiş olan bazı önemli 

konulara da değinilmiştir(GTHB, 2015). KKYDP’nın, 2013 yılından, 2014 yılına gelindiğinde belirli 

bir artış olduğu gözlenirken, 2015 yılında, bütçede, makine ekipman alımlarına yönelik herhangi bir 

desteklemeye yer ayrılmadığı için, bu alt program için harcama yapılamamıştır (Çizelge 4, Çizelge 5, 

Çizelge 6). KKYDP kapsamında, ödenmiş olan hibe tutarları toplamının oldukça önemli boyutlara 

ulaştığı görülmektedir (Çizelge 7).     

Çizelge 4.KKYDP 2013 yılı bütçe dağılımı (bin TL) 
İllerin dağılımı Toplam Ekonomik 

yatırımlar 

Makine ekipman 

alımları 

Arazi ıslahı ve 

sulama 

72 il  270.000.000 134.882.000 123.118.000 12.000.000 

GAP 68.118.000 40.118.000 25.000.000 3.000.000 

Toplam  338.118.000 175.000.000 148.118.000 15.000.000 

Kaynak: GTHB, (2015). Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Hizmetiçi Eğitim Toplantısı, Kasım 2015, Antalya. 

http://www.dsymb.org.tr/filesandimages/file/sunumlar/TRGM_Krsal%20%20Kalknma
http://www.dsymb.org.tr/filesandimages/file/sunumlar/TRGM_Krsal%20%20Kalknma
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Çizelge 5. KKYDP 2014 yılı bütçe dağılımı (bin TL)    

İllerin dağılımı Toplam Ekonomik 

yatırımlar 

Makine ekipman 

alımları 

Arazi ıslahı ve 

sulama 

72 il  330.000.000 160.000.000 150.000.000 20.000.000 

GAP 69.000.000 39.000.000 30.000.000 - 

Toplam  399.000.000 199.000.000 180.000.000 20.000.000 
Kaynak: GTHB, (2015). Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Hizmetiçi Eğitim Toplantısı, Kasım 2015, Antalya. 

 

Çizelge 6. KKYDP 2015 yılı bütçe dağılımı (bin TL)    

İllerin dağılımı Toplam Ekonomik 

yatırımlar 

Makine ekipman 

alımları 

Arazi ıslahı ve 

sulama 

72 il  300.000.000 300.000.000 - 20.000.000 

GAP 77.720.000 77.720.000 - - 

Toplam  377.720.000 377.720.000 - 20.000.000 
Kaynak: GTHB, (2015). Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Hizmetiçi Eğitim Toplantısı, Kasım 2015, Antalya. 

 

Çizelge 7. KKYDP kapsamında bütün etaplar dikkate alındığında ödenmiş olan hibe tutarları (2006-

2015) 

    Adet Ödenen Hibe (TL) 

Makine ekipman 

destekleri 

Makine-ekipman 261.147 993.144.077 

Tarla içi sulama 8.897 128.081.757 

  Toplam  270.044 1.121.225.834 

    Adet Ödenen Hibe (TL) 

Tamamlanan 

ekonomik yatırımlar 

Ekonomik yatırımlar 4.977 1.087.878.664 

T. basınçlı sulama 630 98.718.909 

  Toplam  5.607 1.186.597.573 

Tamamlanan projelere yapılan toplam ödeme  2.307.823.407 

Devam eden projeler ile birlikte toplam ödeme 2.408.287.087 

KKYDP kapsamında sulama 

destekleri 

Proje sayısı 

(adet) 
Ödenen hibe (TL) Alan (da) Üretici sayısı (adet) 

Tarla içi sulama  

(makine ekipman) 
8.897  128.081.757  674.962 8.897 

T. basınçlı sulama (ekonomik 

yatırımlar) 
630 98.718.909 279.680 55.691 

Toplam 9.527  226.800.666  954.642 64.588 

Kaynak: GTHB, (2015). Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Hizmetiçi Eğitim Toplantısı, Kasım 2015, Antalya. 

 

Diğer taraftan, KKYDP içerisinde bulunan “ekonomik yatırımlar” kapsamında 23.10.2015 

tarihi itibariyle, 2006-2015 döneminde gerçekleştirilen 10 etap çerçevesinde söz konusu olan proje 

dağılımlarının gelişimi aşağıda belirtilmiştir (Çizelge 8). Etaplar olarak, destek alarak uygulanmış olan 

proje sayısında önemli artışların olduğu belirlenmiştir. 



8 

 

 

Çizelge 8. KKYDP çerçevesinde bulunan ekonomik yatırımlar kapsamındaki projelerin genel dağılımı 

Etap Uygun 

görülen 

proje sayısı 

(adet) 

Programa 

alınan proje 

sayısı (adet) 

Sözleşme 

imzalamayan 

proje sayısı (adet) 

Hibe 

sözleşmesi 

imzalayan 

proje sayısı 

(adet) 

Fesih/iptal 

edilen proje 

sayısı (adet) 

Devam 

eden proje 

sayısı 

(adet) 

Biten 

proje 

sayısı 

(adet) 

1. etap  332 332 42 290 50 0 240 

2. etap 924 924 183 741 113 0 628 

3. etap 2.320 1.427 568 859 81 0 778 

4. etap 1.565 871 95 776 114 0 662 

5. etap 1.912 1.023 133 890 37 0 853 

6. etap 1.714 1.078 1 1.077 278 0 799 

7. etap 1.036 1.014 237 777 48 5 724 

8. etap 1.287 1.264 286 978 15 55 908 

9. etap 2.215 2.215 491 1.724 3 1.706 15 

10. etap 1.559 760 279 481 0 481 0 

Toplam 14.864 10.908 2.315 8.593 739 2.247 5.607 
Kaynak: GTHB, (2015). Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Hizmetiçi Eğitim Toplantısı, Kasım 2015, Antalya. 

KKYDP kapsamında, 2006-2013 döneminde, destek sağlanan projelerin nitelik konusuna göre 

dağılımı aşağıda belirtilmiştir (Çizelge 9). En yoğun olarak yeni tesis projelere destek verilirken, bunu 

teknolojik yenileme veya kapasite artırımı projeleri, kısmen yapılmış (tamamlama) projeleri izlemiştir.  

Çizelge 9. 01.01.2015 tarihi itibariyle KKYDP kapsamında yer alan projelerin nitelik konusuna göre 

dağılımı 

Proje niteliği Tamamlanan projeler Devam eden projeler 

Sayı 

(adet) 

Ödenen hibe tutarı 

(TL) 

Sayı 

(adet) 

Ödenen hibe tutarı (TL) 

Yeni tesis 3.406 693.817.750 1.631 74.461.647 

Teknolojik yenileme veya 

kapasite artırımı 

1.772 393.661.015 471 18.386.919 

Kısmen yapılmış 

(tamamlama) 

429 99.118.808 145 7.615.114 

Toplam 5.607 1.186.597.573 2.247 100.463.680 
Kaynak: GTHB, (2015). Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Hizmetiçi Eğitim Toplantısı, Kasım 2015, Antalya. 

KKYDP kapsamında, destek sağlanan projelerin sektörel dağılımı incelendiğinde; koyun-keçi, bitkisel 

ürün işleme ve paketleme, hayvansal ürün işleme ve paketleme sektörlerine en fazla desteğin 

sağlandığı belirlenmiştir (Çizelge 10).KKYDP kapsamında, yıllara göre sağlanmış olan makine 

ekipman desteğinin de önemli düzeylere ulaştığı belirlenmiştir. Söz konusu destek ile alınmış olan 

makine ekipman sayısı 270.000’i aşmıştır. 2006-2014 yılları arasında biten ekonomik projelere ödenen 

toplam hibe miktarı 1.186.597.573 TL’ye ulaşmıştır. Devam etmekte olan projelere ödenmiş olan 

toplam hibe miktarı ile ekonomik projelere ödenen toplam tutar 1.287.061.253 TL olarak 

hesaplanmıştır. Bu dönemde KKYDP toplamının da 2.408.287.087 TL olduğu belirlenmiştir (Çizelge 

11).       
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Çizelge 10. 23.10.2015 tarihi itibariyle KKYDP kapsamında yer alan projelerin sektörel dağılımı 

Projelerin sektörel dağılımı 
Tamamlananlar Devam Edenler 

Adet Hibe (TL) Adet Hibe (TL) 

Bitkisel Ürün İşleme ve Paketleme 2.393 556.499.842 558 29.938.505 

Hayvansal Ürün İşleme ve Paketleme 1.089 224.845.761 121 10.787.531 

Çelik Silo (Tarımsal Ürünler Depolama) 448 109.400.829 118 3.830.135 

Alternatif Enerji Kullanan Seralar 269 54.916.522 50 3.312.463 

Soğuk Hava Deposu 346 81.075.738 64 3.708.601 

Su Ürünleri İşleme ve Paketleme 51 9.752.498 4 805.608 

Toplu Basınçlı Sulama Yatırımları 630 98.951.957 0 0 

Hayvansal Orjinli Gübre İşlenmesi, 

Paketlenmesi 
15 4.412.147 26 889.241 

Koyun, Keçi 335 38.095.874 1.222 46.444.793 

Manda 10 2.864.612 0 0 

Alternatif Enerji Üretimi 21 5.781.794 84 746.803 

TOPLAM 5.607 1.186.597.574 2.247 100.463.680 

Kaynak: GTHB, (2015). Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Hizmetiçi Eğitim Toplantısı, Kasım 2015, Antalya. 

KKYDP makine ekipman desteği kapsamında, alımı yapılan makine ekipmanların dağılımı aşağıda 

belirtilmiştir (Çizelge 12). Buna göre; el traktörü ve ekipmanları, mibzer, motorlu tırpan, pülverizatör, 

sağım ünitesi ve soğutma tankı, çayır biçme makinası, diskli tırmık, toprak frezesi, balyalama 

makinası, zeytin hasat makinasının ilk sıralarda yer aldığı belirlenmiştir. Buna karşın, basınçlı sulama 

sistemleri ile birlikte, 50’den fazla makine ekipman çeşidine destek sağlanmış olduğu tespit edilmiştir.  

Çizelge 11. 23.10.2015 tarihi itibariyle KKYDP kapsamında verilen makine ekipman desteğinin 

dağılımı  

Yıllar Makine-Ekipman (adet) Ödeme Miktarı  (TL) 

2007 Makine-Ekipman  2.992 42.055.072 

2008 Makine-Ekipman 9.357 68.739.233 

2009 Makine-Ekipman 28.921 128.587.168 

2010 Makine-Ekipman 36.855 109.715.724 

2011 Makine-Ekipman 82.436 275.720.390 

2012 Makine-Ekipman 20.503 93.659.306 

2013 Makine-Ekipman 48.078 211.071.793 

2014 Makine-Ekipman 40.902 191.677.148 

Makine-Ekipman Toplam  270.044 1.121.225.834 

2006- 2014 Yılları Arasında Biten Ekonomik Projelere  

Ödenen Toplam Hibe Miktarı  

1.186.597.573 

  

2006- 2014 Yılları Arasında Devam Eden Ekonomik Projelere 

Ödenen Toplam Hibe Miktarı  

100.463.680 

  

Ekonomik Projelere Ödenen Toplam Tutar 1.287.061.253 

KKYDP Toplamı 2.408.287.087 
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  Kaynak: GTHB, (2015). Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Hizmetiçi Eğitim Toplantısı, Kasım 2015, Antalya. 

1.2. Etki Değerleme Kavramı ve Kırsal Kalkınma Programlarında Uygulanması  

 

Kırsal Kalkınma Programlarının Etkilerinin Değerlendirilmesi (Evaluation of Impacts of Rural 

Development Programmes) kavramı, ülkemiz genelinde olduğu gibi, dünya geneli ve tam üyeliğine 

aday olduğumuz AB ülkelerinde de oldukça önem verilmekte, özellikle son 20 yıllık süreçte, bu 

konuda yoğun çalışmalar, yaklaşımlar ve projeler geliştirilip, uygulanmaya çalışılmaktadır. Ülkemizde 

yapılan çalışmalara değinilmeden önce, etki değerlemesi ile ilgili bazı kavramlar incelenerek, izleyen 

süreçte dünya geneli ve AB’nde yapılmakta olan çalışmalar değerlendirilmiş, genel eğilimler ve bazı 

çıkarımlar ortaya konmaya çalışılmıştır.  

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) (2015) tarafından yayınlanmış olan 

“Ar-Ge Değerlendirme ve Etki Analizinde Kullanılan Tanım ve Temel Kavramlar” kılavuzuna göre 

etki değerlemede kullanılan, bazı temel, önemli terim ve kavramlar aşağıda belirtilmiştir: 

Etki: Bir kalkınma müdahalesinden doğrudan veya dolaylı, amaçlanmış veya amaç dışı olarak üretilen 

olumlu ve olumsuz, birincil veya ikincil uzun süreli etkileridir.  

Etki Değerlendirmesi: Gözlenen sonuçların, amaçlanan veya amaçlanmayan, ne kadarının program 

aktivitelerinden kaynaklandığının ve programın yokluğu durumunda ne kadar gözlenildiğinin tahmin 

edilmesi için bilimsel araştırma yöntemlerinin uygulanması. 

Programın net etkisini ölçebilmek amacıyla, program neticeleri ile programın yokluğu durumunda ne 

olurdunun tahmini değerinin karşılaştırılmasını içeren bir çeşit netice değerlendirmesidir. Bu tür 

değerlendirme, dış faktörlerin program neticelerini etkilediği bilindiği durumda, programın başarı veya 

amaçlarına katkısının bu tür etkilerden izole edilmesi amacıyla uygulanır. 

Etkinlik: İstenilen etkiyi üretebilme güç veya kapasitesidir.  

Girdi: Kalkınma müdahalesi için kullanılan mali, insani ve maddi kaynaklardır. 

Hedef grup: Gerçekleştirilen kalkınma müdahalesinden faydalanan belirli bireyler ve 

örgütler/kurumlar. 

Karşı gerçekler: Kalkınma yardımının olmaması halinde, varsayımsal olarak bireyler, örgütler veya 

gruplar için etkili olabilecek durum ve koşullar. 

Karşılaştırma grubu: Program faydalarından yararlanma fırsatı olmamış, ama özellikleri, faydalardan 

yararlanmış birey veya organizasyonların özellikleriyle eşleştiği için seçilmiş bir grup birey veya 

organizasyon. 

Kontrol grubu: Program faydalarından yararlanma fırsatı olmamış birey veya organizasyonlar 

arasından rastgele seçilmiş bir grup. 

Küme değerlendirme: Bir dizi irtibatlı faaliyetin, projenin ve/veya programın değerlendirilmesidir.  

Program değerlendirmesi: Belirli bir küresel, bölgesel, ülkesel veya sektörel kalkınma hedefine 

yönelik bir dizi kalkınma müdahalesinin değerlendirilmesidir. Bir program hakkında gerekli kararları 

oluşturabilmek için program veya programın bazı noktaları hakkındaki bilgilerin dikkatli bir şekilde 

toplanması ve incelenmesidir. 
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Çizelge 12. 23.10.2015 tarihi itibariyle KKYDP makine ekipman desteği kapsamında dağıtılan makine ekipmanların dağılımı  

Makine-Ekipman Türü Adet Hibe Tutarı(TL) Makine-Ekipman Türü Adet Hibe Tutarı(TL) 

Anıza doğrudan ekim makinesi 752 6.979.049 Motorlu tırpan 28.804 16.761.287 

Arıcılık makine ve ekipmanı 1.373 1.734.486 Pamuk toplama makinesi 169 4.575.880 

Bahçe traktörü 420 8.996.984 Pancar söküm makinesi 2.848 41.936.587 

Balıkçı gemilerinde soğuk depo 8 227.469 Patates söküm makinesi 1.240 3.849.402 

Balyalama makinesi 6.181 115.314.238 Pülverizatör 25.475 49.156.142 

Biçerbağlar 2.337 15.370.532 Pülverizatör kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör,sisleyiciler 

ve ulv. mak. 

13.133 38.039.502 

Canlı balık nakil tankı 23 132.857 Pülverizatör sabit veya el arabası ile taşınan motorlu -tabancalı m. 1.142 1.044.556 

Çayır biçme makinası 15.723 26.349.196 Rüzgar makinesi 11 259.135 

Çeltik fide dikim makinesi 3 62.000 Sap parçalama makinası 1.992 6.893.128 

Çiftlik gübresi dağıtma makinası 2.944 15.808.891 Sap toplamalı saman makinası 3.377 23.693.005 

Dal parçalama makinesi 471 1.873.027 Seyyar süt sağım ünitesi 875 512.103 

Dip kazan 35 101.733 Sıra arası çapa makinesi 3.301 8.838.532 

Diskli tırmık 11.066 39.487.386 Silaj makinesi 6.042 33.010.969 

El traktörü ve ekipmanları 45.808 142.392.244 Soğuk hava tesisatlı taşıma aracı 482 15.093.550 

Fındık toplama makinesi 159 414.381 Su ürünleri için buzlama makinesi 52 1.201.080 

Fındık veya mısır kurutma makinası 2 24.549 Su ürünleri için kuluçka dolabı 37 277.428 

File sistemi kurulması 176 3.946.554 Süt analiz cihazı 21 203.951 

Güneş kolektörü 217 803.137 Süt sağım ünitesi ve soğutma tankı 16.641 64.854.471 

Hasat tablası 251 4.898.051 Süt soğutma tankı 299 3.983.006 

Hububat harman makinesi 4.987 23.542.288 Tambur filtre 7 21.717 

Kanola hasat aparatı 1 550 Tarım römorkları 1.658 7.192.247 

Kimyevi gübre dağıtma makinası 4 2.806 Taş toplama makinesi 745 10.709.960 

Koyun kırpma makinesi 258 198.826 Toprak frezesi 6.478 21.147.790 

Lazerli tesviye aleti 319 3.838.375 Yem hazırlama araçları 5.388 51.883.231 

Mibzer 41.313 163.311.740 Zeytin hasat makinesi 6.096 12.107.549 

Mini yükleyici 3 86.523 Toplam 261.147 993.144.077 

Basınçlı sulama 8.897 128.081.757    Toplam 270.044 1.121.225.834 

Kaynak: GTHB, (2015). Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Hizmetiçi Eğitim Toplantısı, Kasım 2015, Antalya.
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Proje değerlendirmesi: Genellikle kapsamlı bir program çerçevesinde belirli amaçları, belirli 

kaynaklarla, bir takvime uygun olarak başarmak için tasarlanmış tek bir kalkınma müdahalesinin 

değerlendirmesidir. 

Sonuç değerlendirmesi: Bu tür değerlendirme, bir programın netice-odaklı amaçlarını ne kadar 

gerçekleştirebildiğini ölçer. Program etkililiğini değerlendirmek amacıyla, çıktı ve (amaçlanmamış 

etkiler de dahil olmak üzere) neticelere odaklanır, ama ayrıca, neticelerin nasıl üretildiğini anlamak 

amacıyla programın sürecini de değerlendirebilir. 

Sonuçlar: Bir kalkınma müdahalesinin çıktıları, neticeleri veya etkileridir (amaçlanmış veya amaç dışı, 

olumlu veya olumsuz). 

Verimlilik: Kaynakların ve girdilerin (mali kaynaklar, uzmanlık, zaman vb.) ekonomik olarak nasıl 

sonuçlara dönüştürüldüğünün ölçüsüdür. 

Yukarıda açıklanmış olan terimler incelendiğinde, etkisinin belirlenmesine çalışılan bir program, proje 

ya da uygulamanın gerek hedef kitle, gerekse oluşturmuş olduğu dışsal etkilerini ölçebilmek oldukça 

güçtür. Analiz edilecek program ya da destek mekanizmalarının çeşitliliği, hedef kitlenin farklı 

karakteristikleri, bahse konu programın uygulanma dönemi gibi birçok faktör, etki değerlendirme 

çalışmalarının performansını ve başarısını doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyebilmektedir. Bu 

sebeple, Türkiye’de olduğu gibi, AB ve dünya genelinde, uygulanmakta olan çeşitli destek 

mekanizmalarının etkisini ölçmek ve gelecekte uygulanacak olan programların başarısını arttırabilmek 

için çok yönlü araştırmalar ve yaklaşımlar ortaya konmaya çalışılmaktadır.  

Dünya Bankası (World Bank), Tarımsal Kalkınma için Uluslararası Fon (IFAD=International Fund for 

Agricultural Development), Avrupa Komisyonu, önemli bir sivil toplum kuruluşu olan OXFAM 

(Oxford Committee for Famine Relief) gibi tarım ve kırsal kalkınmaya fon sağlayan başlıca kurum ve 

organizasyonlar tarafından, operasyonel proje kılavuzlarının hazırlanma sürecinde, son 20-30 yıllık 

süre içerisinde, izleme ve değerlendirme (monitoring and evaluation) konusunda, metodoloji ve 

yaklaşımlarının geliştirilmesine yönelik çalışmaların desteklendiği ifade edilmektedir. Tarım ve kırsal 

kalkınma projelerinin izleme ve değerlendirme sistemleri, aşağıda belirtilmiş olan element ve/veya 

yaklaşımların birleştirilmiş kombinasyonları ile gerçekleştirildiği vurgulanmaktadır. Bunlar: (i) 

mantıksal çerçeve yaklaşımı (logical framework approach); (ii) sonuç tabanlı çerçeve (results-based 

framework); (iii) formal anketler; (iv) hızlı değerlendirme metotları (rapid appraisal methods); (v) 

katılımcı yaklaşımlar (participatory methods); (vi) etki değerlendirme (impact assesment); (vii) fayda-

masraf (cost-benefit) ve masraf-etkinlik (cost-effectiveness) analizi (OED/World Bank, 2004). Muller-

Praefcke ve ark. (2010), son 15 yıl içerisinde, Güney ve Doğu Asya’da uygulanan, Dünya Bankası 

tarafından desteklenmiş 74 tarımsal ve kırsal kalkınma (Agricultural and Rural Development:ARD) 

projesinin, izleme ve değerlendirme sistemlerini incelemişlerdir. Çalışmada, tarım ve kırsal 

kalkınmadaki yatırım eğilimlerinin, sektörün sahip olduğu çok farklı karakteristiklerden dolayı 

oldukça karmaşık olduğu belirtilmektedir. Bu karakteristikler: (i) çiftçilik yüksek düzeyde bölge-

spesifik olarak yapılmakta ve kırsal kesimdeki insanların yaşamıyla doğrudan ilişkilidir; (ii) bitkisel ve 

hayvansal üretim, çoğunlukla çok sayıdaki aile işletmelerinde, karmaşık biyolojik süreçler 

göstermektedir; (iii) çıktılar, iklim koşullarından büyük oranda etkilenmektedir; (iv) özel sektör, esas 

olarak sektördeki tüm üretim, pazarlama ve girdi/ürün temini süreçlerinde, yoğun bir şekilde görev 

almaktadırlar. Kırsal Kalkınma için Avrupa Tarımsal Fonu (European Agricultural Fund for Rural 

Development: EAFRD) tarafından kırsal kalkınmaya yönelik destek 1698/2005 Konsey Regulasyonu 

(Council Regulation), 2007-2013 dönemi için üye ülkelerde Kırsal Kalkınma Programlarının 

hazırlanması ve uygulanması için yasal bir çerçeve sağlamaktadır. Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma 

Programı parametreleri ve ilgili Ortak İzleme ve Değerlendirme etki indikatörleri aşağıda belirtilmiştir 

(Çizelge 13). 
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Çizelge 13. Kırsal Kalkınma Programı parametreleri ve ilgili Ortak İzleme Değerlendirme Çerçevesi 

etki indikatörleri 

Amaçlar Alt-amaçlar Ölçü

m 

Kod

u 

Etki İndikatörleri 

Ekono

mik 

gelişm

e 

İstihdam 

oluşturm

a 

İşgücü 

veriml

iliği 

Biyoçeşitlili

k azaltımını 

engelleme 

Yüksek 

değerli 

çiftçilik ve 

ormancılığ

ın 

sürdürülm

esi 

Su 

kalitesi

ndeki 

iyileşm

e 

İklim 

değişikliğ

i ile 

savaşa 

katkı 

sağlama 

Tarım ve 

orman 

sektörünün 

rekabet 

edebilirliği 

Bilgi ve 

insan 

potansiyeli  

111  

X 

 X 

X 

X 

X 

X 

    

112 

113 

114 

115 

Fiziksel 

potansiyel ve 

inovasyon 

121 X 

X 

X 

X 

X 

 

 X 

X 

X 

X 

X 

X 

    

122 

123 

124 

125 

126 

Tarımsal 

üretim ve 

ürünlerin 

kalitesi 

131 X 

X 

X 

 X 

X 

X 

    

132 

133 

Yeni üye 

ülkelerde 

geçiş 

141 X 

X 

 X 

X 

    

142 

Çevre ve 

kırsal alanlar 

Tarımsal 

arazilerin 

sürdürülebili

r yönetimi ve 

doğal 

kaynakları 

koruma ve 

geliştirme 

211    X 

X 

X 

X 

 

X 

X 

X 

 

X 

X 

X 

X 

 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

 

 

X 

X 

 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

 

 

 

X 

 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

212 

213 

214 

215 

216 

221 

222 

223 
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224 

225 

226 

227 

Yaşam 

kalitesi  

Kırsal 

ekonominin 

çeşitlendiril

mesi 

311 X 

X 

X 

X 

X 

X 

     

312 

313 

Kırsal 

alanlarda 

yaşam 

kalitesi 

321 X 

X 

X 

X 

X 

X 

     

322 

323 

Bölgesel 

uyum ve 

sinerjiler 

331        

341 

Lider (Leader) Kırsal 

kalkınma 

programı 

temelinde 

Lider 

(Leader) 

yaklaşımı 

411 X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

     

412 

413 

421 

431 

Kaynak: ECARD, (2010). Working paper on approaches for assessing the impacts of the Rural Development Programmes in the context of 

multiple intervening factors. Thematic Working Group of Evaluation Expert Network. ECARD, European Commission Agriculture and 

Rural Development, March 2010. 

Van Dingenen (2009) tarafından, Belçika’da, 2000-2006 yılları arasında uygulanan Kırsal Kalkınma 

Programının, etkisini değerlendirmek için, Flaman Yönetim Otoritesi (Flemish Managing Authority) 

tarafından yapılan bir çalışma, tutarlı bir değerlendirme mimarisi olarak incelenmiştir. Çalışma, derin 

bir anket çalışması ile oluşturulan kantitatif bir analiz ve uzman çalıştayları birleştirilerek 

gerçekleştirilmiştir. Araştırmada esas olarak 16 ilgili parametre, üç tematik bileşen altında 

sınıflandırılmıştır. Bunlar: (i) tarımsal gıda ekonomisi: gelir, istihdam, tarımda, bahçe bitkilerinde ve 

tarıma dayalı gıda sektöründe işgücü verimliliği ve kalitesi; (ii) çevre, doğa ve peyzaj: toprak, su, flora 

& fauna, peyzaj, amonyak, sera gazları, su tüketimi ve gürültü; (iii) kırsal yaşam kalitesi: dolaylı 

istihdam, fiziksel olanaklar, aktiviteler & hizmetler, fiziksel çevrenin algılanan değeri. 

Van Dingenen (2009) tarafından yapılan çalışmada, örnek olaylar ve mikro/yöresel düzeyde analiz 

yöntemleri kullanılmış olup, gerekli verilerin sağlanmasında uzman çalıştayları ve toplantılarından 

yoğun olarak faydalanılmıştır. Özellikle faydalanıcıların sağlamış oldukları çıktılar ve sonuçlar 

üzerinde yoğunlaşılmıştır. Araştırmada, verimlilik/gelir konuları üzerindeki çok temel analiz, farklı bir 

tamamlayıcı veri ve bilgi kaynaklarına dayalı olarak gerçekleştirilmiştir: (i) bir uzman-çalıştayı 

tanımlanmış ve Kırsal Kalkınma Programı ölçümleri ve ilgili konular arasında en önemli nedensel 

ilişkiler (brüt etki) doğrulanmıştır. Örneğin, verimliliğe yönelik programda, spesifik ölçümlerin 

teorik/potansiyel etkisinin tanımlanması (yeterli bütçe, çiftliklerin sürdürülebilirliği vb.), beklenen etki 

düzeyinin tahmin edilmesi (5 kategori düzeyinde), metodolojik varsayımlar ve taslak çıktıların 

onaylanması. Bu çalıştaya; akademik personel, sektör uzmanları, farklı bölümlerden kamu kurumu 

personeli katılarak gerçekleştirilmiştir. (ii) yeterli sayıdaki Flaman çiftçisi ile geniş çaplı bir anket 

çalışması yapılmıştır. Anket çalışmasında, aşağıdaki sorular üzerinde yoğunlaşılmıştır  
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a) hangi yatırımlar yapılmıştır? ya da hangi tarımsal-çevresel planlar adapte edilmiştir? Ve bu çiftçiler 

bu plan ve/veya yatırımları Kırsal Kalkınma Desteklerini kullanarak mı yoksa kullanmadan mı 

gerçekleştirmiştir? Eğer söz konusu destek kullanıldı ise, ilgili yatırımlar, bu destek olmadan 

gerçekleştirilebilir miydi? b) Çiftlikte söz konusu olan işgücü verimliliğinde, üretim tekniklerinde, 

verimlik üzerinde bu yatırımlar hangi etkilere sahiptir? (negatif etkiden, asıl pozitif etkiye kadar 

değişen 5’li kategori kullanılmıştır). c) Anket yapılan çiftçilerden FADN (Food Agriculture Data 

Network) veri tabanındaki muhasebe verilerinden; her aktivite için istihdam & çalışma saatleri, 

oluşturulan katma değer, çıktı/dönüşüm, diğer spesifik çiftlik karakteristikleri [tip, ESU (European 

Size Unit), coğrafi durum vb.] elde edilmiştir. İzleyen aşamada değerlendiriciler, 3 alt gruba ayrılmış 

olan üniform bir süt/süt ürünleri çiftçi grubu ile görüşülerek daha detaylı bir analiz gerçekleştirilmiştir. 

Bu alt gruplar: (i) Kırsal Kalkınma Desteği alan çiftçiler; (ii) yatırım yapmış olan ancak bunun için 

herhangi bir kamu otoritesinden destek almayan çiftçiler; (iii) analiz süresi boyunca herhangi bir 

önemli yatırım desteği almayan üreticiler olarak gruplandırılmıştır.  

Michalek (2007) ve Michalek (2009), 2002-2005 yılları arasında Polonya ve Slovakya’da SAPARD 

(Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development) programının etkisini 

değerlendirmek için mikro ve makro düzeyde bir yaklaşım kullanmıştır. Çalışmada, bölgesel düzeyde, 

kırsal kalkınma programlarının etkileri, bireysel kırsal alanlarda yaşam kalitesini tamamıyla 

tanımlayan bir araç (proxy) – Kırsal Kalkınma İndeksi (Rural Development Index:RDI) kullanılarak 

tahmin edilmiştir. Kırsal Kalkınma İndeksi’ne giren ekonomik, sosyal ve çevresel faktörlerin 

ağırlıkları, alternatif model spesifikasyonları için yapılan kontrolden sonra, ekonometrik olarak tahmin 

edilen bölge içi ve bölgeler arası fonksiyonlardan (örneğin, panel estimate logistic regression nested 

error structure model, spatial effects model) ampirik olarak elde edilmiştir. 

Spesifik kırsal bölgelerde uygulanan kırsal kalkınma ölçümlerinin etkisi, Propensity Score Matching 

(PSM) (örneğin Kernel matching) ve Difference-in-Differences (DID) metotlarının kombinasyonu 

uygulanarak, program öncesi ve program sonrasında, program destekli bölgeler ve kontrol 

bölgelerinde, seçilen etki indikatörleri kullanılarak analiz edilmiştir. Bölgesel düzeylerde, program 

sonuçlarının değerlendirilmesi, asıl etki indikatörü olarak, Kırsal Kalkınma İndeksi kullanılarak 

tahmin edilen Average Treatment Effects (ATE), Average Treatment on Treated (ATT) ve Average 

Treatment on Untreated (ATU)’a dayalı olarak gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, elde edilen sonuçlar 

üzerinde, gözlemlenemeyen olası bir etkiyi değerlendirmek için duyarlılık analizi (Rosenbaum 

bounds) yapılmıştır. Seçilen bir ülkede, tüm bölgeler için, verilen bir kırsal kalkınma programı ile 

programın tüm etkisi (finansal girdi akımları), generalized propensity score matching (GPS) çerçevesi 

kullanılarak analiz edilmiştir (Imbens, 2000; Lechner, 2002; Hirano and Imbens, 2004; Imai and van 

Dyk, 2004). 

Yapılan uluslararası literatür taramalarına göre, etki değerleme çalışmalarında özellikle kırsal alanda 

uygulanmakta olan destek mekanizmaları ve programların etkisinin belirlenmesine yönelik 

çalışmaların sayısında, son yıllarda önemli bir artış olduğu belirlenmiştir. Bununla birlikte, kırsal 

alandaki paydaşların sahip olduğu özellikler ve faaliyet alanlarının çok farklı olmasından dolayı 

kullanılan yöntem, model ve uygulamalarda da belirgin farklılıklar olduğu tespit edilmiştir.  

Diğer taraftan ülkemizde ise kırsal kalkınma yatırımlarına yönelik desteklerinetkisinin belirlenmesine 

yönelik sınırlı sayıda çalışma yapılmış olduğu tespit edilmiş olmakla birlikte, kırsal kalkınmaya 

yönelik destek ve politika mekanizmalarını ortaya koymak için de belirli sayıda çalışma yapıldığı 

belirlenmiştir (Atakişi, 2006; Köprülü, 2006; Çakar; 2007; Sevinç, 2008; Beycan, 2009; Alagözoğlu, 

2010; Demirbük, 2013; Can ve ark., 2014; Asoğlu ve Binici, 2015; Gülçubuk ve ark., 2015). Bu 

çalışmalardan özellikle Asoğlu ve Binici (2015) ve Gülçubuk ve ark. (2015) tarafından yapılan 

çalışmaların, bu proje çalışmasının ana amacını oluşturan, kırsal kalkınma yatırımlarını destekleme 

program ve/veya projelerinin etkilerinin belirlenmesi ile paralellik gösterdiği belirlenmiştir. Asoğlu ve 

Binici (2015) Şanlıurfa ve Diyarbakır illerinde, KKYDP (1 - 7. etap)’ndan faydalanan KOBİ’lerile 

görüşme yaparak genel bir değerlendirmede bulunmuşlardır. Sonuç olarak ise, Şanlıurfa’daki 71 

işletmeye göre, Diyarbakır’da destekten faydalanan 49 işletme daha başarılı bulunmuştur. Proje 

öncesinde işletmelerin istihdam ortalaması 6,53 iken, proje sonrasında bu değerin 12,68 olduğu 

belirlenmiştir. Gülçubuk ve ark. (2015) ise TKDK tarafından 2011 yılında yetki devrinin alınmasından 

bu yana desteklenen ve hayata geçen proje sonuçlarının değerlendirilmesini yapmışlardır. Proje etki 
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çalışmaları; ekonomik, çevresel, kurumsallaşma, teknolojik ve sosyo-kültürel boyutta 

gerçekleştirilmiştir.  

Yapılan literatür taramalarına göre, söz konusu KKYDP’nın uygulanmış olduğu yörelerde, sosyal ve 

ekonomik etkilerini ortaya koymaya çalışan sınırlı sayıda çalışma olduğu belirlenmiştir. Çalışmalarda, 

bazı çıkarım ve sonuçlar bulunmasına karşın, halen bunların istenilen düzeyde bulunmadığı, 

KKYDP’nın net etkilerini ortaya koyamadığı belirlenmiştir. Yapılmış olan bu araştırmada, etki 

değerleme çalışması için, KKYDP kapsamında bulunan, ekonomik yatırımlar ve makine ekipman 

alımlarının desteklenmesi alt programları dikkate alınmıştır. KKYDP’nın etkisini belirlemeye yönelik 

olarak, Türkiye genelinde bir konsept oluşturulabilmesi için, 7 coğrafik bölgede, tarımsal üretim 

potansiyeli yüksek ve KKYDP’dan olabildiğince yararlanmış olan iller seçilerek gerçekleştirmiştir. 

Söz konusu iller; Aydın (Ege Bölgesi), Antalya (Akdeniz Bölgesi), Bursa (Marmara Bölgesi), Konya 

(İç Anadolu Bölgesi), Samsun (Karadeniz Bölgesi), Şanlıurfa (Güneydoğu Anadolu Bölgesi), Erzurum 

(Doğu Anadolu Bölgesi) illerinden oluşmaktadır. Yine, seçilmiş olan illerde, KKYDP çerçevesinde 

proje başvurusu kabul edilen ve kabul edilmeyen grupları oluşturan üreticiler/yatırımcılar ile yapılan 

anket çalışmasında, söz konusu programın uygulanmasında ve başarılı olunmasında, olası sorunlar 

tespit edilerek, bunlara yönelik çözüm önerilerinin geliştirilmesine çalışılmıştır. Ayrıca, projenin daha 

etkin ve amacına uygun olarak yapılabilmesi için, proje başlangıcı ve sonunda, proje paydaşları, 

uygulayıcı Bakanlık birimleri (ilgili Genel Müdürlük ve İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 

personeli/yetkilileri) ile toplantılar düzenlenerek, sürekli iletişim halinde olunmuştur.  
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2. LİTERATÜR ÖZETİ 

Köprülü (2006), Türkiye Kalkınma Vakfı (TKV) Gümüşhacıköy Kırsal Kalkınma Projesi’nin hedef 

kitle olarak seçtiği üreticiler ve girişimciler üzerindeki etkilerinin sürdürülebilirliğini araştırmıştır. 

Araştırmada, proje kapsamında olan 8 köy ile birlikte, gerekli karşılaştırma yapılabilmesi için proje 

kapsamında bulunmayan 9 köy incelenmiştir. Araştırma sonuçları, üreticilerin %64,82’sinin proje 

faaliyetlerini sürdürme eğiliminde olduklarını ortaya çıkartmıştır. Bununla birlikte yaş, tarım dışı iş ve 

sosyal güvenlik durumu gibi faktörlerin proje faaliyetlerinin sürdürülebilirliği üzerinde etkili olduğu; 

enformasyon skorları, ekilen ve dikilen ürün sayısı ve arazi büyüklüğü değişkenlerinin ise etkili 

olmadığı belirlenmiştir.  

Atakişi (2007) tarafından, Trakya bölgesindeki Edirne ilinde, seçilmiş olan 11 köyde, 156 hanehalkı 

reisiyle yapılan anket çalışmasında, araştırma alanı içerisindeki kırsal kalkınmaya yönelik mevcut 

sorunların belirlenmesine çalışılmıştır. 

Sevinç (2008), GAP (Güneydoğu Anadolu Projesi) Bölgesi illerinden Şanlıurfa ili merkez, ilçe ve 

köylerinde, 2006-2007 yılları arasındaki bir yıllık dönemde, uygulanmakta olan, 12 adet GAP Kırsal 

Kalkınma Projesinin, belirlenmiş olan hedeflerine ne düzeyde ulaştığını belirlemek için, proje 

koordinatörleri veya sorumlu kişiler ile anket çalışması yapmıştır. Çalışma sonuçlarına göre, mevcut 

ekonomik faaliyetlerde gelişme sağlandığı, bitkisel ve hayvansal üretimde yeterli kalitenin sağlanmış 

olduğu tespit edilmiştir. Çiftçi eğitimi ve yayım faaliyetlerinde, çevre bilincinin arttırılmasında, kırsal 

alanda kadın ve gençlerin ekonomik ve sosyal hayatta aktif olarak rol almalarında başarılı sonuçlar 

alındığı belirlenmiştir. Ancak, tarımsal ürünlerin işlenmesi için yeterli tarım-sanayi entegrasyonu 

gerçekleştirilememiş ve pazarlama olanaklarında bir iyileşme sağlanamadığı tespit edilmiştir. 

Örgütlenme bilincinin artmasına karşın, kooperatifleşmenin yeterli düzeyde olmadığı ifade edilmiştir. 

Beycan (2009), KKYDP kapsamında, proje hazırlama ve değerlendirme kriterleri doğrultusunda, 

örnek bir proje hazırlamıştır.  

Kuzulu (2009) Afyonkarahisar ili İhsaniye ilçesine bağlı 23 köyde, kırsal kalkınma kavramı ve kırsal 

kalkınmanın bu köylerde nasıl gerçekleştirileceği ile ilgili sorunun çözümüne yönelik öneriler, hane 

halkları ile yapılan anket çalışmalarından elde verilere göre değerlendirilmiştir. Sonuç olarak, kırsal 

alanda sanayileşmenin sağlanmasına yönelik projelerin yürütülmesi gerektiği vurgulanmıştır. 

Alagözoğlu (2010), Doğu Anadolu Bölgesi’nde ilk uygulanan entegre kırsal kalkınma projesinin 

(Erzurum Entegre Kırsal Kalkınma Projesi) ekonomik ve sosyal sonuçlarını incelemiştir. Proje 

sonuçlarına göre, ekonomik kalkınmanın olmasının, sosyal kalkınmayı sağlayamadığı vurgulanmıştır. 

Yine çalışmada ilginç olarak, proje yatırımlarından en yüksek pay alan ilçelerin, düşük ekonomik 

performans göstermeleri; bunun aksine daha az yatırımın yapıldığı ilçelerin ise yüksek ekonomik 

gelişme sağlamalarının, proje yatırımlarının hedefine ulaşmadığı sonucuna ulaşıldığını ortaya 

koymuştur. 

Bilici (2010) Türkiye'de kırsal yerleşimlerin kalkındırılması ve kırsal nüfusun yaşam koşullarının 

iyileştirilmesine yönelik çalışmaların, Cumhuriyetin kuruluş yıllarına kadar gitmekte olduğunu 

belirtmiştir. Modernleşme ve çağdaşlaşma hareketlerinin, tarımda ve kırsal kesimde kalkınma 

çabalarında da etkisini gösterdiğini vurgulamıştır. Çalışmada kırsal kalkınmadaki gelişim süreci belirli 

bir kronolojik çerçevede incelenmiştir. Bu kapsamda, 1924 yılında yürürlüğe giren 442 sayılı Köy 

Kanunu ile köylere hukuki bir kişilik tanınarak köylerin idari yapısı ve köylerde görülecek hizmetlerin 

belirlendiği ifade edilmiştir. Bununla birlikte, nüfus artış hızının yüksek olmasının, yeni iş 

olanaklarının kısıtlı olduğu kırsal alandan kentlere göçü hızlandırdığı ve Türkiye’nin 1950'li yıllardan 

sonra hızlı bir kentleşme sürecine girdiği belirtilmiştir. Kır-kent arasındaki gelişmişlik 

farklılıklarından kaynaklanan göç ve hızlı kentleşme sürecinin, gerek kırsal, gerek kentsel alanda 

ortaya çıkardığı sorunların, planlı dönemle birlikte kırsal kalkınma konusundaki arayışları 

hızlandırdığı ifade edilmiştir. 1963–1967 yıllarını kapsayan Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı ile 

birlikte, Türkiye'de planlı dönemin başladığı, sosyo-ekonomik kalkınmanın etkin ve rasyonel bir 

şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla planlı kalkınma ilkesinin benimsendiği belirtilmiştir. Planlı 

dönemlerde, kırsal kalkınmanın sağlanabilmesi amacıyla, genel olarak aşağıdaki yaklaşım ve 

modellerin kullanıldığı ifade edilmiştir. Bunlar: i) Toplum Kalkınması, ii) Örnek Köyler, iii) Çok 

Yönlü Kırsal Alan Planlaması, iv) Merkez Köyler. Bu girişimlerin, genel olarak başarılarının kısıtlı 
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kalmasında; katılımın yetersiz olması, uygulamaların Türkiye ve yöre şartlarına uymaması ve yerel 

ihtiyaçlara cevap vermemesi, önceliklerin doğru bir şekilde belirlenememesi, koordinasyon, işbirliği, 

idari ve teknik kapasite yetersizliklerinin etkili olduğu ifade edilmiştir. Diğer taraftan, 1970’li 

yıllardan bu yana, önemli bir bölümü dış kaynaklarla finanse edilen kırsal kalkınma projelerinin 

uygulamaya konulduğu vurgulanmıştır. Tamamlanmış ya da halen uygulanmakta olan kırsal kalkınma 

projelerinin amaçlarının, geri kalmış yörelerde ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi ve gelirin 

artırılması yoluyla yaşam kalitesinin yükseltilmesi olduğu belirtilmiştir. AB’ne uyum sürecinde, söz 

konusu politika uygulamalarının ve etkilerinin öneminin belirgin olarak artış göstermekte olduğu 

konusu da, çalışmada vurgulanan önemli bir konu olmuştur.  

Tascıoğlu (2011) Türkiye genelinde uygulanan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi 

Programı (KKYDP) kapsamında Antalya, Burdur ve Isparta illerinin içinde bulunduğu Batı Akdeniz 

Bölgesi'nde söz konusu programdan yararlanan üreticilerin tutum ve davranışları, programdan 

yararlanmalarında etkili olan faktörler, işletmelerin sosyo-ekonomik, demografik, davranışsal 

profilleri, işletmelerin faydalarını en üst düzeye çıkaran optimum politika araç ve bileşenleri, 

işletmelerin programa yönelik tutumları, beklentileri, olası sorunların araştırılmasını amaçlamıştır. 

Araştırmada, programdan yararlanan işletmelerin bu destekten yararlanmasında etkili olan 12 adet 

değişken 3 faktörde birleştirilmiş olup, bu faktörler “desteğin bölgeye uygunluğu ve destek hakkında 

bilgi sahibi olma”, “desteğin istihdam olanağı” ve “desteğin çevreye duyarlılığı” şeklindedir. Conjoint 

analizinde, bireylerin tarımsal destekleri tercih etmelerinde etkili olabilecek 5 temel faktör; destekleme 

şekli, destekleme miktarı (oranı), destekleme alanı, yatırım süresi ve vergi muafiyeti olarak 

belirlenmiştir. Bireylerin destekleme tercihinde en önemli faktörün "destekleme alanı" olduğu ortaya 

çıkmıştır. Destekleme alanının destekten yararlanma kararındaki etki derecesi %38,23, bunu "yatırım 

süresi" (%16,25), "destekleme şekli" (%15,57), "vergi muafiyeti" (%15,42) ve "destekleme miktarı" 

(%14,53) izlemektedir. Kümeleme analizinde ise program desteklerinden yararlanan işletmeler 2 

kümede tanımlanmış ve 1. kümede yer alan bireyler, toplam kitlenin %54’ünü ve 2. kümede yer 

alanlar toplam kitlenin %43’ünü tanımlayacak şekilde bulunmuştur. 

Demirbük (2013), tarafından, KKYDP kapsamında, 2006-2010 yılları arasındaki uygulamaların 

değerlendirmesi yapılmıştır. Araştırma esas olarak, Sivas ilinde, 2006-2010 yılları arasında 

programdan yararlanan 172 yatırımcı ile yapılan anket çalışmalarına dayalı olarak gerçekleştirilmiştir. 

Araştırma sonuçlarına göre, uygulanan programın, yatırımcıların rekabet gücünü olumlu etkilediği 

belirlenmiştir. Ayrıca, yatırımcıların gelirlerinin arttığı, iş yüklerinin azaldığı tespit edilmiştir. Yine 

yatırımcıların, %50’den fazlasının işletmelerini büyütmeyi düşündükleri tespit edilmiştir. 

Can ve ark. (2014), KKYDP kapsamında tahsis edilen bütçenin, yapılan uygun başvuruların ancak 

%35-45’ni karşıladığını belirtmişlerdir. Tahsis edilen bütçenin arttırılmasının, uygulanan proje 

sayısında artış sağlayabileceği, dolayısıyla projelerden beklenen faydanın da artmasının 

gerçekleştirilebileceğini vurgulamışlardır.  

GTHB (2014) faaliyet raporunda, KKYDP’nın başlangıç döneminden, 2014 yılı sonuna kadar olan 

süreçte sağlanmış olan ekonomik yatırımlar ve makine ekipman destekleri detaylı olarak açıklanmıştır.      

TRGM (2014) verilerine göre, KKYDP’nın amaçları aşağıda belirtilmiştir: (i) kırsal alanda gelir 

düzeyinin yükseltilmesi ile alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması; (ii) tarımsal pazarlama alt 

yapısının iyileştirilmesi; (iii) tarımsal makine kullanımının artırılması; (iv) gıda güvenliğinin 

güçlendirilmesi; (v) basınçlı sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması; (vi) yürütülmekte olan kırsal 

kalkınma projeleri etkinliklerinin artırılması; (vii) kırsal toplumda belirli bir kapasitenin oluşturulması; 

(viii) tarımsal üretim ve tarımsal sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli 

işletmelerin desteklenmesi. Sağlanmakta olan hibe desteği konuları da aşağıda belirtilmiştir: a) 

Ekonomik Yatırımlar (a1) Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik; 

(a11) Yeni yatırım tesisleri; (a12) Kapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesi; (a13) Kısmen yapılmış 

yatırımların tamamlanması; (a2) Alternatif enerji kaynakları kullanan seralar; (a3) Jeotermal, biyogaz, 

güneş ve rüzgar enerjisi üretim tesisleri; (a4) Koyun, keçi ve manda ahırı yapımı destekleri. b) Makine 

Ekipman Destekleri: (b1) Alet ekipman alımları; (b2) Tarla içi sulama sistemleri. 

Diğer taraftan, yapılan literatür taramalarına göre, özellikle kamu kesimi tarafından verilmekte olan 

desteklerin ve/veya uygulanmakta olan programların etkilerinin belirlenmesine yönelik yapılmış olan 
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sınırlı sayıda çalışma olduğu belirlenmiştir. Çalışmanın bu bölümünde etki değerleme konusunda 

yapılmış olan araştırma ve literatür bilgileri detaylı olarak açıklanmaya çalışılmıştır. 

Storey (2008) Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu tarafından finanse edilen ve 2000-2006 yıllarında 

uygulanan Uyum Politikası Programlarının Almanya uygulamalarının program sonrası 

değerlendirmesini içeren çalışmada girişimci ve ar-ge desteklerinin etkisi, ekonometrik ve karşıt 

durum etki değerlendirme yöntemleriyle araştırıldığını ifade etmiştir. Söz konusu çalışmanın, Avrupa 

Komisyonu Bölgesel Politikalar Genel Müdürlüğü Değerlendirme Birimi adına, Finansal ve Bölgesel 

Analizler Enstitüsü ile İşgücü Araştırmaları Enstitüsü işbirliğiyle hazırlandığı belirtilmiştir. 

Almanya’da 2000-2006 yıllarında girişimciler için yıllık ortalama 1,38 milyar avro tutarında, 

toplamda ise 9,23 milyar avroluk destek sağlanmış olduğu belirtilmektedir. Bu yıllarda, Avrupa 

Bölgesel Kalkınma Fonu tarafından finanse edilen tutarın ise 2,59 milyar avro olduğu ifade edilmiştir. 

KOBİ politikaları ile mevcut işletmelere destek sağlanırken, girişimcilik politikalarıyla yeni 

işletmelerin kuruluşu ile ilgili destekler verilmekte olup, ancak her iki politikanın da birçok ortak 

yönünün bulunduğu vurgulanmıştır. Çalışmada, Almanya’da karşıt durum etki değerlendirme 

uygulaması ile girişimci desteklerinin doğrudan etkisi araştırılmıştır. Farklı şirket büyüklüklerinin 

etkilerini kontrol edebilmek için yatırım yoğunluğu (çalışan başına yatırım miktarı) ve yatırım oranı 

(ciro başına yatırım) çıktı değişkenleri olarak kullanılmıştır. Yatırım teşviklerinin yaklaşık olarak 

4/5’ini imalata yönelik girişimler oluşturduğu için, analizler bu sektörle sınırlı tutulmuştur. Temel veri 

kaynağı, İşgücü Araştırmaları Enstitüsü’nün her yıl düzenli olarak ulusal düzeyde uyguladığı tüm 

sektörleri ve girişim büyüklüklerini içeren ankettir. Bu ankette, 16.000 civarında girişimciye satışlar, 

işgücü, üretim kapasitesi ve verimlilik, yatırımlar, yenilikçilikle ilgili faaliyetler, sektör, yerleşim 

durumu vb. başlıklarda yaklaşık 80 soru sorulmuştur.  Almanya’da karşıt durum etki değerlendirmesi 

sonuçlarına göre, yatırım hibeleri ile artan şekilde yatırım etkisi sağlandığı belirtilmiştir. İşçi başına 

ortalama 8.000 avroluk destekle, işçi başına ekstra 11.000-12.000 avroluk yatırım oluşturulmakta 

olduğu hesaplanmıştır. Bu sonuçlar farklı varsayım ve yöntemlerle de elde edilmiştir. Yani 1 avroluk 

desteğin, 1,5 avroluk yatırımı tetiklediği tespit edilmiştir. Ayrıca desteklerle sağlanan doğrudan işgücü 

ise tahmini olarak 27.000 kişi olarak hesaplanmıştır.  Analizde belirtilen yatırım tetikleme etkisinin, 

işgücü oluşturmaya göre oldukça fazla olduğu belirlenmiştir. Çalışmada ilk etkiler göz önünde 

bulundurulmuş olup, deplasman ve çarpan etkisi gibi ikinci tür etkiler göz ardı edilmiştir. Orta veya 

uzun vadede modernize edilmiş sermaye stokunun bölgesel rekabete ve bununla birlikte pozitif işgücü 

etkisine sebep olabileceği belirtilmektedir. 

Başboğa (2009)tarafından, Güneydoğu Anadolu Projesi-Girişimci Destekleme Merkezleri 

(GAPGİDEM)Projesinin ilk olarak Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve GAP Bölge Kalkınma 

İdaresi Başkanlığı (GAPBKİ) işbirliğiyle yürütülen “Güneydoğu Anadolu Sürdürülebilir İnsani 

Kalkınma Programının bileşenlerinden birisi olarak 1997 yılında başlatılmış olduğu ifade edilmiştir. 

Projenin, 1997-2002 yılları arasında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve GAPBKİ tarafından 

finanse edildiği belirtilmiştir. Sonrasında, 2002 yılından itibaren AB tarafından projeye mali destek 

sağlandığı vurgulanmıştır. Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilen projenin, Birleşmiş Milletler 

Kalkınma Programı ile GAPBKİ tarafından yönetildiği ifade edilmiştir. Güneydoğu Anadolu 

Bölgesindeki işletmelerin ulusal ve uluslararası rekabet gücünü artırmayı amaçlayan GİDEM 

Projesinin, Avrupa Komisyonu-GAP Bölgesel Kalkınma Programı içerisinde “Küçük ve Orta Ölçekli 

İşletmeler (KOBİ)Kalkındırma Bileşeni” olarak tanımlandığı ifade edilmiştir. Projenin, Adıyaman, 

Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin illerinde kurulan GAPGİDEM ofisleri aracılığıyla yürütüldüğü 

belirtilmiştir. Bu ofislerde; girişimcileri bilgilendirme, danışmanlık ve eğitim hizmetleri 

sunulmuştur.2002 yılından itibaren AB finansmanı ile yürütülen GAP-GİDEM Projesinin, 30Kasım 

2007 tarihinde sona erdiği belirtilmiştir. Projenin sonuna doğru sunulan hizmetlerin ekonomik etkisini 

tahmin etmek amacıyla “GİDEM Projesi Ekonomik Etki Değerlendirme Raporu” hazırlanmıştır. 

Raporda GİDEM hizmetleri için altı potansiyel etki alanı belirlenmiştir. Belirlenen etki alanları; 

yurtiçi satışlar, ihracat, verimlilik, yeni yatırımlar, kurumsallaşma ve gelecek beklentileridir. GİDEM 

hizmetlerinin etki değerlendirmesi çalışmasının dört temel aşamada gerçekleştirildiği belirtilmiştir. Bu 

aşamalar; ikincil araştırma, potansiyel etki alanlarının geliştirilmesi ve ilgili göstergeler, birincil 

araştırma, etki değerlendirmesidir. GİDEM etki değerlendirmesi çalışmasında yarı deneysel yöntemler 

kullanılmıştır. Oluşturulan genel modelde ülke ekonomisindeki büyüme trendi de dikkate alınmıştır. 

Sayısal analizler için 100 işletmeye anket uygulanmıştır. Sayısal analizlerin yanında 8 GİDEM 
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yararlanıcısıyla ve 4 GİDEM yararlanıcısı olmayan işletmeyle derinlemesine mülakatlar yapılarak açık 

uçlu sorulara verilen cevaplarla sayısal analizlerin çapraz kontrolü ve çıkarımlar yapılmıştır. 

Çalışmada kullanılan yöntemler aşağıdaki gibidir: (i) Çoklu regresyon modeli ile GİDEM 

hizmetlerinin yurtiçi satışlar ve ihracat üzerindeki ekonomik etkisi değerlendirilmiştir. (ii) Öncesi-

sonrası analizi ile GİDEM hizmetlerinin yurtiçi satışlar ve ihracat üzerinde sağladığı değişim ile 

verimlilik üzerindeki ekonomik etkisi değerlendirilmiştir. (iii) Çoklu örnek ortalamalarının 

karşılaştırılması (ANOVA) testleri ile yurtiçi satışlar ve ihracat ortalamaları arasında, yıllara göre 

istatistiksel olarak gruplar arası fark olup olmadığı test edilmiştir. (iv) Çoklu lojit regresyon modelleri 

ile, GİDEM’in beklenen etkisi ile GİDEM etki alanları arasında ve kurumsallaşma seviyesi ile 

potansiyel etki alanları arasındaki nedensel etki araştırılmıştır. (v) Parametrik olmayan testler ile en iyi 

müşteri profili değerlendirilmiş ve söz konusu müşteri tanımlanmaya çalışılmıştır. (vi) Genel model 

kurularak GİDEM hizmetleri aracılığıyla üretilen katma değer tahmin edilmiştir. Çalışma kapsamında 

GİDEM desteğinden yararlanan 31 işletmenin oluşturduğu örneklemle yapılan regresyon analizinde, 

GİDEM’in yurtiçi satışlara ve yatırıma katkısı bağımsız değişken olarak alınarak ortalama yurtiçi 

satışların değişimi tespit edilmeye çalışılmıştır. Yüzde 27 açıklama oranına sahip söz konusu 

regresyon modeliyle, GİDEM desteği öncesi-sonrası dönemler arasında çalışan başına yurtiçi 

satışlarda 61.243 TL’lik fark bulunmuştur. Ancak modelin açıklama oranı çok düşük (yüzde 27) olup, 

öncesi-sonrası dönemlerde GİDEM desteklerinden başka yurtiçi satışları etkileyen önemli 

değişkenlerin model dışında bırakıldığı tespit edilmiştir. GİDEM desteğinden yararlanan işletmelerin 

ortalama yurtiçi satışları GİDEM desteği öncesi dönemde 3,2 milyon TL iken GİDEM desteği 

sonrasında 8,2 milyon TL’ye yükselmiştir. Ancak bu modelde de GİDEM desteğinin kısmi etkisinin 

olduğu vurgulanmıştır. Öncesi-sonrası dönemlere ilişkin söz konusu ortalama değerler iki yönlü 

bağımlı t testi ile karşılaştırıldığında, öncesi-sonrası dönem ortalamaları arasında istatistiksel olarak 

yüzde 95 güvenle anlamlı fark bulunmuştur. Yurtiçi satışların yanı sıra, GİDEM desteğinden 

yararlanan 202 işletmenin oluşturduğu örneklemle yapılan regresyon analizinde, GİDEM’in ihracat ve 

ihraç edilen ürün destekleri bağımsız değişken olarak alınıp, öncesi-sonrası dönemlere ilişkin ortalama 

ihracat tutarındaki değişim tespit edilmeye çalışılmıştır. Yüzde 72açıklama oranına sahip söz konusu 

regresyon modeliyle, GİDEM desteği öncesi-sonrası dönemlerde çalışan başına ihracat tutarlarında 

37.320 TL’lik bir fark bulunmuştur. Öncesi-sonrası dönemlere ilişkin söz konusu ortalama değerler iki 

yönlü bağımlı t testi ile karşılaştırıldığında, dönem ortalamaları arasında istatistiksel olarak yüzde 95 

güvenle anlamlı fark bulunmuştur. Bu çerçevede, GİDEM hizmetlerinin işletmelerin ihracat 

performansını arttırdığı belirtilebilir. Analizlerin sonuçlarına göre, GİDEM’in hizmet döneminde 

yurtiçi satışlar ve ihracat bakımından pozitif etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Yatırımlarda ise 

benzer etki gözlemlenmemiştir. Genel modele göre sağlanan toplam katma değer 74milyon TL olarak 

belirlenmiştir. GİDEM tarafından sağlanan hizmetler içerisinde, ihracat artışının, katma değeri en 

yüksek hizmet olarak göze çarpmakta olduğu ifade edilmiştir. İşletmelerin kurumsallaşmalarına 

yönelik hizmetleri ise en düşük katkıyı sağladığı tespit edilmiştir. Ancak modelde dışsal faktörler ya 

da beklenmeyen etkiler tam olarak elimine edilememiştir. Bu sebeple, çalışmanın güvenilirliği 

konusunun tartışılabileceği ifade edilmektedir. Özet olarak, GİDEM’lerin bulundukları illere pozitif 

etkisinin olduğu sonucuna varılmıştır. 

IEG (2009) tarafından, değerlendirme döngüsünün alt başlıklarından olan etki değerlendirmesi, kamu 

müdahalelerinin olumlu veya olumsuz etkilerinin ortaya çıkarılması olarak tanımlanmaktadır. Söz 

konusu değerlendirme, hedef kitledeki tüm sektörlerin programlardan istifade etmesi, programların en 

etkili ve maliyet etkili şekilde uygulanması, program aracılığıyla sağlanan hizmetlerin niteliği ve 

niceliğinin maksimizasyonu ile kısıtlı kaynaklar ile yapılması planlanan yatırımlar arasında en iyi 

tercihin yapılabilmesi için önemli bir karar alma aracı olarak ifade edilmektedir. Etki değerlendirme 

çalışmalarında, en iyi yöntemin hangisi olduğunun, neyin değerlendirileceğine (küçük bir proje, büyük 

bir program veya ulusal bir politika) göre değişiklik göstereceği belirtilmiştir.  

Leeuw ve Vaessen(2009) tüm etki değerlendirme çalışmalarına uygun tek bir yöntemin olmadığını 

belirtmiştir. Etki değerlendirmenin, izleme ve süreçlerin değerlendirilmesinden farklı olduğu 

vurgulanmıştır. İzleme ve süreçlerin değerlendirilmesi ile süreç iyileştirmesi yapılarak daha iyi bir 

                                                 
2 Söz konusu çalışmada, GİDEM ihracat desteklerinden yararlanan 40 ihracatçı işletme olmasına 
rağmen, 20 işletmenin verisi elde edildiği için, analizler 20 işletme üzerinden yapılmıştır. 
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süreç yapısı ortaya konulmaya çalışılmakta olduğu ifade edilmektedir. Etki değerlendirmesinde ise 

politika yapıcılara ve uygulayıcılara, sivil toplum kuruluşlarına ve diğer paydaşlara, programların 

etkileri ve etkinliği hakkında bilgiler verilmekte olduğu belirtilmiştir. Etki değerlendirmesinin, diğer 

izleme ve değerlendirme aktivitelerinin alternatifi değil, tamamlayıcısı olduğu ifade edilmiştir. Söz 

konusu destek programına ilişkin olarak, müdahale öncesi ortaya konulan hedeflerin, mümkün 

olduğunca ölçülebilir göstergelere dönüştürülmesi ve bu dönüştürme yapılırken kritik öneme sahip 

konuların dikkate alınması gerektiği belirtilmiştir.    

Gertler ve ark. (2010), etki değerlendirmesinde birçok yöntemin kullanılmakta olduğunu 

belirtmişlerdir. Etki değerlendirme çalışmalarında, politika ve faaliyetlere uygun olabilecek bir 

yöntemin tanımlanmasının, yöntemin kendisi kadar önemli olduğu vurgulanmıştır. Başka bir deyişle, 

tüm projeler için standart ve en iyi olan tek bir etki değerlendirme yöntemin bulunmadığı 

vurgulanmıştır.  

Sarı (2010) nihai değerlendirmenin, müdahalenin etkisini ve süreçlerin tamamını özetlediği, 

müdahalenin etkinliği ve etkililiği hakkında fikir verdiğini belirtmiştir. Gelecek müdahalelere girdi 

teşkil edecek önemli bilgiler veren nihai değerlendirmenin, geçmişi değerlendirme egzersizi olarak 

belirtilebileceği vurgulanmıştır. Nihai değerlendirmenin, genellikle uygulama bitimini müteakip 1-3 

yıl arasında, seçilmiş olan bir örnek hacminden elde edilen verilere dayalı olarak, çoğunlukla 

ekonometrik yöntemler kullanılarak yürütülmekte olduğu belirtilmiştir.   

Ersayın (2011) de, ön değerlendirme, ara değerlendirme, gerçek zamanlı değerlendirme ve nihai 

değerlendirme olmak üzere dört adet değerlendirme olduğunu belirtmiştir. Ön değerlendirmenin, 

müdahale tasarım aşamasının sonunda ve uygulama başlamadan hemen önce, ara değerlendirmenin 

müdahale uygulaması devam ederken uygulamanın ortasında, gerçek zamanlı değerlendirmenin 

müdahalenin her evresinde ve nihai değerlendirmenin ise müdahale sonunda yapılması gerektiği 

belirtilmiştir.      

ASVAPP (2012) tarafından, İtalya’da Avrupa Birliği Uyum Politikası kapsamında hibe ve kredi 

araçlarıyla finanse edilen girişimci destek programlarının karşıt durum etki değerlendirmesiyle analiz 

edildiği çalışmada, program etkilerinin güvenilir tahminleri elde edilerek fayda maliyet analizi 

yapılmıştır. Ayrıca çalışmada, farklı yöntemler kullanılarak değerlendirme sonuçları teyit edilmiştir. 

Söz konusu yöntemlerin sonuçları benzerlikler göstermektedir. Analizlerde, yararlanıcılardan izleme 

sistemleri aracılığıyla sağlanan verilerin yanında, tüm tüzel kişilere ait idari kayıtların İtalya Ulusal 

İstatistik Enstitüsü tarafından birleştirildiği Aktif Girişimcilerin İstatistiki Arşivi’nden de 

yararlanılmıştır. Ayrıca, 488 sayılı Kanun kapsamında Piemonte Bölgesinde uygulanan destek 

programlarına başvuruda bulunan 1000 işletmeye anket uygulanmıştır. Analizlerde yarı deneysel 

yöntemler kullanılarak istihdam, satış, yatırım, işgücü verimliliği ve maliyet göstergeleri açısından 

tahminler yapılmıştır. Çalışma, İtalya’da iki farklı coğrafi düzeyde, son on yılda uygulanan girişimci 

destekleme programları tarafından sağlanan yatırım teşviklerinin etkilerini ve maliyet etkinliğini 

değerlendirmektedir. Programlardan ilki, 488 sayılı Kanun kapsamında dezavantajlı bölgelerde 

(Düzey-1) üretim sektöründeki işletmelere yönelik hibe destek programlarıdır. İkincisi, İtalya’nın 

kuzeyinde 4,5 milyon nüfuslu Piemonte Düzey-2 bölgesinde uygulanan 25 çeşit yatırım destek 

programıdır. Destekler hibe, faiz desteği ve düşük kredi oranı desteği şeklinde verilmektedir. 

Programların, yatırım tutarının büyüklüğü gibi özellikler bakımından birbirinden farklı olduğu ifade 

edilmiştir. 488 sayılı Kanun ile tüm işletmelerin (büyük çaplı ve KOBİ)hibe şeklinde yararlandığı 

programın ortalama destek tutarının yaklaşık 400.000 avro iken, Piemonte’deki KOBİ’lere (büyük 

çaplı işletmeler hariç) faiz desteği ve düşük kredi oranı desteği (kredi) şeklinde verilen desteklerin 

ortalama tutarının yaklaşık 10.000 avro olduğu belirtilmiştir.  Çalışma, istihdam açısından 

değerlendirildiğinde, 488 sayılı Kanun kapsamında destek alan grupta, almayan gruba göre işletme 

başına ortalama 1,82ilave istihdam sağlanmışken, Piomonte’de KOBİ’lere sağlanan çeşitli desteklerle 

işletme başına ortalama 0,32 ilave istihdam sağlanmış olduğu tespit edilmiştir. Çalışma ciro açısından 

değerlendirildiğinde ise, 488 sayılı Kanun kapsamında destek alan grup, almayan gruba göre işletme 

başına ortalama 172.487 avroluk ilave ciro artışı sağlamışken, Piomonte’de KOBİ’lere yönelik 

uygulanan desteklerle işletme başına ortalama 39.141 avroluk ilave ciro artışı sağlanmış olduğu 

belirlenmiştir. Analizlere göre, hibe şeklinde özellikle büyük işletmelere verilen desteklerin, ek yatırım 

yaratma ve desteklenen işletmelerin performansını artırmada etkisiz kaldığı saptanmıştır. Mikro ve 
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küçük ölçekli işletmeler, ipotek vermeden projeleri için kredi sağlayamadıkları, bu bakımdan, mikro 

ve küçük ölçekli işletmelerin kredi erişimini kolaylaştırıcı uygulamalar ve desteklerin, diğer desteklere 

göre daha etkili olacağı tavsiye edilmiştir. Mikro ve küçük ölçekli işletmelere verilen küçük 

desteklerin minimal etkileri olmasına rağmen, diğer desteklere göre maliyet etkin olduğu 

belirlenmiştir. Faiz desteklerinin, desteklenen işletmeler açısından en maliyet etkin yöntem olduğu 

tespit edilmiştir. İşletmelere verilen destek büyüklüğü arttıkça maliyet etkinliği azalmaktadır. Üretim 

ve hizmet sektörü ayrımına göre yapılan etki değerlendirme sonuçları, istihdam başta olmak üzere 

satış ve yatırım bakımından önemli olduğu vurgulanmıştır. İstihdamın özellikle vurgulanmasının 

sebebi, hizmet sektörünün istihdam yoğunluğunun, üretim sektörüne göre daha fazla olması ve üretim 

sektörünün otomasyona daha fazla önem vermesi olduğu ifade edilmiştir. 488 sayılı Kanuna göre 

verilen desteklerde üretim ve hizmet sektörlerinin etki değerlendirme sonuçlarının birbirine yakın 

olduğu tespit edilmiştir.  

Avrupa Komisyonu (2012) tarafından etki değerlendirme veya performans ölçümünde, seçili 

göstergelerin olabildiğince net olması gerektiği belirtilmiştir. Diğer bir ifade ile çalışmada bulunan 

parametrelerin belirli, ölçülebilir, gerçekçi-ulaşılabilir, ilgili, sonuç odaklı ve zaman kısıtlı olması 

gerektiği vurgulanmıştır. Seçilen göstergeler ile programların özel amaçları arasında net bir ilişkinin 

olması gerektiği ifade edilmiştir. Aynı çalışmada, gerçek zamanlı değerlendirmenin, müdahalenin her 

evresinde işleyiş hakkında bilgi sahibi olmak adına önemli olduğu belirtilmiştir. Bu değerlendirme 

yönteminin, ara değerlendirmeye göre daha esnek olduğu vurgulanmıştır. Bu sebeple, AB’nde 2007-

2013 döneminde, çok yıllık değerlendirme planına göre ara değerlendirme yerine gerçek zamanlı 

değerlendirmenin tercih edildiği ifade edilmiştir. Diğer taraftan, etki değerlendirmesi çalışmalarında 

alınan kararlarla doğrudan ilişkisi olan az sayıda göstergenin seçilmesi istenmektedir. 

Genç (2012) dört adet değerlendirme türü olduğunu belirtmiştir. Bunlar; ön değerlendirme, ara 

değerlendirme, gerçek zamanlı değerlendirme ve nihai değerlendirmedir.  

Maden (2012)tarafından yayınlanan çalışmada, KOSGEB Genel Destek Programı kapsamında sunulan 

desteklerin Göller Bölgesinde faaliyet gösteren KOBİ’lerin performansı üzerindeki etkileri ortaya 

konulmuştur. Tez kapsamında oluşturulan araştırma modeli 2008-2011 yılları arasında Isparta ve 

Burdur illerinde faaliyet gösteren; KOSGEB Genel Destek Programından yararlanmış 147 KOBİ ile 

bu KOBİ’lerle sektör, ölçek ve firma yaşı itibarıyla aynı özellikleri taşıyan ve hiçbir şekilde herhangi 

bir destekten faydalanmamış olan 147KOBİ karşılaştırılarak desteklerin firma performansı üzerindeki 

etkileri araştırılmıştır. Karşılaştırmalar, belirtilen özellikler bakımından en benzer olan firmaların el 

yordamıyla eşleştirilmesi sonucunda yapılmıştır. Çalışmada müdahale ve karşılaştırma grubu 

analizlerde birlikte kullanılmış ve her iki grubun performansı karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. 

Çalışmada performans kriteri olarak eleman sayısı, ürün çeşidi sayısı, üretim miktarı, satış hacmi, 

müşteri sayısı ve ürün kalitesi başlıkları belirlenmiştir. Logit ve Tobit analizleri yapılarak firmaların 

performansları yukarıda belirtilen performans kriterleri bağlamında karşılaştırılmış ve destek 

programının KOBİ performansı üzerinde anlamlı ve olumlu etkilerinin olduğu tespit edilmiştir. Analiz 

sonuçları istihdam büyümesi açısından değerlendirildiğinde, yurtiçi fuar desteğinden faydalanan 

firmaların yüzde 281, nitelikli eleman desteği kullanan firmaların yüzde 306, test analiz kalibrasyon 

desteği kullanan firmaların yüzde 1.025ve yurt dışı iş gezisi desteği kullanan firmaların yüzde 141 

oranla, bu destekleri kullanmamış olan firmalara göre daha fazla büyüdüğü tespit edilmiştir. Test, 

analiz ve kalibrasyon desteğinin etkisinin oldukça önemli olduğu belirlenmiştir. Genel destek 

programlarının, ürün çeşitliliği sayısı üzerindeki etkileri bakımından değerlendirildiğinde ise, tanıtım 

desteğinden faydalanan firmaların, bu destekten faydalanmayanlara göre ürün çeşitliliğini yüzde 890 

artırırken, nitelikli eleman desteğinden faydalanan firmaların, ürün çeşitliliğini, bu destekten 

faydalanmayan firmalara göre yüzde 275 artırmış olduğu belirlenmiştir. Analiz sonuçları, üretim 

miktarı açısından değerlendirildiğinde; yurtiçi fuar desteğinden faydalanan firmaların üretim 

miktarlarını, bu destekten faydalanmayan firmalara kıyasla yüzde 8 daha fazla arttırmış olduğu 

belirlenmiştir. Test – analiz - kalibrasyon desteği alanların yüzde 16, belgelendirme desteğinden 

faydalananların ise yüzde 35 düzeyindeki üretim artışıyla, bu destekten faydalanmayanlara göre daha 

yüksek bir performans sergilemiş oldukları belirlenmiştir. Analiz sonuçları satışlar açısından 

değerlendirildiğinde, test analiz kalibrasyon desteğinden faydalanan KOBİ’lerin, faydalanmayanlara 

göre yüzde 15,yurtdışı iş gezisi desteğinden faydalanan KOBİ’lerin, faydalanmayanlara göre yüzde6, 
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belgelendirme desteğinden faydalanan KOBİ’lerin ise, faydalanmayanlara göre satış hacmini yüzde 41 

artırmış oldukları tespit edilmiştir. Sonuç olarak, firma istihdam artışı üzerinde fuar, nitelikli eleman, 

test-analiz-kalibrasyon ve yurtdışı iş gezisi destekleri etkili iken; ürün çeşitliliği üzerinde tanıtım ve 

nitelikli eleman desteklerinin etkili olduğu tespit edilmiştir. Üretim miktarı üzerinde fuar, test-analiz-

kalibrasyon ve belgelendirme destekleri etkiliyken; satış hacmi üzerinde nitelikli eleman, test-analiz-

kalibrasyon ve belgelendirme desteklerinin olumlu etki oluşturduğu belirlenmiştir. Müşteri sayısı ve 

ürün kalitesi üzerinde ise, örneklem itibarıyla etkisi olan herhangi bir destek türünün bulunmadığı 

saptanmıştır.  

Trofin (2012), etki değerlemede, kullanılan yöntemlere göre sorulan soruların değişiklik göstereceğini 

belirtmiştir. Örneğin; ön değerlendirme çalışmaları ile “Kaynakları akıllıca mı harcayacağız?”, ara 

değerlendirme çalışmaları ile “Kaynakları akıllıca mı harcamaktayız?”, nihai değerlendirme 

çalışmaları ile “Kaynakları akıllıca mı harcadık?” sorularına cevap arandığı vurgulanmıştır.  

Meydan (2014) değerlendirme türlerinin ingilizce olarak; ön değerlendirme (ex-ante evaluation), ara 

değerlendirme (mid-term evaluation veya intermediate evaluation), gerçek zamanlı değerlendirme 

(real time evaluation veya ongoing evaluation), nihai değerlendirme (ex-post evaluation) şeklinde 

ifade edilmekte olduğunu belirtmiştir. Kamu müdahalelerinde, kaynak dağıtımında şeffaflığın ve 

hesap verebilirliğin incelenmesi için gerekli kanıtların ortaya konmasında, etki değerlendirme 

çalışmalarının önemli katkılar sunacağını belirtmiştir. Kamu kaynaklarının etkin ve etkili kullanımı ile 

müdahalelerin etkisi, müdahale amacı ve konusuna göre değişik akademik disiplinlerle beslenen ve 

farklı dönemleri (program öncesi, program uygulama dönemi ve program sonrası) dikkate alan 

yöntemlerle değerlendirilebileceği vurgulanmıştır. Bu sebeple, müdahalelerin değerlendirilmesine 

ilişkin tek bir yöntem ve tanımın bulunmadığı ifade edilmiştir. Kamu müdahalelerinin etkilerinin 

incelendiği değerlendirme türlerinden birinin “karşıt durum etki değerlendirme (counterfactual impact 

evaluation)” olduğu belirtilmiştir. Söz konusu yöntemin temel olarak “Müdahalenin net etkisi nedir?” 

sorusuna cevap aradığı ifade edilmiştir. Karşıt durum etki değerlendirmede, desteklerden faydalanmış 

olan müdahale grubu ile desteklerden faydalanmamış olan karşılaştırma grubunun mukayesesi 

yapılarak müdahalenin etkisi ortaya çıkarılmaya çalışılmaktadır. Karşıt durum etki değerlendirme, 

yüksek açıklama kapasitesiyle daha yaygın şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Bu yöntemin, Avrupa 

Komisyonu tarafından Avrupa Birliği çapında yaygınlaştırılmaya çalışıldığı, diğer uluslararası 

kuruluşlar tarafından da yaygın olarak kullanılmakta olduğu belirtilmiştir. Bunların yanında, güncel 

akademik literatür içinde metodolojisi sürekli olarak geliştirilmeye çalışılan yöntem olarak öne 

çıkmakta olduğu ifade edilmiştir. Etki değerlendirmenin otopsiye, izlemenin ise kontrole (check-

up)benzetilebileceği vurgulanmıştır. 

Meydan (2014) Kalkınma Ajanslarının sağlamakta olduğu Mali Destek Programlarına (MDP) yönelik 

etki değerlendirme çalışması yapmıştır. Çalışmada üç ajansın 2009 yılı proje teklif çağrılarının 

kapanışının yaklaşık 1,5-2 yıl sonrasına denk gelen bir aralıkta MDP’lere yönelik karşıt durum etki 

değerlendirmesi uygulaması yapılmıştır. Ajans MDP’lerinin karşıt durum etki değerlendirmesinde, 

yarı deneysel yöntemlerden eğilim skoru eşleştirme ile farkın farkı yöntemleri bir arada kullanılmıştır. 

Örnek uygulamada kullanılan etki değerlendirme yöntemi aşağıdaki başlıkta ayrıntılı biçimde 

açıklanmıştır. Karşıt durum etki değerlendirmesi çalışmasının kitlesini, ajanslara proje desteği için 

başvuruda bulunan KOBİ’lerintamamı oluşturmaktadır. Ajanslara proje sunan işletmelerden; destek 

alan KOBİ’ler müdahale grubunu oluştururken, destek almaya hak kazanamayan işletmeler ise 

karşılaştırma grubunu oluşturmaktadır. Karşılaştırma grubu KOBİ’lerinin, ajans destek başvurusunda 

bulunanlar arasından seçilmesinin bir sebebi de, söz konusu KOBİ’lerle destekten yararlananların 

program başvurusu yaptıkları sırada motivasyon düzeylerinin benzer olduğunun düşünülmesi olduğu 

vurgulanmıştır. Müdahalenin etkisinin ortaya çıkartılması için ajanslara proje sunan tüm KOBİ’ler ile 

anket çalışması yapılmıştır. Ayrıca anketle işletmelere başka programlardan yararlanıp yararlanmadığı 

sorularak, doğru eşleştirmelerle net etki hesaplanmaya çalışılmıştır. Pilot anket çalışmaları yapıldıktan 

sonra, anketlerin son şekli verilmiştir.  Söz konusu anket iki şekilde uygulanmıştır. Bunlardan ilki, e-

posta adresine ulaşılan işletmelere, özel bir yazılım marifetiyle hazırlanan anket formunun linki 

gönderilerek KOBİ’lerin söz konusu formu internet üzerinden cevaplamaları sağlanmıştır. E-posta 

adresleri ajanslar, KOBİ’lerin internet siteleri ve telefonla görüşmeler sonucunda elde edilmiştir. 

İkincisi, e-posta adresleri olmayan veya e-posta ile iletilemeyen anket formları, işletmelere faks 
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çekilerek iletilmiştir. Anketlerin büyük çoğunluğu (yüzde97) internet üzerinden hazırlanan bağlantı 

aracılığıyla doldurulmuştur. İşletmelerin karakteristiklerini gösteren bulunduğu düzey-2 bölgesi, 

ölçeği ve sektörü kontrol değişkenleri olarak analizlere dahil edilmiştir. Bu alanda yapılan çalışmaların 

hemen hemen hepsi söz konusu değişkenleri içermektedir. Analizlerde bağımlı değişken olarak ise 

istihdam (2009-2011) ve ciro (2009-2011)bilgileri alınmıştır. Örnek uygulamada, karşıt durum etki 

değerlendirmesi yöntemlerinden yarı deneysel tasarımlardan eğilim skoru eşleştirme ile eşleştirilmiş 

farkın farkı yöntemleri kullanılmıştır. İkinci olarak bahsi geçen karma yöntemin seçilmesinin sebebi, 

eğilim skoru eşleştirme yöntemi ile program öncesi gözlenebilen değişkenler üzerinden benzer 

KOBİ’lerin eşleştirilebilmesi, farkın farkı yöntemi ile de gözlenemeyen değişkenlerin analize dâhil 

edilerek, zamanla değişmeyen neticelerin elde edilebilmesi olduğu vurgulanmıştır. Böylelikle, yanlılık 

problemi büyük ölçüde yok edilmiş olacaktır. Örnek uygulamadaki 2009 yılına ait eğilim skoru 

eşleştirmeleri, en yakın skor eşleştirme yöntemine göre yapılmış, farkın farkı yöntemi için ise 2011 ile 

2009yılına ait değerlerin farkı alınmıştır. Ajansların KOBİ MDP’lerine ilişkin projelerin 2010 yılında 

yürütüldüğü göz önünde bulundurulduğunda, söz konusu yöntemlerden eşleştirilmiş farkın farkı 

yönteminin 2008 yılında dünyadaki birçok ekonomiyi olumsuz etkileyen ekonomik krizin etkilerini 

elimine ettiği belirtilmiştir. Ancak karşıt durum etki değerlendirmesinde, kapanan işletmelerden dolayı 

bir miktar yanlılık olabileceği ifade edilmiştir. Çünkü kapanan işletmelerin tamamına ulaşılamadığı 

için bu işletmelere ilişkin bilgiler kayıp gözlem olarak değerlendirilmiştir. Söz konusu işletmelerin 

program sonrası verileri (sıfır) hesaba dahil edildiğinde etki değerlendirme sonuçları bir miktar 

farklılaşabileceği, bu nedenle, söz konusu kapanan işletmeler analizlere dahil edilmeye çalışılarak 

yanlılık asgari düzeye çekilmeye çalışıldığı belirtilmiştir. Bununla birlikte, tüm uğraşılara rağmen 

kapanan işletmelerin tamamının bilgilerine ulaşılamadığı, bu terime fesih yanlılığı (survivor bias) 

denilmekte olduğu ifade edilmiştir. Bundan dolayı, en alt ve üstteki eğilim skorları değerlendirmelerde 

kullanılmayarak, ortak destek alanı3 alınarak, bu şekilde yanlılığın minimize edildiği vurgulanmıştır. 

Çalışmada ele alınmış üç kalkınma ajansı olan; Çukurova, Doğu Anadolu ve Orta Karadeniz Kalkınma 

Ajanslarına toplam 1.344 KOBİ’nin proje başvurusu yapıp, söz konusu KOBİ’lerden 193 tanesinin 

MDP desteği almaya hak kazandığı tespit edilmiştir. Çalışmada bahse konu 1.344 KOBİ’den 1.055 

tanesine ulaşıldığı ifade edilmiş olup, anketlerin e-posta ya da faks aracılığıyla KOBİ’lere gönderilmiş 

olduğu, anket doldurmayan KOBİ’lere doldurmaları için tekrar arandığı belirtilmiştir. Sonuç olarak, 

552 işletmenin anketi cevaplamış olduğu, yapılan kontroller sonucu yanlışlık tespit edilen 15 

işletmenin analizlere dahil edilmediği, bu sebeple, temel analizlerin 537 KOBİ üzerinden yapıldığı 

belirtilmiştir. Sonuç olarak ise; ajans desteğin denyararlanan KOBİ’lerin yararlanmayan KOBİ’lere 

göre 2 yıl içerisinde cirolarındaki nominal değişim ortalama olarak üç ajans bölgesinin tümünde yüzde 

37, Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA)bölgesinde yüzde 59, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) 

bölgesinde yüzde 7 ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) bölgesinde ise yüzde 23daha fazla 

olduğu belirlenmiştir. Karşıt durum etki değerlendirmesi eğilim skoru eşleştirme yöntemine göre 

müdahale grubu KOBİ’leri ile karşılaştırma grubu KOBİ’lerinin sürekli çalışan sayıları arasında 2011 

yılında ortalama olarak üç ajans bölgesinin tümünde 6 kişi, ÇKA bölgesinde 1 kişi, DAKA bölgesinde 

2 kişi ve OKA bölgesinde ise 12 kişilik müdahale grubu lehine pozitif fark bulunduğu tespit edilmiştir. 

Diğer bir ifadeyle, ajans mali desteği, istihdam açısından KOBİ’lerde pozitif etki ortaya çıkarmış 

olduğu belirlenmiştir. Eşleştirilmiş farkın farkı yöntemine göre, ajans desteğinden faydalanan 

KOBİ’lerin sürekli çalışan sayısı, faydalanmayanlara göre ortalama olarak üç ajans bölgesinin 

tümünde 3 kişi, ÇKA bölgesinde 3 kişi, DAKA bölgesinde 4 kişi ve OKA bölgesinde ise 3 kişi daha 

fazla olduğu belirlenmiştir. Çalışmanın sonucunda genel olarak aşağıda belirtilmiş olan değerlendirme 

ve çıkarımlarda bulunulmuştur. KOBİ ölçeği büyüdükçe ajans desteğinden faydalanma imkânı, kısmi 

de olsa artmaktadır. Tüm ajans bölgelerinde, ajans desteği alan KOBİ’lerin sürekli çalışan sayılarının, 

ajans desteği almayan KOBİ’lere göre daha fazla olduğu istatistiksel olarak yüzde 95 güven düzeyinde 

söylenebileceği belirlenmiştir. Diğer taraftan, destek almayan KOBİ’lerin ciroları ortalama yüzde 48 

artarken, destek alan KOBİ’lerin cirolarının yüzde 69 artmış olduğu tespit edilmiştir. KOBİ’lerin 

sektörleri ile destek alma durumu arasında yüzde 17,8’lik zayıf bir ilişki olduğunun, yüzde 95 güvenle 

söylenebileceği saptanmıştır. Ayrıca, destekten yararlanan KOBİ’lerin, yararlanmayanlara oranla daha 

fazla yatırım yaptığı istatistiksel olarak yüzde 95güven düzeyinde söylenebileceği belirlenmiştir. Buna 

göre ajans desteğinden yararlanan KOBİ’lerin, yararlanmayan KOBİ’lere göre cirolarını 2yıl 

                                                 
3 Bu alan, müdahale ve karşılaştırma grubunun benzer eğilim skoru değerine sahip olduğu alandır. 
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içerisinde ortalama olarak üç ajans bölgesinin tümünde yüzde 37, ÇKA bölgesinde yüzde 59, DAKA 

bölgesinde yüzde 7 ve OKA bölgesinde yüzde 23 arttırmış olduğu belirlenmiştir. Ajans mali 

desteğinin ciro açısından genel olarak KOBİ’lere pozitif etkisinin olduğu tespit edilmiştir.  

Asoğlu ve Binici (2015)  Şanlıurfa ve Diyarbakır illerinde KKYDP’ndan (1-7. etap) faydalanan 

KOBİ’ler üzerindeki etkisini değerlendiren bir çalışma yapmışlardır. Çalışma sonuçlarına göre, 

Şanlıurfa’daki 71 işletmeye göre, Diyarbakır’da destekten faydalanan 49 işletmenin genel anlamda 

daha başarılı olduğu belirlenmiştir. Proje öncesinde işletmelerin istihdam ortalaması 6,53 iken, proje 

sonrasında bu değerin 12,68 olduğu belirlenmiştir.  

Gülçubuk ve ark. (2015) TKDK tarafından 2011 yılında yetki alınmasından bu yana desteklenen ve 

hayata geçen proje sonuçlarının değerlendirilmesini amaçlayan bir çalışma yapmışlardır. Çalışmanın 

ana gerekçesini; TKDK desteklerinin, genel ve özel etkilerini ortaya koymak ve desteklerin 

etkinliğinin ve etkililiğinin ekonomik, çevresel, kurumsallaşma, teknolojik ve sosyo-kültürel boyutta 

nasıl olduğunun ortaya çıkarılması oluşturmuştur. Projelerin etki değerlemesinde; projelerin bitmiş 

veya en az 6 ay öncesinden sözleşmesinin imzalanmış olmasına özen gösterilmiştir. FAZ I 

kapsamında, 9 ilden toplam 89 proje faydalanıcısı ile yüz yüze anket çalışması yapılmıştır. FAZ II 

kapsamında ise farklı olarak 7 ilde, 56 proje faydalanıcısı ile yüz yüze anket çalışması 

gerçekleştirilmiştir. Sonuç olarak toplam 16 ilde 145 proje çalışmaya dahil edilmiştir. TKDK 

desteklerinin/projelerinin mikro etkileri olarak aşağıdaki sonuçlara ulaşıldığı ifade edilmiştir: (i) 

Projelerin yerelde çarpan etkisi yüksek olmaktadır. Örneğin; arıcılık projeleri sayesinde, kovan üretimi 

bir iş kolu haline gelmiştir. (ii) Bazı küçük illerde, traktör ve ekipmanların satışı önemli bir ticari 

faaliyet haline dönüşmüştür. (iii) Projeler ile devlete güven artmakta olup, ekonomik canlılık 

sağlanmaktadır. (iv) Bazı yerleşimlerde hiç olmayacak girişimler ortaya çıkmıştır. Örneğin; bir köyde 

çok büyük bir hayvancılık tesisi kurulmakta, bir başka köyde tıbbi ve aromatik bitkiler ile ilgili bir 

işletme devreye girmektedir. (v) Yerel girişimcilik kültürü artmaktadır. (vi) Projeler ile birlikte yeni 

öneriler getirilmekte, halkın özgüveni artmaktadır. (vii) Yerelde işgücü temininde, işgücü piyasasında 

hareketlilik yaşanmaktadır. (viii) Küçük yerleşimler için çok önemli sayılacak tamamlayıcı tedbirlerin 

dinamik hale gelmesi, gelişmesi sağlanmaktadır. Örneğin; alet-ekipman, yem sanayi, arıcılık vb. gibi. 

(ix) Yerelde kurum ve kuruluşlar, kendini geliştirmekte, kapasite gelişimine gidilmektedir. (x) Yerel 

ürünler daha fazla değerlendirilmeye başlanmaktadır. (xi) İşletmelerde disiplinli-kurumsal çalışma 

kültürü ortaya çıkmakta, kayıt tutma ve kayıtlılık durumu artmaktadır. (xii) Yerelde, özellikle 

hayvansal ürünlerde, kalite-hijyen konusu daha fazla gündeme gelmektedir. (xiii) Bazı illerde 

beklenmedik biçimde, il dışından kalifiye işgücü teminine gidilmektedir. (xiv) Kurumlar arası işbirliği 

ve iletişim artmaktadır. (xv) Proje kültürü ve kaynak kullanım disiplini gelişmektedir. (xvi) 

Danışmanlık firmaları, projelerin bütün süreçlerinde önemli bir unsur olarak görülmüştür. Bu konuda 

hem çok şikayet, hem de talep vardır. Bu sorunun giderilmesi için danışmanlık firmalarının akredite 

edilerek sınıflandırmaya tabi tutulmasının önemli olduğu görülmüştür. (xvii) Alan çalışmaları 

sırasında, TKDK projelerinden ve desteklerinden, küçük üreticilerin, geçimlik aile işletmelerinin 

yararlanamadığı belirlenmiştir. Bundan sonraki süreçte, özellikle ulusal kaynaklar ile finanse edilecek 

projelerde bu sorunun belirli ölçüde de olsa giderebilecek yaklaşımların ortaya konmasının önemli 

olduğu vurgulanmıştır. Söz konusu çalışmada, TKDK desteklerinin/projelerinin makro etkileri, diğer 

bir ifade ile bölgesel/ulusal düzeydeki etkilerinin ise özet olarak aşağıda belirtildiği gibi olduğu ifade 

edilmiştir. Bunlar: (i) Hayvancılık sektörünün gelişime katkı; (ii) Bilgi temelli üretime katkı; (iii) Yan 

sanayilerin (yem sanayi, işleme sanayi gibi) gelişimine katkı, (iv) İstihdama katkı, (v) Beyaz et 

sektörünün kapasite artırımına katkı, (vi) Proje kültürünün kurumsallaşmasına katkı, (vii) Kırsal 

nüfusun yerinde tutunmasına katkı, (viii) Kırsalda ekonomik faaliyetlerin çeşitlenmesine katkı, (ix) 

Tarıma dayalı sanayinin gelişimine katkı vb.   

Dünya Bankası (2015) tarafından, ilgili kurumda Kalkınma Etki Değerlendirmesi Girişimi kurulduğu 

belirtilmektedir. Girişim, kalkınma politikalarının etkinliği hakkında bilgi üretmek amacıyla Dünya 

Bankası ölçeğinde bir programdır. Kalkınma Etki Değerlendirmesi Girişimi, politika ve programların 

etkinliğini artırmak, gerçek zamanlı kanıta dayalı politika yapımında ülkelerin kapasitesini 

güçlendirmek için 18 tematik alanda 72 ülkede 300 kuruluş ile işbirliği halinde çalışmakta olduğu 

belirlenmiştir.  
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3. MATERYAL VE YÖNTEM 

3.1. Materyal  

Projede esas olarak, niceliksel ve niteliksel değerlendirme yöntemleri birlikte kullanılmıştır. Birincil 

veri kaynakları olarak, üreticiler/yatırımcılar ve sadece Antalya ili için geçerli olmak üzere tarafsız 

vatandaşlar ile yapılmış anket çalışmaları kullanılmıştır. Çalışma, esas olarak dört grup ile yapılan 

anket çalışmaları çerçevesinde yürütülmüştür. Bunlardan birincisi KKYDP kapsamında bulunan 

Ekonomik Yatırımlar için Yatırımcılar ile yapılan anket çalışmasıdır (EK 2). İkincisi ise Makine ve 

Ekipman Alımlarının Desteklenmesi kapsamında üreticiler ile yapılan anket çalışmasıdır (EK 

3).Üçüncüsü ise söz konusu desteklerden yararlanmak için hiç başvuruda bulunmamış “Tarafsız 

Üreticiler/Yatırımcılar” ile yapılan anket çalışması (EK 4) olup, dördüncüsü ve sonuncusu ise sadece 

Antalya ilinde yapılmış olan ve KKYDP ile doğrudan bir ilişkisi olmayan “Tarafsız Vatandaşlar” ile 

yapılan anket çalışmasıdır (Ek 5).Böylelikle bu aşamada elde edilen sonuçlar, niceliksel etki 

değerlendirme aşamasında kullanılmıştır. 

Niteliksel etki değerlendirme için ise, KKYDP ile ilgili olarak yapılmış olan araştırmalar, tezler ve 

raporların yanı sıra, faaliyet raporları, çeşitli kurum ve kuruluşların internet (web) sayfalarından elde 

edilen veriler kullanılmış olup, bu veriler, araştırmada kullanılacak olan ikincil veri grubunu 

oluşturmaktadır. 

Çalışmada, esas olarak, KKYDP desteklerinden faydalanmış olan müdahale grubu ile faydalanmamış 

olan karşılaştırma grubunun karşılaştırması yapılarak, müdahalenin net etkisi ortaya konmaya 

çalışılmıştır. Bu çalışmada, tarımsal üretim potansiyeli oldukça yüksek olup, ülkemizi temsilen, 

KKYDP’ndan olabildiğince çok faydalanmış olan, 7 coğrafi bölgedeki,7 farklı ilimizde, 

üreticiler/yatırımcılar ile anket çalışması yapılmıştır. Söz konusu iller; Aydın (Ege Bölgesi), Antalya 

(Akdeniz Bölgesi), Bursa (Marmara Bölgesi), Konya (İç Anadolu Bölgesi), Samsun (Karadeniz 

Bölgesi), Şanlıurfa (Güneydoğu Anadolu Bölgesi), Erzurum (Doğu Anadolu Bölgesi)’dur.  

Proje paydaşları olan Tarım Reformu Genel Müdürlüğü yetkilileri, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı görevlileri ile yapılan görüşmeler ve toplantılar sonucunda, anket çalışmalarının, KKYDP 

kapsamında bulunan Ekonomik Yatırımlar ve Muhtelif Makine Ekipman Alımları desteklerinin 

kullanılmasını organize eden ve tüm yasal işlemleri yürüten yerel düzeydeki İl Gıda, Tarım ve 

Hayvancılık Müdürlüğü personeli tarafından yapılmasının daha doğru ve uygun olacağına karar 

verilmiştir. Söz konusu desteklerden faydalanmak üzere başvuruda bulunan üreticileri/yatırımcıları, 

ilgili birimlerde çalışan teknik personelin tanıdığı, bu sebeple, çalışmanın amacına uygun olarak, anket 

sorularına, en doğru ve gerçekçi cevapları, söz konusu personelin elde edebileceğine karar verilmiştir. 

Önemli olan bir konunun da, anket yapılmadan önce, bu projenin anket yapılan üreticiye/yatırımcıya 

uygun bir şekilde anlatılmasının ve alınacak doğru ve objektif cevapların, projeden elde edilecek 

çıktının, en doğru ve amacına uygun olarak sağlanabilmesi ve karar alıcılara sunulabilmesi açısından 

çok önemli olduğunun belirtilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Anketleri yapan teknik personele de 

çeşitli eğitimler verilerek, anket yapılma sürecinin en sağlıklı ve uygulanabilir olarak 

gerçekleştirilmesine yönelik yoğun çalışmalar gerçekleştirilmiştir.       

Anket çalışması, bu 7 ilde, baz yılı olarak dikkate alınan 2011 yılında, KKYDP’na proje başvurusunda 

bulunan üreticileri/yatırımcıları kapsamaktadır. Söz konusu baz yıl, 2011 yılına ait yeterli proje 

başvurusu ve dolayısıyla desteklemesi olmayan bazı iller için 2012 yılı olarak dikkate alınmıştır. 

Bunun için, söz konusu olan gruplar şunlardır:  

A-Tarıma Dayalı Yatırımlar 

a)Ekonomik Yatırımlar 

b)Toplu Basınçlı Sulama Sistemi Yatırımları 

B- Makine-Ekipman Alımları 

a)Muhtelif Makine-Ekipman Alımları 
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b)Tarla İçi Basınçlı Sulama Ekipmanı Alımları 

Projenin yapılması aşamasında, proje paydaşları olan ve ilgili desteklemeleri yerel olarak organize 

eden Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü yetkilileri ile yapılan görüşmelerde, Toplu Basınçlı 

Sulama Sistemi Yatırımları ve Tarla İçi Basınçlı Sulama Ekipmanı Alımları kapsamında, yeterli ve 

objektif veri almanın oldukça güç olduğu belirtildiği için, söz konusu grup ile anket çalışması 

yapılmasına gerek olmadığına ya da çok sınırlı sayıda anket yapılmasının uygun olacağına karar 

verilmiştir. Anket çalışmaları, esas olarak, Ekonomik Yatırımlar ve Muhtelif Makine-Ekipman 

Alımlarına yönelik olarak gerçekleştirilmiştir.  

KKYDP kapsamında bulunan, Ekonomik Yatırımlar ve Muhtelif Makine-Ekipman Alımları 

programlarının etkilerinin değerlendirilmesine yönelik olarak, baz yılı olan 2011 yılı (bazı iller için 

2012 yılı) için hibe desteği alan üreticiler, yatırımcılar müdahale grubunu oluştururken, aynı baz 

yılında proje desteği için başvurup da, destek almaya hak kazanamayan üreticiler ve yatırımcılar ise 

karşılaştırma grubunu oluşturmuştur. KKYDP’nın etkisinin belirli bir süre içerisinde ortaya çıkacağı 

varsayımı ile KKYDP etkilerinin net olarak belirlenebilmesine yönelik olarak, KKYDP hibe desteğine 

başvurulup, bundan faydalanılmış olan yıldan, yaklaşık olarak 2,5-3 yıl sonrasına denk gelen bir 

dönemde, diğer bir ifade ile bu üreticiler/yatırımcılar ile 2015 yılında yapılan anket çalışması ile karşıt 

durum etki değerlemesi uygulaması yapılmıştır. Ayrıca yine anket formunda bulunan çeşitli sorular ile 

KKYDP’ndan destek alan ve almayan üreticiler/yatırımcılar için, programın uygulanması ile ilgili 

sorunlar ve olası çözüm önerilerinin belirlenmesine çalışılmıştır. Tarafsız üretici ve tarafsız 

yatırımcılar ile yapılan anket çalışmalarında ise, bu gruplarda KKYDP’na yönelik sahip olunan algı ve 

farkındalık düzeyi belirlenmeye çalışılmıştır. Üçüncü ve dördüncü taraflar olarak nitelendirilebilecek 

olan bu gruplar üzerinde, söz konusu programın oluşturduğu etki, çeşitli niteliksel yöntemler ve 

bunlara yönelik oluşturulan anket soruları ile tespit edilmeye çalışılmıştır. 

Ekonomik Yatırımlar için, yukarıda bahsedilmiş olan 7 ilde, baz yılı olan 2011 yılında (bazı iller için 

2012) destek almaya yönelik başvuruda bulunan tüm yatırımcılar ile tam sayım yöntemini esas alarak 

görüşülmeye çalışılmıştır. Diğer taraftan, yine 7 ilde, Makine-Ekipman Alımları için baz yılı olan 

2011 yılında, destek almaya yönelik başvuruda bulunan üreticilerin %15-20’lik dilimine karşılık gelen 

sayıdaki üretici ile anket çalışması yapılmasına özen gösterilmiştir. Tarafsız üretici anketleri ve sadece 

Antalya ilinde gerçekleştirilen tarafsız vatandaş anketleri, çalışma yapılan illerin, KKYDP’ndan 

faydalanma potansiyeli yüksek olan ilçelerde, temel görüşleri yansıtabilecek düzeydeki bireyler ile 

gerçekleştirilmiştir. Makine-Ekipman Alımları programının etkisinin değerlendirilmesi için ise 

olasılığa dayalı olmayan örneklem yöntemlerinden, amaçlı örneklem yöntemi içerisinde bulunan ölçüt 

örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Ayrıca, tarafsız üretici ve tarafsız vatandaş anketleri için de yine 

olasılığa dayalı olmayan örneklem yöntemlerinden, amaçlı örneklem yöntemi içerisinde bulunan ölçüt 

örnekleme yöntemi kullanılmıştır. 

Etki değerlendirmesi için anket uygulanacak örneklemin seçiminde, örneklem çerçevesinin 

belirlenmesi çok önemlidir. Çerçeve hatası ile yanlış müdahale karşılaştırma grubu seçimi yapılıp, 

yanlı ve güvenilir olmayan sonuçlar elde edilebilecektir (Meydan, 2014). Çalışmada örneklem 

çerçevesi olarak, destek başvurusunda bulunup desteklenmeyen işletmelerin, hiç destek başvurusunda 

bulunmamış işletmelere göre daha gerçekçi sonuçlar vereceğinden ve motivasyon düzeylerinin, 

desteklenen işletmeler ile daha benzer olacağı düşüncesi ile, KKYDP makine ekipman alımı desteğine 

başvuruda bulunan tarımsal işletmeler belirli bir örnekleme ile seçilmiştir (Şekil 1). Belirlenen 

örneklem çerçevesinden eğilim skoru eşleştirme yöntemine göre müdahale ve karşılaştırma grupları 

oluşturulmuştur.  
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Şekil 1. Örneklem çerçevesi 

Örneklem almada temel kural yansızlıktır. Belli bir örneklem büyüklüğüne ulaşmada evrendeki her 

elemanın örnekleme girebilme olasılığı belli, birbirinden bağımsız ve birbirine eşit olması gerekir. 

Olasılığa dayalı olmayan örneklemlerde bu temel kural ihlal edildiği için, bu yolla evreni kestirmek 

anlamlı bulunmaz. Ayrıca olasılığa dayalı olmayan örneklemin evreni temsil etme gücü bakımından 

da bir şey söylenemez. Fakat, bazı araştırmalarda olasılığa dayalı olan örneklemlerin kullanımı gerekli 

olmayabilir. Böyle durumlarda, olasılığa dayalı olmayan örnekleme türleri kullanılabilir. 

Araştırmacının evrendeki elemanların, örneklemde yer alma olasılığını bilmediği durumlarda, yani 

evrenin sınırlarının bilinmediği durumlarda ve evrene genelleme yapmanın önemli olmadığı 

araştırmalarda, bu tip örneklemeleri kullanmak mümkündür. Kısaca belirtilirse, pratik nedenlerle, 

olasılık örnekleme yaklaşımının kullanımı mümkün olmadığı durumlarda, temsil yeteneğinin belki de 

bir dereceye kadar sağlanmasıyla bu tür örneklemeye başvurulabilir(Özen ve Gül, 2007). Olasılığa 

dayalı olmayan örneklemelerde, yansızlık kuralına uymak yerine, belli özellikleri taşıması koşulu 

aranır (Monette ve ark., 1990; Balcı, 2011). Olasılığa dayalı olmayan örneklemeler içerisinde bulunan 

amaçlı örneklemeye yargısal örnekleme de denir. Araştırmacılar için evrenin genelini temsil edecek 

bir örneklem seçmek temel amaçtır. Fakat bazı durumlarda, koşulların kontrol altına alındığı 

problemlerde evrenden yüzeysel olarak farklı olan, araştırma için önemli olan özellikler bakımından 

ortalama düzeyde bunlara sahip olunmasına dikkat edilerek bir örneklem seçilmesini araştırmacı 

uygun görebilir. Örneğin, tedavi amaçlı geliştirilen bir psikoterapi yöntemi için örneklem, ideal 

adaylardan oluşturulabilir. Çünkü psikoterapide kendini açma, konuşma, duygularının farkına varma 

ve ifade ederken zorluk yaşamama gibi beceriler önemlidir. Bu tip örnekleme yargısal (judgmental) 

örnekleme olarak da adlandırılır. Araştırmacılar kendi yargılarını veya önceden edinmiş oldukları 

bilgilerini kullanarak örneklem seçerler, yani araştırmanın amacına hizmet edecek kişileri seçmeyi 

tercih ederler (Monetteve ark., 1990).Bu çalışmada, üretici anketleri, tarafsız üretici ve tarafsız 

vatandaş anketleri yapılacak bireylerin belirlenmesinde, olasılığa dayalı olmayan örnekleme 

tekniklerinden amaçlı örnekleme (purposive sampling) teknikleri içerisinde bulunan ölçüt örnekleme 

yöntemi kullanılmıştır. Ölçüt örnekleme yönteminde temel anlayış, önceden belirlenmiş bir dizi ölçütü 

karşılayan bütün durumların çalışılmasıdır (Şimşek ve Yıldırım, 2013; Kahramanoğlu ve ark., 2015).  

Bu araştırmada, Makine-Ekipman Alımlarının desteklenmesi programı kapsamında anket çalışması 

yapılacak üreticilerin belirlenmesi için kullanılan ölçütler ise şunlardır: (i) Öncelikle baz yılı olan 2011 

yılında (bazı illerde 2012) söz konusu destek programından faydalanmak için başvuruda bulunmuş 

olmak, (ii) İllere göre, o yörenin önceliklerine ve kullanım amaçlarına göre farklılık gösteren makine-

ekipman çeşitleri (örneğin zeytin hasat makinası, süt sağım makinası vb.) için, il bazındaki dağılıma, 

oransal olarak uyum gösteren, ilçe bazındaki dağılımların dikkate alınması, (iii) Anket yapılan 

Yararlanıcılar 

(destek alan)

KKYDP makine ekipman 
alımı desteğine başvuran 

tarımsal 
işletmeler/üreticiler 

(destek alan ve almayan)

Hedef grup (yöredeki 
tarımsal işletmeler)

Hedef grup (yöredeki 
tarımsal işletmeler)

Destek alan ve 
almayan tarımsal 

işletmeler/üreticiler

Yararlanıcılar 

(destek alan)

Örneklem Çerçevesi 
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dönemde, yörede bulunması ve kolay ulaşılabilir olması, (iv) Anket sorularına doğru ve objektif cevap 

verebilecek öngörü ve bilgi düzeyine sahip olması.  

Tarafsız üretici ve tarafsız vatandaşların belirlenmesinde ise kullanılan ölçütler şunlardır: (i) En 

azından 10 yıllık bir süreden beri, anket çalışmasının yapıldığı yörede ikamet edip, yaşamını 

sürdürüyor olmak, (ii) Anket sorularına doğru ve objektif cevap verebilecek öngörü ve bilgi düzeyine 

sahip olması.  

Çalışmanın yürütülmüş olduğu illerde yapılan anket sayılarının dağılımları aşağıda belirtilmiştir 

(Çizelge 10, Çizelge 11, Çizelge 12). 

 

3.2. Yöntem  

 

Öncelikle çalışma yapılan tüm gruplar olan destek alan ve almayan yatırımcılar, üreticiler, tarafsız 

üreticiler ve tarafsız vatandaşların genel karakteristikleri ortaya konmuştur. Bu da, esas olarak 

ortalama, minimum, maksimum değerler, yüzde oranları, standart sapma gibi bazı önemli tanımlayıcı 

istatistik parametreler kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 

İzleyen aşamada, üreticiler ve yatırımcılar için uygulanmış olan KKYDP’nın net etkisinin 

belirlenmesine çalışılmıştır. KKYDP, tarım sektörü ve özellikle kırsal alanda; pazarlama alt yapısının 

güçlendirilmesi, alternatif gelir kaynakları oluşturması, girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesi ve 

kırsal alanda belirli bir kapasitenin oluşturulması ana amaçlarıyla oluşturulmuş olan önemli bir 

programdır. Bu çalışmada, söz konusu program, çeşitli niceliksel ve niteliksel yöntemler kullanılarak 

değerlendirilmeye çalışılmıştır. Bu değerlendirme için esas olarak, “Karşıt Durum Etki Değerlendirme 

Yöntemi” kullanılmıştır. Söz konusu yöntem temel olarak “Müdahalenin Net Etkisi Nedir?” sorusuna 

cevap aramaktadır.  

Kamu politikaları, görece gelişmemiş veya desteklenmeye ihtiyaç olan bölge, sektör, işletme ve 

kişilere müdahale şeklinde olabilir. Bu şekilde müdahalede bulunulan bölge ile bulunulmayan bölge, 

seçilen sektör ile seçimin dışında kalan sektör veya sektörler, yararlanıcı olan tüzel veya gerçek kişiler 

ile yararlanıcı olmayan tüzel veya gerçek kişiler, karşıt durum etki değerlendirmesi kapsamında 

değerlendirilmektedir. Ancak genel müdahale yönteminde müdahale, çok geniş bir kitleye 

uygulanabileceğinden, karşılaştırma grubu oluşturulamayabileceği göz önünde bulundurulmalıdır 

(Meydan, 2014). 

Etki değerlendirmede, niceliksel yöntemlerin tek başına kullanılmasından ziyade, programın sebep-

sonuç ilişkisini ortaya koyan niteliksel yöntemler ile birlikte kullanılması daha açıklayıcı olabilir. Bu 

proje çalışmasında da, niceliksel ve niteliksel yöntemler birlikte kullanılmıştır. Karşıt durum etki 

değerlendirme yöntemi, politika geliştirilirken “Kamu kaynağı ile yatırımları teşvik etmeye değer mi?” 

ve “Hangi tür kurum, kuruluş veya işletmeleri ne tür politika enstrümanı ile teşvik etmek daha 

etkilidir?” sorularına cevap verebilen bir yöntemdir (ASVAPP, 2012). Bu yöntemde, müdahale sonrası 

gözlenen farkın, müdahalenin kendisinden mi yoksa diğer faktörlerden mi kaynaklandığı tespit 

edilerek, yukarıda belirtilen sorulara cevap bulunabilir (Avrupa Komisyonu, 2012). Müdahale ve 

müdahale dışı faktörler göz önünde bulundurulup müdahalenin etkisi, yani müdahale edilen grup ile 

müdahalesiz grup (karşılaştırma grubu) arasında mukayese yapılabilmesi, bu yöntemi diğer 

yöntemlere göre bir adım öne çıkarmaktadır (Meydan, 2014). 
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Çizelge 10. İllere göre baz yıl olan 2011 yılında KKYDP başvuru durumu ve anket yapılan 

üretici/yatırımcıların dağılımı 

 
 

İller 

Ekonomik Yatırımlar Makine Ekipman Alımları 

Destek 
alan 

yatırımcı 

sayısı (n) 

Anket 
yapılan 

yatırımc

ı sayısı 
(n) 

Destek 
alamayan 

yatırımcı 

sayısı (n) 

Anket 
yapılan 

yatırımcı 

sayısı (n) 

Topla
m 

başvur

u sayısı 
(n) 

Anket 
yapılan 

toplam 

yatırımc
ı sayısı 

(n) 

Deste
k alan 

üretici 

sayısı 
(n) 

Anket 
yapılan 

üretici 

sayısı (n) 

Destek 
alamayan 

üretici 

sayısı (n) 

Anket 
yapılan 

üretici 

sayısı 
(n) 

Topla
m 

başvur

u sayısı 
(n) 

Anket 
yapılan 

toplam 

üretici 
sayısı (n) 

Antalya 15 13 4 2 19 15 2.685 493 1.912 211 4.597 704 

Aydın 14 12 58 12 72 24 1.690 372 1.683 107 3.373 479 

Bursa 11 3 42 9 53 12 925 136 224 71 1.149 207 

Erzurum 8 5 5 2 13 7 848 128 1.238 38 2.086 166 

Konya 40 14 45 9 85 23 2.013 122 5.598 71 7.611 193 

Samsun 16 5 33 10 49 15 1.361 142 3.099 41 4.460 183 

Şanlıurfa 68 67 1 1 69 68 1.898 281 1.177 150 3.075 431 

 

Çizelge 11. İllere göre görüşme yapılan tarafsız üretici/yatırımcı anketlerinin dağılımı 

İller Anket yapılan tarafsız üretici/yatırımcı sayısı (n) 

Antalya 58 

Aydın 100 

Bursa 68 

Erzurum 81 

Konya 87 

Samsun 12 

Şanlıurfa 100 

 

Çizelge 12. Antalya ilinde görüşme yapılan tarafsız vatandaş anket sayısı 

İller Anket yapılan tarafsız vatandaş sayısı (n) 

Antalya 65 
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3.2.1. Karşıt Durum Etki Değerlendirme Yöntemi 

 

Etki değerlendirmesindeki temel soru “Programın etkisi nedir?” veya “Nedensellik etkisi nedir?” 

şeklindedir. Bu soru basit olarak ∆= 𝑌1 − 𝑌0 şeklindeifade edilebilir. Bu denklemde Y1 program 

sonrası çıktı değerini, Y0ise program öncesi çıktı değerini ve Δ etkiyi göstermektedir. Bu gösterim 

biraz daha teknik açıklanmak istendiğinde ise programın etkisi; 

 

𝛼 = 𝐸(𝑌𝑖,𝑝𝑜𝑠𝑡
𝑇 |𝑇𝑖 = 1) − 𝐸(𝑌𝑖,𝑝𝑜𝑠𝑡

𝑁𝑇 |𝑇𝑖 = 0) şeklinde modellenebilir. 

 

Bu modelde;  

𝛼: Ortalama etkiyi 

Ti= 1 : Kukla (dummy) değişken olup, i. birimin yararlanıcı olmasını 

Ti= 0 : Kukla (dummy) değişken olup, i. birimin yararlanıcı olmadığını 

𝑌𝑖,𝑝𝑜𝑠𝑡
𝑇 : Program uygulanan i. birimin program sonrası Y göstergesine ait değerini 

𝑌𝑖,𝑝𝑜𝑠𝑡
𝑁𝑇 : Program uygulanmayan i. birimin program sonrası Y göstergesine ait değerini 

 

3.2.1.1. Yarı Deneysel Yöntemler 

 

Kamu müdahalelerinin etki değerlemesinde, rastgele seçimin mümkün olmadığı ya da içsellik 

(endogeneity) probleminin olduğu durumlarda, yarı deneysel yöntemler kullanılabilir. Ayrıca, etki 

değerleme çalışması, program öncesinde tasarlanmamışsa (KKYDP’nda olduğu gibi), program 

uygulamasından sonra deneysel yöntemler kullanılamayacağı için, yarı deneysel yöntemler 

kullanılabilir (Meydan, 2014).  

Yarı deneysel yöntemlerin, deneysel yöntemlerden temel farkı, müdahale ve karşılaştırma gruplarının 

rastgele atama ya da seçim ile belirlenmemesidir. Yarı deneysel yöntemler, en azından gözlenebilen 

özellikler bakımından, müdahale grubuna benzeyen bir karşılaştırma grubunun oluşturulmasına 

dayanmaktadır (Baker, 2000; Genç, 2012). Yarı deneysel yöntemlerde, müdahale ve karşılaştırma 

grupları genellikle programdan sonra ve rastgele olmayan yöntemler ile oluşturulur (Meydan, 2014). 

Yarı deneysel yöntemlerde, deneysel yöntemlerdeki rastgele seçimden, gözlenebilen veya 

gözlenemeyen değişkenlerden kaynaklanan yanlılık problemini ortadan kaldırmak ya da azaltmak için 

gözlenebilen veya gözlenemeyen değişkenler üzerine bazı varsayımlar kullanılmaktadır. 

Müdahalelerin değerlendirildiği yarı deneysel yöntemler, eğilim skoru eşleştirme (Propensity Score 

Matching-PSM), farkın farkı (Differences in Differences-DD), regresyon süreksizlik tasarımı 

(Regression Discontinuity Design-RDD) ve araçsal değişkenler (Instrumental Variables-IV) 

yöntemlerini içermektedir (Asian Development Bank, 2006). Bu çalışmada da, diğer yöntemlere 

nazaran bazı üstünlükleri bulunan eğilim skoru eşleştirme ve farkın farkı yöntemleri kullanılmıştır. 

 

3.2.1.2. Karşılaştırmalı Grup Tasarımları 

 

Program sonrası müdahale ve karşılaştırma gruplarının mukayesesine, karşılaştırmalı grup 

tasarımı/analizi (comparison group design analysis) denilmektedir. Bu analiz, bağımsız t testi ile 

benzer şekilde uygulanmaktadır. Program sonrası müdahale grubuna karşıt durum olarak, program 

sonrası karşılaştırma grubu gösterilmektedir. Bu yöntemde, iki farklı grubun tek bir zaman diliminde 

karşılaştırılması yapılmaktadır. İki grup karşılaştırmasındaki temel formül; 
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∆𝑇−𝑁𝑇= 𝐸 + 𝑆𝑇−𝑁𝑇 

 

∆𝑇−𝑁𝑇 : Müdahale ve karşılaştırma grubu arasındaki gözlemlenen farkı, 

𝐸 : Müdahalenin çıktılar üzerindeki etkisi (net bilinmemekte) 

𝑆𝑇−𝑁𝑇 : Müdahale ve karşılaştırma grubu arasındaki seçimden ileri gelen farklar (seçim yanlılığı) 

 

Yukarıdaki denklemde, 𝑆𝑇−𝑁𝑇 sıfır olmadıkça, ∆𝑇−𝑁𝑇 ve dolayısıyla  𝐸 tanımlanamaz. Bu sebeple, 

𝑆𝑇−𝑁𝑇 denkleminin sıfır olması, tanımlayıcı varsayım (identifying assumption) olarak ifade 

edilmektedir. Bu sebeple, 𝑆𝑇−𝑁𝑇’nin sıfır olmasa bile sıfıra yakın değer alması, denklemin 

güvenilirliğini artıracaktır. Bu temel denklemin yanında, karşılaştırmalı grup tasarımlarına ilişkin 

formülasyon aşağıdaki gibidir (Meydan, 2014): 

 

𝛿 = 𝐸(𝑌𝑖,𝑝𝑜𝑠𝑡
𝑇 |𝑇𝑖 = 1) − 𝐸(𝑌𝑖,𝑝𝑜𝑠𝑡

𝑁𝑇 |𝑇𝑖 = 0)  

 

Destekten yararlanan ve yararlanmayan gruplarda, yararlanamayan grubun genellikle motivasyonu 

düşük, yararlanmak isteyen grubun ise motivasyonu yüksektir. Bu sebeple iki grubu 

karşılaştırdığımızda, yanlı seçim (selection bias) yapılmış olur. Bu da ikinci tür sahte eşleştirmeye yol 

açmaktadır. Çünkü her iki grubun proje başvurusunda bulunma isteği farklıdır. Bu sebeple, çeşitli 

teknikler kullanılarak söz konusu yanlılık azaltılabilir ya da yok edilebilir (Meydan, 2014). Bu 

çalışmada da, söz konusu yöntemlerden eğilim skoru eşleştirme yöntemi kullanılmıştır.  

 

3.2.1.3. Eğilim Skoru Eşleştirme  

 

Bu yönteme göre etki değerlemesi iki aşamada yapılmaktadır. İlk olarak, programdan yararlanma 

olasılığını ortaya koyan bir model oluşturulur. Bu model arıcılığıyla, programdan yararlanma durumu 

hariç, her açıdan müdahaleli gruba benzeyen bir kontrol grubu oluşturulmaktadır. Programdan 

yararlanma olasılığı değerine eğilim skoru denilmektedir. Eğilim skoru, gözlenebilen özelliklerin 

oluşturduğu bir fonksiyon olarak, lojit veya probit regresyonla tahmin edilmektedir. Oluşturulan 

model sonucu ortaya çıkan olasılıklara bakılarak seçilen eşleştirme yöntemine göre eşleştirmeler 

yapılır. Müdahale ve karşılaştırma grupları, birbirine ne kadar benzer olursa, sonuçlar o kadar güvenli 

olacaktır. Sonraki aşamada ise, eşleştirilen gruplara ilişkin ortalama çıktı değerlerinin farkı alınarak, 

müdahalenin etkisi tahmin edilir (Heckman ve ark., 1998). Diğer bir ifade ile, her iki gruba ait 

sonuçlardaki değişimin farkı alınarak programın ortalama etkisi hesaplanmaktadır (Khandker ve ark., 

2010). 

Bu yöntemde bağımsız X değişkenleri ile bağımlı (çıktı) değişken Y, program yararlanıcısı olma 

durumunu gösteren D iki kategorili (binary) değişkenden bağımsızdır. Bu varsayıma, karışmama 

(unconfoundedness) varsayımı denilmektedir. Program katılım durumu, X değişkenlerinin cevap 

değişkeni Y’nin dağılımını etkilememektedir. Yani, müdahale ve karşılaştırma grupları, Y değişkeni 

açısından aynı dağılıma sahip olup, bağımsızlık sağlanır (GEFRA, 2009).  

Rosenbaum ve Rubin (1983), program seçimine ilişkin olarak, tek bir olasılık skoru bularak, boyut 

sorununu, tek boyut sorununa indirgemiş ve eşleştirme işlemini mümkün hale getirmiştir (Hecman ve 

ark., 1998; Acevedo ve Tan, 2011). En yaygın kullanılan eşleştirme yöntemi ise eğilim skoru 

eşleştirme yöntemidir (Baker, 2000). Bu yaklaşımda, müdahale ve karşılaştırma gruplarının aynı 

sayıda ve gözlemlenen karakterler açısından aynı değerde olması gerekmemektedir. Diğer bir ifade ile 

eğilim skoru eşleştirme yönteminde; 
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𝐸(𝑌0|𝐷 = 1, 𝑋) = 𝐸 (𝑌0|𝐷 = 0, 𝑋) 

şeklindeki program öncesi grupların eşitliği varsayımının sağlanması oldukça zordur. Eğilim skoru 

eşleştirme yönteminde de, uç skorların ortaya çıkması ve/veya eşleştirme skorlarının yakın olmaması 

gibi olumsuzluklar dikkate alınmalıdır. Buna da çakışmama (lack of overlap) sorunu denilebilir. Ortak 

destek alanı seçilerek, yani uç değerlerin eşleştirmeye alınmamasıyla, bu sorun ortadan kaldırılıp 

eşleştirme yapılabilir. Bu bölgeler, her iki grup için de uç değerler atıldıktan sonra, daha benzer 

alanları içermektedir. Ortak destek alanı dışındaki değerler, müdahale ve karşılaştırma gruplarında 

müdahale öncesi farklı özelliğe sahip gözlemleri gösterdiği ve bu değerler, diğer gruplar ile 

karşılaştırılmadığından elenir. 

Yukarıda da belirtildiği gibi, eğilim skorları logit ya da probit regresyonlar ile belirlenmektedir. Bu iki 

regresyon yöntemine ait sonuçlar benzer olduğu için, ikisinden herhangi biri seçilebilir (Avrupa 

Komisyonu, 2013). Bu regresyonda, her bir değişkenin katkısı modele dahil edilmektedir. Probit 

regresyona göre formülasyon aşağıdaki gibidir: 

 

𝑃(𝑇𝑖 = 1) = 𝜙(𝛽𝑖𝑋𝑖) =  𝜙(𝛽0 + 𝛽1 ∗ 𝑋1 + ⋯ . . 𝛽𝑛 ∗ 𝑋𝑛) 

 

Bu modelde; 

P: Seçilme ya da seçilememe olasılık değeri (Destekten yararlanma olasılığı) 

T: Kategorik (binary) deneme değişkeni 

X1,2,…..n: Bağımsız değişkenleri göstermektedir.  

T’yi daha ayrıntılı anlatmak gerekirse, T müdahale ve karşılaştırma grubu gibi iki kategori (binary) 

şeklinde olabilmektedir. Bu projede de, söz konusu hususlara dikkat edilerek eğilim skoru 

eşleştirmeleri yapılmıştır.  

Eğilim skorları beş şekilde eşleştirilebilir. Söz konusu eşleştirme yöntemleri farklı ağırlık 

fonksiyonlarına dayanmaktadır (Heckman ve ark., 1998). Bu yöntemler: 

1-En Yakın Skor Eşleştirme            

a)Yerine Koymadan, b)Yerine Koyarak 

2-Etki Alanı Eşleştirme 

3-Tabakalı Eşleştirme 

4-Kernel Eşleştirme 

5-Koşullu Eşleştirme’dir. 

Her yöntemin bazı olumlu ve olumsuz yönlerinin bulunmasına karşın, söz konusu projede, avantajlı 

özellikleri göreli olarak daha fazla olan Kernel Yöntemi kullanılmıştır. 

 

3.2.1.4. Kernel Eşleştirme 

 

Kernel eşleştirme yönteminde, karşılaştırma grubundaki tüm bireylerin ağırlıklı ortalamaları 

kullanılmaktadır. Bu yöntemde, müdahaleli gruptaki her gözlemin çıktı değeri, karşılaştırma grubunun 

ağırlıklandırılmış ortalama çıktı değeri ile mukayese edilmektedir. Süreç aşağıdaki gibi işlemektedir: 

a) Müdahale ve karşılaştırma gruplarının, eğilim skorlarındaki farka göre ters oransal ağırlıklandırma 

yapılmaktadır (Bondonio, 2012). Yani ağırlıklandırılmış ortalama hesaplanırken, müdahaleli gruptaki 

gözlemin eğilim skoru ile karşılaştırma grubundaki gözlemin eğilim skorunun farkının tersi 

alınmaktadır. 
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b) Daha sonra bu farkların toplamı alınmaktadır.  

c) Her bir eğilim skoru farkı, bu toplama bölünerek veri standartlaştırılmış olur ki, bu standart 

değerlerin toplamı birdir. 

d) Bu standart ağırlıkla, çıktı değeri çarpılarak gözlemlerin çarpım değeri toplanır.  

e) Son olarak; her bir gözlemin müdahale sonrası çıktı değeri ile bu toplam değeri karşılaştırılarak etki 

tahmini ortaya çıkar. 

f) Bulunan etki tahmini, bir gözlem için elde edilmiştir. Tüm gözlemler için bulunan etki tahminlerinin 

toplamı, müdahalenin etkisini vermektedir.  

Bu yöntemin avantajı, gözlemlerin çoğu modele alındığı için, varyansın düşük çıkmasıdır. Dezavantajı 

ise, kötü eşleştirmeleri içerebilmesidir (Meydan, 2014). 

Bu çalışmada ise, gözlenemeyen değişkenler üzerinde seçim varsayımı olan yöntemlerden farkın farkı 

yöntemi kullanılmıştır. 

 

3.2.1.5. Farkın Farkı Yöntemi  

 

Farkın farkı yönteminde, müdahale sonrası sonuçların, müdahale öncesi sonuçlardan çıkarılmasıyla, 

zamanla değişmeyen bireysel özelliklere ilişkin sonuçlar hesaplanarak, gözlenemeyen değişkenlerden 

kaynaklanan seçim yanlılığı ortadan kaldırılmaktadır. Panel veri özelliği, bu yöntemi diğer tahmin 

edicilere göre daha üstün kılmaktadır. 

 

Bu yöntemde; 

a) İlk olarak müdahale ve karşılaştırma gruplarının öncesi ve sonrası durumlarında, en az bir çıktı 

göstergesine ait ayrı ayrı fark (tek grup tasarımı) alınmaktadır. Yönteme göre, karşılaştırma grubunun 

da öncesi-sonrası değerleri hesaba katılarak, öncesi-sonrası karşılaştırmalarındaki ortak trend değeri 

yok edilmektedir.  

b) Daha sonra, müdahale ve karşılaştırma gruplarına ait farkların farkı alınarak ortalama etki tahmini 

elde edilmektedir. Yöntem basit olarak aşağıda açıklanmıştır (Çizelge 13) (Meydan, 2014). 

Uygulamalarda, eğilim skoru eşleştirme yöntemi ile farkın farkı yöntemi, çoğu kez birlikte 

kullanılmaktadır (Meydan, 2014). Bu proje çalışmasında da, iki yöntem bir arada kullanılmıştır.             

 

Çizelge 13. Farkın farkı yöntemleri 

Veri Müdahaleli Grup Kontrol Grubu Gruplar Arası Fark 

Program Başlangıç M0 K0 M0 – K0 

Program Sonu M1 K1 M1 – K1 

Zaman Göre Fark M1 – M0 K1 – K0  

Kaynak: Meydan, M.C., 2014. Kalkınma Ajansı Desteklerinin Değerlendirilmesi: Karşıt Durum Etki Değerlendirme Örneği. Uzmanlık Tezi. 

T.C. Kalkınma Bakanlığı, Şubat 2014, Ankara.  
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3.3. Yöntemin Uygulanması ve Parametreler 

 

Projede, yukarıda belirtildiği gibi, karşıt durum etki değerlendirmesi yöntemlerinden yarı deneysel 

tasarımlardan, eğilim skoru eşleştirme ile eşleştirilmiş farkın farkı yöntemleri kullanılmıştır. Bu 

çalışmada, 2011 yılına ait eğilim skoru eşleştirmeleri, en yakın skor eşleştirme yöntemine göre 

yapılarak, farkın farkı yöntemi için ise 2015 ile 2011 yıllarına ait değerlerin farkı alınmıştır. Etki 

değerlendirme çalışmalarında, verilerin elde edileceği; çıktı, sonuç ve etkilerin değerlendirileceği 

zaman dilimlerinin iyi belirlenmesi gerekmektedir. Ayrıca, müdahalenin süresi, etkinin oluşmasında 

ve sürdürülmesinde önemli bir noktadır. Eğer zaman dilimleri, çok erken ya da çok geç belirlenirse 

yanıltıcı sonuçlar elde edilebilir. Etki değerlendirmesinin geç yapılması halinde, diğer birimlerin 

yayılma ve geri çekme etkisi ile karşılaşması söz konusudur. Zamanla müdahalenin etkisi, işletmeden 

dış çevreye ve destek almayan işletmelere sızacaktır. Etki değerlendirmesinin çok erken yapılması 

halinde ise, etki değil, çıktı ya da sonuç değerlendirmesinden öteye gidilemeyecektir(Meydan, 2014). 

Bu sebeple, 2011 yılı KKYDP yılı proje teklif çağrılarının kapanışının yaklaşık 3 yıl sonrasına denk 

gelen bir aralıkta, karşıt durum etki değerlendirmesinin yapılmasının uygun olacağı düşünülmüştür. 

Bazı yıllarda ise söz konusu baz yılı (2011) için yeterli veri olmadığı durumda ise, 2012 yılı verileri 

esas alınmıştır. 

Eğilim skoru eşleştirmeleri için kurulan modelde, Y bağımlı değişkeni, programın çıktılarını ifade 

etmektedir. Etki değerlendirmesi çalışmalarında, alınan kararlarla doğrudan ilişkisi olan az sayıda 

göstergenin seçilmesi istenmektedir (Avrupa Komisyonu, 2012).  Bu sebeple, kullanılan 

yöntemlerdeki parametreler, etki değerlendirmesi yapılan çalışmalardaki değişkenlere paralel olarak, 

aşağıdaki gibi belirlenmiştir (Çizelge 14). Ancak, bazı illerde, modelleri iyi açıklayamayan 

değişkenlerde uygun olabilecek değişiklikler de yapılmıştır. Bu değişiklikler, ilgili bölümlerde 

açıklanmıştır. 

Projede esas olarak, etki değerlendirmesine ilişkin kurulan hipotezler aşağıdaki gibidir; 

Ho: Uygulanan programların etkisi yoktur/sıfırdır. 

H1: Uygulanan programların etkisi pozitiftir ya da sıfırdan farklıdır. 

 

Çizelge 14. Etki değerlendirmesinde kullanılacak değişkenler ve tanımlamaları 

Bağımlı değişkenler 

Çalışan (istihdam) sayısındaki değişim 

Kapasitedeki değişim 

Tarımsal gelirdeki değişim 

Kontrol değişkenleri 

 

 

 

Yatırımcının ölçeği 

Üreticiler için;  

Yeter gelirli arazi büyüklüğü; aşağıdaki belirtilmiş olan (Çizelge 15) 

minimum büyüklükten daha küçük arazi büyüklüğüne sahip işletmeler 

için=1 

Minimum ve daha fazla arazi büyüklüğüne sahip işletmeler için ise=2  

İşletmeler için ise;  

Mikro işletme=1 

Küçük işletme=2  

Orta büyüklükteki işletme=3 

Büyük ölçekli işletme=4 

Faaliyet gösterilen tarımsal 

ürünler için, işletmelerin 

uzmanlaşma durumu1 

İşletmelerde uzmanlaşma var ise=1 

Yok ise (farklılaşma var ise)=0   

Bağımsız değişkenler 

Ürün yetiştirme/işleme kapasitesi (ton) 

İstihdam (kişi) 

Tarımsal gelir (TL) 
1İşletme (çiftlik) uzmanlaşması, çiftlik gelirinde baskın (asıl) aktiviteyi tanımlamaktadır: Eğer bir tarımsal işletmede, elde edilen gelirin ya da 

işletme büyüklüğünün üçte ikisi (2/3’ü) sadece tek bir aktiviteden oluşuyorsa, bu işletme uzmanlaşmış işletme olarak kabul edilmektedir 
(EUROSTAT, 2015).     
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Anketler 2015 yılında yapılmış olmakla birlikte, kapasite ve istihdama ilişkin 2011 ve 2014 yılı 

bilgileri talep edilmiştir. 2013 yılında ani bir değişiklik olmayacağı varsayımı ile bu yıla ait bilgiler 

istenmemiştir. Dünya Bankası’nın Vietnam’daki Kırsal Yollar ile ilgili etki değerlendirme 

çalışmasında da, anketler, 1997-1999, 2001-2003 yılları olmak üzere iki yılda bir uygulanmıştır 

(Meydan, 2014). Ayrıca, KKYDP’ndan yararlanan yatırımcıların/üreticilerin mevcut durumu ve 

sorunların çözümüne yönelik yaklaşımların belirlenebilmesi için, anket içerisinde (EK 2, EK 3), 5’li 

likert ölçeğinden de faydalanılmıştır. Ayrıca, tarafsız üretici ve tarafsız vatandaş için de, hazırlanan 

anketlerin bazı bölümlerinde, ilgili tarafın, belirli konulardaki algı ve tutumunu ölçebilmek için de 

likert ölçeğinden faydalanılmıştır (EK 4, EK 5). Söz konusu ölçekte; 1: Hiç katılmıyorum, 2: Belirli 

düzeyde katılıyorum, 3: Kararsızım, 4: Katılıyorum, 5: Kesinlikle katılıyorum ifadelerini 

belirtmektedir.    

Çizelge 15. Araştırma yörelerinde sahip olunan yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüklerinin dağılımı 

İller Sulu arazi (da) Kuru arazi (da) Dikili arazi (da) Örtüaltı arazi (da) 

Aydın 60 150 10 3 

Bursa 70 155 10 3 

Konya 60 175 10 3 

Samsun 80 170 10 3 

Erzurum 90 185 10 3 

Şanlıurfa 55 145 10 3 

Antalya 70 155 10 3 

Kaynak: TCRG, 2014f. 15 Mayıs 2014 tarih, 29001 sayılı Resmi Gazete. Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda Değişiklik 

Yapılması Hakkında Kanun.  

Çalışmada, önceki bölümde bahsedildiği gibi, örneklem çerçevesini oluşturan 7 ilde KKYDP’na 

başvuran belirli sayıda üretici ve yatırımcı ile anket çalışması yapılmıştır. Belirlenen örneklem 

çerçevesinden, eğilim skoru eşleştirme yöntemine göre, müdahale ve karşılaştırma grupları 

oluşturulmuştur. Eğilim skoru eşleştirme yöntemi, önceki bölümlerde detaylı olarak açıklandığı üzere, 

programdan yararlanma durumunu etkileyen çeşitli değişkenlerin oluşturduğu bir lojit modeli 

kurularak, bu modelin her gözleme ilişkin bir eğilim skor değeri üretmesine dayanır. Müdahale ve 

karşılaştırma grubu gözlemleri oluşturulan eğilim skor değerlerine göre, çeşitli eşleştirme 

yöntemleriyle eşleştirilmektedir. Eşleştirilen müdahale ve karşılaştırma gruplarında, çıktı değişkeninin 

(bağımlı değişken) ortalamasının farkı alınarak net etki tespit edilmektedir (Meydan, 2014). 

Eğilim skoru eşleştirmeleri için kurulan modelde, Y bağımlı değişkeni, programın çıktılarını ifade 

etmektedir. Modelde iki çeşit çıktı değişkeni vardır. Bunlar; programdan yararlananlara ilişkin Y1 ile 

programdan yararlanamayanlara ilişkin Y0 değişkenleridir. Genel olarak, çıktı değişkenini etkileyen ve 

yatırımcıların/üreticilerin mevcut durumunu ortaya koyan bağımsız değişkenler (X1, X2, …..,Xn) 

bulunmaktadır. Söz konusu değişkenler; işletmenin bulunduğu il, ölçek [üreticiler için yeter gelirli 

tarımsal arazi büyüklüğü (dekar), [(Yeter gelirli tarımsal arazi büyüklükleri, illere bağlı ilçelerde 

belirlenmiş olan, ortalama sulu, kuru, dikili ve örtüaltı arazi büyüklüklerine göre belirlenmiştir 

(TCRG, 2014f). İllere göre, modele alınan bu parametrelerde, bazı değişiklikler de yapılmıştır. 

İşletmeler için ise, mikro işletme, küçük işletme, orta ve büyük ölçekli işletme olması4)], faaliyet 

                                                 
44 Kasım 2012 tarih ve 28457 sayılı Resmi Gazete’de yapılmış olan tanımlamaya göre; küçük ve orta 
büyüklükte işletme (KOBİ): İkiyüzelli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı 
veya mali bilançosundan herhangi biri kırk milyon Türk Lirasını aşmayan ve bu Yönetmelikte mikro 
işletme, küçük işletme ve orta büyüklükteki işletme olarak sınıflandırılan ekonomik birimleri veya 
girişimleri belirtmektedir (TCRG, 2012d). Diğer taraftan yapılan ön çalışmalarda ve 
değerlendirmelerde, özellikle tarım ve tarıma dayalı gıda sanayinde faaliyet gösteren işletmelerde, 
değerlendirme ve analizlerin daha uygun bir şekilde yapılabilmesi, varyasyonun daraltılabilmesi için, 
aşağıda belirtilmiş olan şekilde bir sınıflandırma yapılmasının daha uygun olacağı düşünülmüştür. 
Burada da, işletmelerin yıllık cirolarına göre bir sınıflandırma yapılmıştır. Yıllık ciroları 1 milyon TL’ye 
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gösterilen tarımsal ürünler için işletmelerin uzmanlaşma durumu, kapasite (işlenilen ve/veya üretilen 

ürün miktarı; ton)] ve toplam (sürekli ve geçici) çalışan sayısıdır. Ayrıca yatırımcıların KKYDP 

desteğinden yararlanma durumunu gösteren, iki sınıflı (binary) değişken D sembolü ile 

gösterilmektedir.  

Di 1: yatırımcı destekten yararlandıysa                  )()1Pr()( xDExDxP   

            0: yatırımcı destekten yararlanmadıysa 

 

Oluşturulacak logit regresyon modeli aşağıdaki gibi yazılmaktadır: 

 

𝐿 = 𝑙𝑛 [
𝑃𝑖

1 − 𝑃𝑖
] = 𝑏0 + 𝑏𝑖 ∗ 𝑥𝑖 + 𝑒𝑖 

 

Logit regresyon modelinin parametreleri, analitik olarak elde edilemediğinden, iteratif bir yöntem olan 

maksimum olabilirlik tekniğiyle elde edilmektedir (Kalaycı, 2008). Eğilim skoru eşleştirme yöntemi 

için, birçok model alternatifi (istihdam edilen personel satısı, tarımsal ürün üretim/işleme kapasitesi, 

tarımsal gelir vb.) denenmiştir. Değerlendirme künyesi, özet olarak aşağıda sunulmuştur (Çizelge 16). 

Esas olarak, tüm değerlendirmeler, KKYDP’nın herhangi bir alt bileşeninden destek alan ve almayan 

yatırımcılar açısından yapılmış olup, bu yatırımcılar açısından, yıllara göre değişimler (2011-2014), 

illere (7 il) göre farklılıklar, incelenmiş olan tüm parametrelere göre analiz edilmiştir.    

 

Çizelge 16. Değerlendirme künyesi 

Değerlendirme Türü Karşıt Durum Etki Değerlendirme 

Araştırma Yöntemi Yarı Deneysel Yöntem (Eğilim Skoru Eşleştirme Yöntemi-

Farkın Farkı Yöntemi) 

Değerlendirmenin Zamanlaması Uygulama Sonrası 

Değerlendirme Yaklaşımı Mikro Yaklaşım 

Veri Toplama Yöntemi Anket 

Uygulama Alanı KKYDP’nın uygulanmış olduğu 7 il; Aydın (Ege Bölgesi), 

Antalya (Akdeniz Bölgesi), Bursa (Marmara Bölgesi), Konya 

(İç Anadolu Bölgesi), Samsun (Karadeniz Bölgesi), Şanlıurfa 

(Güneydoğu Anadolu Bölgesi), Erzurum (Doğu Anadolu 

Bölgesi).  

Örneklem Çerçevesi KKYDP’na başvuruda bulunup örnekleme giren 

üreticiler/yatırımcılardan;  

A-Tarıma Dayalı Yatırımlar 

a)Ekonomik Yatırımlar 

B- Makine-Ekipman Alımları 

a)Muhtelif makine-ekipman alımları  

Çıktı Göstergeleri Kapasite (ton), istihdam, tarımsal gelir 
 

Yapılan analiz ve değerlendirmelere esas olan parametreler, kullanılmış olan model ve yöntemler, özet 

ve toplu olarak aşağıda belirtilmiştir: 

1) İller bazında, KKYDP’ndan destek alıp almama durumuna göre, üreticilerin/yatırımcıların genel 

dağılımları ortaya konulmuştur.  

                                                                                                                                                         
kadar olan işletmeler mikro, 1-8 milyon TL arasında olanlar küçük, 8-40 milyon TL arasında olanlar 
orta ve 40 milyon TL’den fazla olanlar da büyük ölçekli işletmeler olarak değerlendirilmiştir.     
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2) KKYDP’ndan faydalanan üreticilerin/yatırımcıların her biri destek almış olduğu KKYDP 

kategorisinde gruplandırılarak değerlendirilmiştir. Bunun için, söz konusu olan gruplar:  

A-Tarıma Dayalı Yatırımlar (Ekonomik yatırımlar), B- Makine-Ekipman Alımları (Muhtelif makine-

ekipman alımları) 

3) KKYDP bileşenlerinden, özellikle “Ekonomik Yatırımlardan” yararlanan işletmeler, KOBİ 

karakteristiğine; üreticiler ise, faaliyet gösterdikleri illerde belirlenmiş olan yeter gelirli arazi 

büyüklükleri dikkate alınıp, sahip oldukları arazi miktarlarına göre sınıflandırılmıştır.  

4) Anketlerde, örneğe giren üreticilerin/yatırımcıların, 2011 ve 2014-2015dönemi istihdam ettikleri 

sürekli ve geçici çalışan sayıları tespit edilmeye çalışılmıştır. Sürekli çalışan; 1 yıldan uzun süre için 

istihdam edilen kişiler, geçici çalışan ise, 1 yıldan kısa süreli, sadece belirli bir işin gerçekleştirilmesi 

için istihdam edilen kişiler olarak tanımlanmaktadır (Meydan, 2014). Sürekli ve geçici çalışan sayıları 

açısından, üreticilerin/yatırımcıların KKYDP’ndan destek alma durumuna göre, iller düzeyinde ve 

yıllara göre farklılık olup-olmadığı istatiksel olarak analiz edilmiştir.  

5) Örneğe giren işletmeler ve genel olarak yatırımcıların/üreticilerin tümünün, ekonomik güçleri 

belirlenmeye çalışılmıştır. Bunun için, öncelikle yıllık ürün üretim/işleme kapasitesi ve elde edilen 

yıllık gelir düşünülmüş olmakla birlikte, bunun doğru ve sağlıklı olarak tespit edilmesinde problemler 

oluşabileceği endişesi ile bunlara ek olarak, istihdam edilen personel sayısının da dikkate alınmasının 

önemli olduğuna karar verilmiştir. Öncelikle verilerin normal dağılıma uygunluğu test edilmiştir. 

Sonrasında, yatırımcıların/üreticilerin KKYDP’ndan destek alma durumuna göre, yıllar arasında ve 

illere göre, yatırımcıların/üreticilerin sahip oldukları kapasiteler açısından farklılık olup-olmadığı 

istatiksel olarak analiz edilmiştir. 

6) Faaliyet süresine, faaliyet alanına ve yatırım tutarına göre üreticiler/yatırımcılar gruplandırılarak, 

yıllara ve illere göre farklılık olup-olmadığı, 2011 ve 2014 yılları arasındaki değişimler, istatiksel 

olarak analiz edilmiştir. 

7) Yatırımcıların, KKYDP alt bileşenlerine göre, destek alma durumları açısından, sahip oldukları 

ölçekler (mikro, küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeler) ya da üreticiler açısından sahip olunan arazi 

büyüklüğü arasında ilişki olup-olmadığı, 2011 ve 2014 yılları dikkate alınarak istatiksel olarak 

değerlendirilmiştir.  

Çalışmada kullanılmış olan istatiksel analiz yöntemleri şunlardır: 

1) Çalışmada, tanımlayıcı istatistiklerin (ortalama, standart sapma, yüzde oranı, minimum ve 

maksimum değer vb.) yansıra, grafikler ve diyagramlardan yoğun olarak faydalanılmıştır. 

2) İstatiksel analizleri gerçekleştirmek ve gruplar arası karşılaştırmaları yapabilmek için, öncelikle söz 

konusu değişkenlerin normal dağılım gösterip göstermediğine ve varyansların homojen olmasına 

bakılmıştır.  

3) Karşılaştırmalar yapılırken öncelikli olarak verilerin Normal Dağılım gösterip göstermediği test 

edilmektedir. Eğer veriler normal dağılım gösteriyorsa değerler üzerinden parametrik testlerle 

hesaplamalar yapılmaktadır. Ancak veriler normal dağılım göstermiyorsa sıra değerleri üzerinden 

parametrik olmayan testlerle hesaplamalar yapılmaktadır (Çizelge 17). 

Çizelge 17. Çalışmada kullanılmış olan parametrik ve parametrik olmayan testler 

Kullanılan testler Açıklama  

Anderson-Darling 

Lilliefors 

Jarque-Bera (JB) 

Shapiro-Wilk 

Normal dağılım testleri 

Mann-Whitney U testi İki ortalama arasındaki farkın önemlilik testi 

4) Eğilim skorlarının belirlenmesinde logit regresyon modeli kullanılmıştır. 
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4. BULGULAR ve TARTIŞMA 

  

4.1. Ekonomik Yatırım Desteklemelerine İlişkin Sonuçlar  

 

4.1.1. Antalya İli Ekonomik Yatırım Desteklemelerine İlişkin Sonuçlar 

Araştırmada sonuç ve bulgularının ortaya konulmasında ilk olarak Antalya ili değerlendirilerek, analiz 

edilmiştir. Antalya ili, ülkemizin güney batısında yer alan, hem turizm, hem de tarımsal üretim 

potansiyeli oldukça yüksek olan bir yöremizdir. Öncelikle söz konusu yatırımcı ve bu yatırımların 

kullanıldığı işletmelere ait bazı önemli karakteristikler aşağıda sunulmuştur (Çizelge 18).  

Çizelge 18. Antalya ilinde KKYDP ekonomik yatırımlar kapsamında yatırımcı ve işletmelere ait bazı 

karakteristikler 

Karakteristikler İşletmeler 

Destek alan 

yatırımcılar/işletmeler 

(n=13) 

Destek almayan 

yatırımcılar/işletmele

r (n=2) 

Yatırımcının eğitim düzeyi   
1: İlkokul 7 * 

2: Ortaokul 1 * 

3: Lise 0 * 

4: Ön Lisans 1 * 

5: Lisans 4 * 

6: Lisansüstü 0 * 

İşletmenin kuruluş yılı   

1990 > 2 0 

1990-2000 3 1 

2001-2010 7 1 

2010 < 1 0 

İşletmenin proje yöresinde faaliyet süresi (yıl)   

1-5 3 0 

6-10 5 1 

11-20 0 0 

20< 5 1 

Yatırımın yapıldığı konum   

Köy 3 ** 

Belde 4 ** 

İl Merkezi 2 1 

Organize Sanayi Bölgesi 1 ** 

Diğer 3 ** 

İşletme merkezinin bulunduğu il   

Antalya 14 2 

Polatlı / Ankara 1 0 

İşletmenin tüzel kişilik durumu   

Anonim Şirket 2 0 

Limited Şirket 9 2 

Kooperatif 2 0 
*Destek almayan iki yatırımcıdan cevap alınamadığını ifade etmektedir.   
**Destek almayan bir yatırımcıdan cevap alınamadığını ifade etmektedir.   

Antalya ilinde gerek ekonomik yatırımlar, gerekse makine ekipman alımlarının desteklenmesi 

programının etkisinin değerlendirilmesi çalışmalarında 2011 yılı baz alınmıştır. Bu dönemde 

ekonomik yatırım desteklemesine ilişkin 19 yatırımcı proje destek başvurusunda bulunmuş olup, 
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bunlardan 15’i kabul edilip, 4’ü kabul edilmemiştir. Bu çalışmada da, ancak söz konusu 

desteklemeden faydalanmış 13 yatırımcı ve proje başvurusu kabul edilmemiş 2 yatırımcı olmak üzere 

toplam 15 yatırımcı ile anket çalışması yapılmıştır. Bu bölümde, örneklem sayısının yetersiz 

olmasından dolayı sadece merkezi eğilim ölçüleri ile diğer bir ifade ile tanımlayıcı istatistikler ile 

destek alan ve almayan yatırımcılar arasındaki farklılıklar ortaya konmaya çalışılmıştır.  

KKYDP kapsamında, Ekonomik Yatırımlar desteklemesinden yararlanan 13 yatırımcının, 7’si ilkokul, 

1’i ortaokul, 1’i ön lisans ve 4’ünün lisans mezunu olduğu belirlenmiştir. Söz konusu desteklemeden 

yararlanamayan 2 işletmeden bu soruya cevap alınamamıştır. Desteklemeden yararlanan 13 işletmeden 

2’sinin 1990 yılı öncesi, 3’ü 1990-2000 arası, 7’sinin 2001-2010 arası ve 1’nin de 2010 yılı sonrası 

kurulmuş olduğu belirlenmiştir. Desteklemeden faydalanamayan 1 işletme 1990-2000, 1 işletmenin de 

2001-2010 yılları arasında kurulduğu tespit edilmiştir. Yatırımın yapıldığı konum incelendiğinde ise; 

söz konusu desteklemeden faydalanan 3 işletme köyde, 4 işletme beldede, 2 işletmenin il merkezinde, 

1 işletmenin organize sanayi bölgesinde, 3 işletmenin de diğer alanlarda yatırımlarını yapmış olduğu, 

bu destekten faydalanamayan bir işletmeden cevap alınamazken, 1 işletmenin de faaliyetlerini 

sürdürmekte olduğu belirlenmiştir. Sadece bir işletmenin (desteklemeden faydalanan) merkezi Ankara 

ili Polatlı ilçesinde bulunurken, geriye kalan tüm işletmelerin merkezlerinin Antalya ilinde bulunduğu 

tespit edilmiştir. Ekonomik Yatırımlar desteklemesinden yararlanan 2 işletme anonim şirket, 9’u 

limited şirket ve 2’si kooperatif statüsünde bulunurken, söz konusu desteklemeden faydalanamayan 2 

işletmenin ise limited şirket karakteristiğinde bulunduğu tespit edilmiştir.    

 

Proje desteği başvurusunda bulunulan KKYDP niteliği ve bazı özellikleri aşağıda belirtilmiştir 

(Çizelge 19). 

 

Çizelge 19.Antalya ilinde yatırımcılar tarafından uygulanmış olan ekonomik yatırım çeşidi (n=13) 

Ekonomik Yatırım 

çeşidi 

İşletme tüzel 

kişiliği 

Toplam proje 

tutarı (TL) 

Hibe 

oranı (%) 

Hibe tutarı 

(TL) 

İşletme 

sayısı (n) 

Kapasite artırma ve 

teknoloji yenileme 

Limited şirket 494.000 50 247.000 1 

Kapasite artırma ve 

teknoloji yenileme 

Anonim şirket 500.000 50 250.000 1 

Kapasite artırma ve 

teknoloji yenileme 

Limited şirket 540.000 50 270.000 1 

Kapasite artırma ve 

teknoloji yenileme 

Limited şirket 595.000 50 297.500 1 

Kapasite artırma ve 

teknoloji yenileme 

Limited şirket 599.990 50 299.995 1 

Yeni yatırım Kooperatif 550.349 75 412.762 1 

Yeni yatırım Kooperatif 598.410 75 448.808 1 

Yeni yatırım Limited şirket  598.000 50 299.000 1 

Yeni yatırım Limited şirket 598.294 50 299.147 1 

Yeni yatırım Limited şirket 600.000 50 300.000 3 

Yeni yatırım Anonim şirket 1.000.000 40 300.000 1 

Toplam işletme sayısı 13 
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Bu aşamada, proje başvurusu kabul edilmemiş olan 2 işletmeye ait veriler bulunmadığı için 

değerlendirilmemiş olup, değerlendirmeler proje başvurusu kabul edilip, uygulanmış olan 13 işletme 

üzerinden yapılmıştır. Ekonomik Yatırım desteğinden faydalanan 5 işletme “kapasite artırma ve 

teknoloji yenileme” desteğinden faydalanırken, geriye kalan 8 işletmenin ise “yeni yatırım” 

desteğinden faydalanmış olduğu belirlenmiştir. Söz konusu işletmelerin genellikle limited şirket tüzel 

kişiliğine sahip oldukları belirlenmiş olup, kooperatif statüsünde bulunan iki işletmenin ise “yeni 

yatırım” desteğinden faydalanmakla birlikte, bunları faydalanmış olduğu hibe oranını, toplam proje 

tutarının %75’ini oluşturmaktadır. Diğer şirket statüsünde bulunan yatırımcıların ise faydalandıkları 

hibe oranlarının %50 olduğu belirlenmiştir. Bu durum zaten, ilgili Tebliğ’de (2011/9) de (TCRG, 

2011b) belirtilmiştir. Bu Tebliğ’e göre, “ekonomik yatırım konularında yatırım tutarı ve destekleme 

oranı” ve “toplu basınçlı sulama sistemi projeleri yatırım tutarı ve destekleme oranı” aşağıdaki gibi 

belirtilmiştir(TCRG, 2011b): 

MADDE 15 – (1) Ekonomik yatırımlar için proje başvurularında hibeye esas proje tutarı, gerçek kişi 

başvurularında 150.000 Türk Lirasını, tüzel kişi başvuruları için ise 600.000 Türk Lirasını geçemez. 

(2) Hibeye esas proje tutarının % 50’sine hibe yoluyla destek verilir. Diğer %50 si oranındaki tutarı 

başvuru sahipleri kendi öz kaynaklarından temin etmekle yükümlüdür. 

(3) Proje bütçesi KDV hariç hazırlanır. 

(4) Proje toplam tutarının; gerçek kişi başvuru tekliflerinde 150.000 Türk Lirasını, tüzel kişi 

başvuruları için ise 600.000 Türk Lirasını aşması durumunda, artan kısma ait işlerin proje sahiplerince 

ayni katkı olarak finanse edilmesi ve yatırım süresi içerisinde tamamlanması gerekir. Bu durumun hibe 

başvurusu ile beraber taahhüt edilmesi şarttır. 

(5) Küçük ve orta ölçekli ekonomik faaliyetlere yönelik yatırım tesislerinin desteklenmesi 

amaçlandığından, başvuruda belirtilen proje toplam tutarı ile yatırım konusunun tam olarak 

gerçekleşmesi sağlanmalıdır. 

MADDE 16 – (1) Köylere hizmet götürme birlikleri ve sulama kooperatiflerince; Bakanlık tarafından 

belirlenen usul ve esaslara uygun olarak kabul edilen mevcut sulama tesislerinin toplu basınçlı sulama 

sistemi tesisine dönüştürülmesine yönelik yatırım proje tekliflerinde, hibeye esas proje tutarı 600.000 

Türk Lirasını geçemez. 

(2) Köylere hizmet götürme birlikleri ve sulama kooperatiflerince hazırlanan projelere hibeye esas 

proje tutarının % 75’ine hibe yoluyla destek verilir. Başvuru sahipleri, hibeye esas proje tutarının 

%25’i oranındaki katkı payının finansmanını temin etmekle yükümlü ve sorumludur. Başvuru 

sahipleri tarafından, bu husus proje başvuruları sırasında açıklanır, taahhüt edilir ve finans 

kaynaklarına ilişkin taahhütname veya destekleyici dokümanlar proje başvurularına eklenir. 

(3) Proje toplam tutarının; 600.000 Türk Lirasını aşması durumunda, artan kısma ait işlerin proje 

sahiplerince ayni katkı olarak finanse edilmesi ve yatırım süresi içerisinde tamamlanması gerekir. Bu 

durumun ilgilisi tarafından başvuru ile beraber taahhüt edilmesi şarttır. 

(4) Proje bütçesi KDV hariç hazırlanır. 

Anket yapılan 15 işletmenin projesini danışman firmaların hazırlamış olduğu belirlenmiştir. Destek 

alan 13 işletmeden 12’sinin, yapılan yatırım sonunda hemen faaliyete geçtiği belirlenirken, sadece 1 

işletmenin hemen faaliyete geçmediği belirlenmiştir. Analiz edilen ekonomik yatırım desteklerinin 

sağlamış olduğu tamamlayıcılık ve bir çeşit çarpan etkisi olarak isimlendirilebilecek bir konuda, 

yapılan yatırıma destekleyici olarak hibe kapsamı dışında ilave yatırımlar yapılmasıdır. Proje 

desteğinden faydalanan 13 işletmeden 8’i hibe kapsamı dışında ilave yatırımlar yaparken, geriye kalan 

5 işletmenin ise hibe kapsamı dışında ilave yatırımlar yapmadığı tespit edilmiştir. Hibe kapsamı 

dışında ilave yatırım yapan 8 işletmenin yapmış ek yatırımlar aşağıda belirtilmiştir: 

(1) 50.000 TL’lik kapalı saha yapımı, 

(2) TÜBİTAK destekli hazır yemek projesi, 

(3) Fabrikaya entegre depolama sistemi 
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(4) Güneş enerjisi sistemi, 

(5) Çeşitli ekipman alımı, 

(6) Sebze-meyve paketleme tesisi, 

(7) Kuyulara hız kontrol ünitesi takılması, 

(8) Yer altı damla sulama sistemi.  

Yapılan yatırım için, işlenmiş ürün pazarlama ağının bulunma durumunun belirlenmesine yönelik 

sorulan soruya sadece 1 işleme dış pazar ve diğer illerde yapılan pazarlama cevabını verirken, diğer 

işletmelerden bu soruya ilişkin net cevaplar alınamamıştır. Destek almayan 2 işletmenin herbiri yılda 

12’şer ay faaliyette bulunduğunu belirtirken, söz konusu yatırım desteğinden faydalanan 13 işletmenin 

2’si 3’er ay, 6’sı 6’şar ay, 2 işletme 9’ar ay, 3 işletmenin ise 12’şer ay faaliyette bulunduğu 

belirlenmiştir. Buradan da, işletmelerin çoğunluğunun, bir yıl içerisinde 6 ay ve daha uzun süre 

faaliyet gösterdiği belirlenmiş olmaktadır (Çizelge 20).   

 

Çizelge 20. Antalya ilinde işletmelere ait bazı operasyonel özellikler  

Operasyonel özellikler İşletmeler 

Destek alan 

yatırımcılar / 

işletmeler (n=13) 

Destek almayan 

yatırımcılar / 

işletmeler (n=2) 

Bir yıl içerisinde faaliyet gösterilen süre   

3 ay 2 0 

6 ay 6 0 

9 ay 2 0 

12 ay 3 2 

Yıllık kapasite kullanım oranı (%)   

30-50 4 1 

51-80 4 0** 

80< 2* 0 
*Destek alan 3 işletmeden cevap alınamadığını ifade etmektedir.   
**Destek alamayan 1işletmeden cevap alınamadığını ifade etmektedir.   

 

Çalışmanın bu bölümünde de, değişim göstermesi beklenen olası parametreler üzerinde 

yoğunlaşılmıştır. İşletmelerin istihdam ettikleri daimi (sürekli) ve geçici çalışan sayıları açısından, 

ekonomik yatırımlar kapsamında, destek almak için yapılmış olan başvuru dönemi öncesi (2011 yılı ve 

öncesi) ve mevcut döneme (2014 yılı) ilişkin karşılaştırmalarda belirgin farklılıkların olduğu 

belirlenmiştir (Çizelge 21).Birçok işletmede, proje başvuru dönemi olan 2011 yılı ile mevcut dönem 

(2014 yılı verileri) karşılaştırıldığında, sürekli işçi ve geçici işçi açısından, önemli artışların olduğu 

tespit edilmiştir. Bu sonuç da, KKYDP kapsamında uygulanmış olan, ekonomik yatırımları 

destekleme programının, işletmelerin istihdam etmiş oldukları daimi ve geçici işçi sayıları açısından, 

önemli artışları sağlamış olduğunu ortaya koyabilmektedir. 
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Çizelge 21. Antalya ilindeki işletmelerde sürekli ve geçici çalışan sayısı açısından hibe desteği 

başvuru öncesi ve şimdiki durumun karşılaştırılması 

İşletme 

no 

Sürekli ve geçici çalışan sayısı 

(adet) 

İşletmeler 

Destek alan yatırımcılar / 

işletmeler (n=13) 

Destek almayan yatırımcılar / işletmeler 

(n=2) 

2011 2015 2011 2015 

1 Sürekli çalışan sayısı 

Geçici çalışan sayısı  

- 

 

- 

 

5 

- 

20 

- 

2 Sürekli çalışan sayısı  

Geçici çalışan sayısı  

- 

- 

- 

- 

45 

15 

45 

15 

3 Sürekli çalışan sayısı  

Geçici çalışan sayısı  

3 

- 

7 

- 

- - 

4 Sürekli çalışan sayısı  

Geçici çalışan sayısı  

115 

- 

174 

- 

- - 

5 Sürekli çalışan sayısı  

Geçici çalışan sayısı  

28 

- 

34 

- 

- - 

6 Sürekli çalışan sayısı 

Geçici çalışan sayısı  

1 

- 

1 

- 

- - 

7 Sürekli çalışan sayısı  

Geçici çalışan sayısı  

0 

0 

2 

2 

- - 

8 Sürekli çalışan sayısı  

Geçici çalışan sayısı  

2 

- 

7 

- 

- - 

9 Sürekli çalışan sayısı  

Geçici çalışan sayısı  

2 

- 

4 

- 

- - 

10 Sürekli çalışan sayısı  

Geçici çalışan sayısı  

1 

- 

1 

- 

- - 

11 Sürekli çalışan sayısı  

Geçici çalışan sayısı  

0 

2 

2 

6 

- - 

12 Sürekli çalışan sayısı  

Geçici çalışan sayısı  

0 

0 

5 

2 

- - 

13 Sürekli çalışan sayısı  

Geçici çalışan sayısı  

6 

2 

8 

7 

- - 

14 Sürekli çalışan sayısı 

Geçici çalışan sayısı  

3 

1 

4 

2 

- - 

15 Sürekli çalışan sayısı 

Geçici çalışan sayısı  

8 

- 

3 

- 

- - 

 

İşletmelerin yıllık ürün işleme kapasiteleri açısından, ekonomik yatırımlar kapsamında, 2011 yılı ve 

öncesi ve mevcut döneme (2015 yılı) ilişkin karşılaştırmalarda da belirgin farklılıkların olduğu tespit 

edilmiştir (Çizelge 22). KKYDP kapsamında ekonomik yatırımlardan faydalanan işletmelerin, hibe 

öncesi dönem ile mevut dönem arasında ürün işleme kapasitesi açısından da önemli artışlar sağlanmış 

olduğu belirlenmiştir.  Bu sonuç da, KKYDP kapsamında uygulanmış olan, ekonomik yatırımları 

destekleme programının, işletmelerin işlemekte oldukları ürün işleme kapasiteleri açısından, önemli 

artışları sağlamış olduğunu ortaya koyabilmektedir. Çalışmada, sadece 1 işletmenin, KKYDP 

desteklemesi haricinde, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın vermiş olduğu, büyük ölçekli bir 

yatırım projesinden destek aldığı belirlenmiştir. Diğer işletmelerin ise KKYDP’na benzer, yatırım 

temelli, büyük ölçekli herhangi bir destek almadıkları belirlenmiştir.    

Destek alan ve almayan işletmelerin, hibe desteği öncesi ve sonrası işledikleri ürünler ya da faaliyet 

gösterdikleri alanlarda herhangi bir değişiklik olup-olmadığı yönünde yapılan bir analizde de, bu 

konuda herhangi bir değişim olmadığı belirlenmiştir. Diğer bir ifade ile işletmelerin, hibe desteği 

sonrasında, hibe desteği öncesi faaliyetlerine devam ettikleri tespit edilmiştir (Çizelge 23).  
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Çizelge 22. Antalya ilindeki işletmelerde yıllık ürün işleme kapasitesi (ton)açısından hibe desteği 

başvuru öncesi ve mevcut durumun karşılaştırılması  

İşletme 

no 

İşletmeler 

Destek alan yatırımcılar / işletmeler (n=13) Destek almayan yatırımcılar / işletmeler 

(n=2) 

2011 2015 2011 2015 

1 - - 3.000 3.000 

2 - - * * 

3 400 700 - - 

4 6.000 9.600 - - 

5 * 5.000 - - 

6 1.500 1.500 - - 

7 2.000 2.000 - - 

8 * 1.800 - - 

9 1.250 2.500 - - 

10 700 700 - - 

11 800 1.400 - - 

12 3.240 3.240 - - 

13 * * - - 

14 * * - - 

15 1.500 1.500 - - 
*Cevap alınamamıştır. 

Çalışmanın bu bölümünde KKYDP kapsamında, ekonomik yatırımlar destekleme programının 

uygulanmasında söz konusu olan sorunların tespit edilerek bunlara yönelik olası çözüm önerilerinin 

belirlenmesine çalışılmıştır. Bunun için likert ölçeğinden yararlanılmıştır (Çizelge 24). 

Bu aşamada, genel olarak 15 yatırımcının tamamından (destek alan ve almayan) elde edilen veriler 

değerlendirilmiştir. Ancak, Çizelgede yer alan son dört ifade için ise sadece ekonomik yatırım desteği 

alan 13 işletme esas alınarak analizler yapılmıştır. Destek alan ve almayan işletmeler için; yatırım 

yapılacak çalışma alanı ile ilgili sahip olunan tecrübe düzeyinin ve sahip olunan işletme sermayesinin, 

yatırımın sürdürülebilirliği açısından önemli olduğu ifadelerinin, bu süreçte, ilk sıralarda yer aldığı 

belirlenmiştir. Bunları; hibe ödemelerinde belirli bir düzen ve istikrarın olması durumunun izlediği 

belirlenmiştir. Bu sonucun da, KKYDP ekonomik yatırımlar kapsamında, uygulanmakta olan sürecin 

belirli bir sistematiğe oturtulduğu ve iyi işleyen bir mekanizma ile yürütülmekte olduğu tespit edilmiş 

olmaktadır. Söz konusu bulguyu, yatırım konularının, söz konusu ilin tarımsal potansiyeli ve kırsal 

kalkınması için uygun ve yeterli olduğu ifadesi izlemiştir (Çizelge 24). Bunun da, genel anlamda 

Antalya yöresinde öncelik verilmiş olan tarımsal alt sektörlerde isabet sağlanmış olduğu tespit edilmiş 

olmaktadır.  

Ancak, tarım danışmanlarının yüksek ücret istemelerinin de, ekonomik yatırım yapan yatırımcılar 

açısından vurgulanmak istenilen bir diğer önemli konu olduğu belirlenmiştir (Çizelge 24). Proje 

danışmanları için belirtilmiş olan ifadelere, yatırımcıların katılım düzeyinin oldukça düşük olduğu, 

hatta bunlara verilen öncelik düzeyinin, likert ölçeği ifadelerine göre son sıralarda yer aldığı 

belirlenmiştir. Bu sonuç da, proje danışmanlık hizmetinin geliştirilmesi, bu hizmeti sağlayacak teknik 

personel/ziraat mühendisi adaylarının proje hazırlama, değerlendirme vb. gibi hizmetleri 

gerçekleştirmesinde belirli bir standardizasyonun sağlanması faydalı olabilecektir.       
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Çizelge 23. Antalya ilindeki işletmelerde ürün ya da faaliyet konuları açısından hibe desteği başvuru 

öncesi ve mevcut durumun karşılaştırılması  

İşletme 

no 

İşletmeler 

Destek alan yatırımcılar / işletmeler (n=13) Destek almayan yatırımcılar / işletmeler 

(n=2) 

2011 2015 2011 2015 

1 - - Tarımsal üretim, 

zirai ilaç, komisyon 

Tarımsal üretim, 

zirai ilaç, komisyon 

2 - - Unlu mamuller, et 

ve süt ürünleri 

Unlu mamuller, et 

ve süt ürünleri 

3 Zeytinyağı sıkma Zeytinyağı sıkma - - 

4 Et ürünleri (%99), süt 

ürünleri (%1) 

Et ürünleri (%99), süt 

ürünleri (%1) 

- - 

5 Buğday unu ürünleri Buğday unu ürünleri - - 

6 Nar depolama (%80), 

portakal, limon 

depolama (%20) 

Nar depolama (%80), 

portakal, limon 

depolama (%20) 

- - 

7 İnşaat, hazır beton, 

agrega üretim, taahhüt, 

nar depolama 

İnşaat, hazır beton, 

agrega üretim, taahhüt, 

nar depolama 

- - 

8 Soğuk hava deposu Soğuk hava deposu - - 

9 Soğuk hava deposu Soğuk hava deposu - - 

10 Soğuk hava deposu Soğuk hava deposu - - 

11 Zeytinyağı üretimi Zeytinyağı üretimi - - 

12 Zeytinyağı imalatı Zeytinyağı imalatı - - 

13 Sulama hizmeti, 

ortaklarının süt 

pazarlama, girdi temini 

Sulama hizmeti, 

ortaklarının süt 

pazarlama, girdi temini 

- - 

14 Sulama hizmeti, 

ortaklarının süt 

pazarlama, girdi temini 

Sulama hizmeti, 

ortaklarının süt 

pazarlama, girdi temini 

- - 

15 Sebze-meyve depolama Sebze-meyve 

depolama 

- - 

*Cevap alınamamıştır. 

 

 

Sadece destek alan işletmeler açısından bir değerlendirme yapıldığında; ekonomik yatırım destek 

programının, ürün işleme ve pazarlama hacminde artış oluşturduğu ifadesinin yatırımcılar açısından 

ilk sırada öneme sahip olduğu belirlenirken, işletmenin çalışma alanı ile doğrudan ya da dolaylı olarak 

ilgili olan sektörler ile işbirliğini geliştirdiği ifadesinin de oldukça önemli olduğu belirlenmiştir. 

Bunları; işletmenin ürünlerini sattığı alıcılar ile arasındaki güven ve işbirliği olanaklarını arttırdığı ve 

işletmenin girdi/hammadde aldığı işletme ve/veya üreticiler ile arasındaki güven ve işbirliği 

olanaklarının geliştiği ifadeleri izlemiştir (Çizelge 24). Bu sonuçların da, söz konusu KKYDP 

kapsamında ekonomik yatırımlar desteğinin, işletme faaliyetleri, girdi/çıktı ilişkilerinin düzenlenmesi, 

ilgili paydaşlar arasında güven ortamı ve işbirliğinin tesis edilmesini sağlamış olması gibi ekonomik 

faaliyetlerin sürdürülebilirliği için çok önemli olan parametrelerin gerçekleşmesine önemli katkılar 

sağladığı tespit edilmiş olmaktadır. 
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Çizelge 24. Antalya ilindeki işletmelerde KKYDP kapsamında yer alan ekonomik yatırım programına 

ilişkin bazı özelliklerin belirlenmesi 

İfadeler Ortalama 

(n=15) 

Standart 

sapma 

Ortalamaya 

göre 

sıralama 

A-Destek alan ve almayan tüm işletmeler     

Yatırım konuları söz konusu ilin tarımsal potansiyeli ve 

kırsal kalkınması için uygun ve yeterlidir. 

3,73 1,03 3 

Proje danışmanı (özel) yeterlidir. (eğer var ise) 3,40 1,24 6 

Proje danışmanları için aşağıda belirtilmiş olan ifadelere 

katılım düzeyi 

   

Yüksek ücret istemeleri 3,73 1,53 3 

Yeterli bilgilendirme yapmaması 2,00 1,51 12 

Proje sahibi ile yeterince iletişim kurumaması 2,07 1,33 11 

Yeterli bilgi birikimine sahip olmaması 1,93 1,16 13 

Projeyle ilgili bürokratik işlemlerin takibini ve yönlendirme 

yapamaması 

2,40 1,55 9 

Yatırım yapılacak çalışma alanı ile ilgili sahip olunan 

tecrübe düzeyi önemlidir. 

4,20 0,56 1 

Sahip olunan işletme sermayesi, yatırımın sürdürülebilirliği 

açısından önemlidir. 

4,20 1,21 1 

Hammadde temininde istikrar sağlanmaktadır. 3,47 1,30 5 

Yörede, ürünleri iyi işleyen pazarlama sistemlerine sahip 

olunduğu düşünülmektedir. 

3,40 1,24 6 

KKYDP hakkında yeterince tanıtım yapılmaktadır. 3,40 1,40 6 

Proje başvuru, kabul ve uygulanma süreçlerinde bürokratik 

işlemler yoğun değildir. 

2,33 1,35 10 

Proje başvuru süresi yeterlidir. 3,60 1,24 4 

Hibe miktarı yeterlidir. 2,93 1,33 8 

Hibe ödemeleri belirli bir düzen ve istikrar vardır. 4,07 0,80 2 

Proje hazırlama dokümanları yeterli ve anlaşılabilir 

formdadır. 

3,20 1,47 7 

B-Sadece destek alan işletmeler Ortalama 

(n=13) 

Standart 

sapma 

Ortalamaya 

göre 

sıralama 

Söz konusu hibe desteği ile ürün işleme ve pazarlama 

hacminde artış oldu.* 

4,00 1,08 1 

Firmanın çalışma alanı ile doğrudan ya da dolaylı olarak 

ilgili olan sektörler ile işbirliği imkânları gelişti.* 

3,92 0,76 2 

Firmanın girdi/hammadde aldığı firma ve/veya üreticileri ile 

arasındaki güven ve işbirliği olanakları gelişti.* 

3,46 1,13 4 

Firmanın ürünlerini sattığı alıcılar ile arasındaki güven ve 

işbirliği olanakları arttı.* 

3,77 1,01 3 

*Bu ifadeler, KKYDP kapsamında ekonomik yatırımlar desteği alan 13 işletme esas alınarak değerlendirilmiştir. 

Antalya ilinde, KKYDP kapsamında, yatırımcılar ile yapılan anket çalışmasında, proje hazırlama 

konusunda karşılaşılan problemlerin tespit edilmesine çalışılmıştır (Çizelge 25).Yatırımcıların, proje 

hazırlama konusunda karşılaştıkları problemlerin başında; proje hazırlama materyal ve 

dokümanlarının çok karmaşık ve uzun olmasının geldiği belirlenmiştir. Bunu, dosya hazırlama 

maliyetinin yüksekliği, gerekli izin ve ruhsatların alınmasında karşılaşılan zorlukların izlediği tespit 

edilmiştir (Çizelge 25). 
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Çizelge 25. Antalya ilinde KKYDP ekonomik yatırımlar kapsamında proje hazırlama konusunda 

karşılaşılan problemler 

İfadeler Ortalama 

(n=15) 

Standart 

sapma 

Ortalamaya 

göre 

sıralama 

Danışman bulma zorluğu 2,46 1,56 4 

Dosya hazırlama maliyetinin yüksekliği 3,69 1,65 2 

Başvuru materyallerinin yetersizliği 2,08 1,44 6 

Proje hazırlama materyal ve dokümanların çok karmaşık ve 

uzun olması 

3,77 1,36 1 

Başvuru süresinin kısalığı 2,38 1,61 5 

Gerekli izin ve ruhsatların alınmasında karşılaşılan zorluklar 3,31 1,60 3 

Destek verilen sektörlerin, yöre önceliklerine tam olarak 

uymaması 

1,69 1,18 7 

 

Proje uygulama aşamasında karşılaşılan zorluklar, aşağıda tespit edilmeye çalışılmıştır (Çizelge 26). 

Gerekli izin ve ruhsatların alınmasında karşılaşılan zorluklar,  ekonomik yatırım desteği için makine 

temin eden firmaların fiyatları yükseltmesi, piyasa fiyatları ile proje bütçesi arasındaki görülebilen 

tutarsızlıklar, ihale dosyalarını hazırlama güçlükleri, izleme değerlendirme formları ile ilgili zorluklar 

ekonomik yatırım projelerinin uygulanmasında karşılaşılan en önemli problemler olduğu 

belirlenmiştir. Diğer taraftan, hem bir sorun, hem de bir öneri anlamında değerlendirilebilecek olan 

konunun; projelerde firmaların sağlaması gereken özkaynak destekleri için, uzun vadeli kredi ya da 

başka destek mekanizmalarının oluşturulabileceği düşüncesinin olduğu belirlenmiştir.  

 

Çizelge 26. Antalya ilinde KKYDP ekonomik yatırımlar kapsamında uygulama aşamasında 

karşılaşılan zorlukların belirlenmesi  

İfadeler Ortalama 

(n=15) 

Standart 

sapma 

Ortalamaya 

göre 

sıralama 

İhale dosyalarını hazırlama güçlükleri 2,62 1,45 4 

Piyasa fiyatları ile proje bütçesi arasındaki tutarsızlıklar 2,69 1,49 3 

Teklif alacak firmaların yetersizliği 1,92 1,44 7 

Gerekli izin ve ruhsatların alınmasında karşılaşılan zorluklar 3,23 1,79 2 

İzleme değerlendirme formları ile ilgili zorluklar 2,31 1,32 5 

Hibe desteği için makine temin eden firmaların fiyatları 

yükseltmesi 

3,23 1,64 2 

Hibe desteği için makine temin eden firmaların, sağlamış 

oldukları makine-ekipmanların kalitesi ve dayanıklılığında 

görülen olumsuzluklar 

2,08 1,50 6 

Yüklenicilerin taahhütlerini zamanında sözleşmeye uygun 

olarak yerine getirmemesi 

1,69 1,38 8 

Projelerde firmaların sağlaması gereken özkaynak destekleri 

için, uzun vadeli kredi ya da başka destek mekanizmaları 

oluşturulabilir 

4,54 1,13 1 

 

KKYDP ekonomik yatırımlar desteğinden yararlanan 13 işletmeye “söz konusu hibe desteğinden 

yararlanmasaydınız, yine de ilgili yatırımı yapar mıydınız?” sorusu sorulmuştur. Bu işletmelerin 8’i 

evet yanıtını verirken, 5 işletme ise hayır yanıtını vermiştir. Sonuç olarak, 8 işletmenin gerçekleştirmiş 

olduğu yatırımı önemsediği, bu destekten faydalanmasa bile söz konusu yatırımı gerçekleştireceği 

belirlenmiştir. Böylelikle, yararlanmış olduğu destek sayesinde, destek aldığı miktardaki kaynağı, 

gerekli olan başka alternatif alanlarda kullanılabileceği ifade edilebilir. Diğer taraftan 5 işletme, 
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ekonomik yatırım desteği olmasaydı, söz konusu yatırımı gerçekleştiremeyeceğini belirtmiştir. Bu da, 

sağlanmış olan desteğin, bahse konu yatırımın gerçekleştirilmesi konusunda, vazgeçilmez bir kaynak 

temini olduğunu ortaya koyabilmektedir.  

KKYDP ekonomik yatırımlar desteğinden yararlanan 13 işletmeye “almış olduğunuz hibe desteğinden 

sonra, çalışmalarınızı destekleyici olarak almış olduğunuz makine-ekipmanlar ya da yapmış 

olduğunuz yatırımlar var mı?” sorusu sorulmuştur. Bu işletmelerin 8’i evet yanıtını verirken, 5 işletme 

ise hayır yanıtını vermiştir. Buradan da, ilgili yatırım gerçekleştirildikten sonra, üretim faaliyetlerini 

destekleyici olarak yatırımcıların ilave makina ve ekipman satın aldıkları, bunun da söz konusu 

yatırımın dolaylı katkılarından biri olduğu ifade edilebilir.  

Son olarak, KKYDP kapsamında ekonomik yatırımların uygulanmasında ve daha çok başarılı 

olmasında yapılması gereken konular, dikkat edilmesi gereken parametreler ve söz konusu destekleme 

programının avantajlı ve dezavantajlı yönlerinin belirlenmesine yönelik yatırımcılara açık uçlu bir 

soru sorulmuştur. Esas olarak yatırımcılar tarafından ifade edilen sorunlar ve olası çözüm önerileri 

aşağıda sunulmuştur: 

(i) Proje başvuru sürecinde bürokratik işlemlerin oldukça zaman aldığı ve çeşitli işlemlerin (ruhsat 

alma, çeşitli kurumlardan izin alma vb. konuları) gerçekleştirilmesinde, önemli zorlukların olduğu 

belirlenmiştir.  

(ii) Söz konusu desteklemede Katma Değer Vergisi (KDV) oranın düşürülebileceği, belirli oranlarda 

muafiyet sağlanabileceği ya da tamamen kaldırılmasının faydalı olabileceği vurgulanmıştır. 

(iii) Destek verilen konuların seçiminde, bölgesel olarak yapılacak detaylı çalışmalar ile daha isabetli 

ve faydalı olabilecek konuların seçiminin sağlanabileceği belirtilmiştir.  

(iv) Hibe desteğinin devam ettirilmesinin oldukça önemli olduğu belirlenmiş olmakla birlikte, uzun 

vadeli ve yönlendirici kredi teşvik araçlarının kullanımının da faydalı olabileceği tespit edilmiştir. 

(v) KKYDP ekonomik yatırımlara başvuru ve bitiş tarihleri arasındaki sürenin oldukça uzun olduğu, 

söz konusu sürecin daha da kısaltılmasının yatırımın etkinliği açısından isabetli olabileceği 

belirlenmiştir.  

(vi) Hibe desteği ile satın alınacak makine-ekipman fiyatları ya da inşaat işlemleri için gerekli olan 

demirbaşların satın alınmasında, piyasadaki gerçek fiyat ile, firmaların, söz konusu proje için, proje 

başlangıcında, daha yüksek fiyat sunmalarının da önemli bir problem oluşturduğu tespit edilmiştir. Bu 

konuda, ilgili paydaşlar ve devlet kurumları, sanayi ve ticaret odaları, tarımsal kuruluş temsilcileri bir 

araya gelerek, oluşturulacak ortak bir komisyon ile söz konusu fiyat dalgalanmalarının önüne 

geçilebilecektir. Böylelikle, ilgili tarafların ve kamunun zarar görmeyeceği, teknik talimatlarda 

bahsedilmiş olan özellik, uygunluk ve kalitenin de korunmasına özen gösterilerek, önleyici ve teşvik 

edici bir mekanizma tesis edilmiş olacaktır.   

(vii) Proje danışmanlarının, GTHB ve ilgili üniversite personelinin de katılımıyla, faaliyet ve 

bilgilerini güncellemeleri, sunmuş oldukları hizmetlerde belirli bir standardizasyonun sağlanmasına 

önem verilmelidir. Hatta, söz konusu danışmanlar, bölgesel olarak yeni ve potansiyeli olan alt 

sektörlere yatırım yapacak girişimcilere yönlendirici olabilecek rol ve görevler de sunulabilmesi 

faydalı olabilecektir. Örneğin, tüm ülke genelinde olduğu gibi Antalya ilinde de yenilebilir enerji 

kaynaklarını kullanan yatırımların teşvik edilmesinin önemli bir konu olduğu tespit edilmiştir.    
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4.1.2. Aydın İli Ekonomik Yatırım Desteklemelerine İlişkin Sonuçlar 

 

Aydın ili, ülkemizin batısında yer alan, hem turizm, hem de tarımsal üretim potansiyeli oldukça 

yüksek olan bir ilimizdir. Aydın ilinde gerek ekonomik yatırımlar, gerekse makine-ekipman 

alımlarının desteklenmesi programının etkisinin değerlendirilmesi çalışmalarında 2011 yılı baz 

alınmıştır. Bu dönemde ekonomik yatırım desteklemesine ilişkin 72 yatırımcı proje destek 

başvurusunda bulunmuş olup, bunlardan 20’si kabul edilip, 14’ü uygulanmış, 52’si ise kabul 

edilmemiştir. Bu çalışmada da, ancak söz konusu desteklemeden faydalanmış 12 yatırımcı ve proje 

başvurusu kabul edilmemiş 12 yatırımcı olmak üzere toplam 24 yatırımcı ile anket çalışması 

yapılmıştır. Öncelikle söz konusu yatırımcı ve bu yatırımların kullanıldığı işletmelere bazı önemli 

karakteristikler aşağıda sunulmuştur (Çizelge 27).  

 

Çizelge 27. Aydın ilinde yatırımcı ve işletmelere ait bazı karakteristikler 

Karakteristikler İşletmeler 

Destek alan 

yatırımcılar / 

işletmeler (n=12) 

Destek almayan 

yatırımcılar / 

işletmeler (n=12) 

Yatırımcının eğitim düzeyi   

1: İlkokul 1 5 

2: Ortaokul 3 1 

3: Lise 5 2 

4: Ön Lisans 2 1 

5: Lisans 0 2 

6: Lisansüstü 1 1 

İşletmenin kuruluş yılı   

1990 > 6 2 

1990-2000 3 5 

2001-2010 3 5 

2010 < 0 0 

İşletmenin proje yöresinde faaliyet süresi (yıl)   

1-5 0 0 

6-10 1 3 

11-20 4 4 

20 < 7 5 

Yatırımın yapıldığı konum   

Köy 5 6 

Belde 2 3 

İlçe Merkezi 5 2 

Organize Sanayi Bölgesi 0 1 

Diğer 0 0 

İşletme merkezinin bulunduğu il   

Aydın 12 7 

Diğer iller 0 3 

İşletmenin tüzel kişilik durumu   

Anonim Şirket 1 0 

Limited Şirket 5 8 

Kooperatif 3 1 

Köylere Hizmet Götürme Birliği 1 0 

Bireysel 2 1 
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KKYDP kapsamında, Ekonomik Yatırımlar desteklemesinden yararlanan 12 yatırımcının, 1’i ilkokul, 

3’ü ortaokul, 5’i lise,2’sinin önlisans, 1’inin de lisansüstü mezunu olduğu belirlenmiştir. Söz konusu 

desteklemeden yararlanamayan 12yatırımcının 5’i ilkokul, 1’i ortaokul, 2’si lise, 1’i önlisans, 2’si 

lisans ve 1’i de lisansüstü mezunu olduğu tespit edilmiştir. Desteklemeden yararlanan 12 işletmeden 

6’sının 1990 yılı öncesi, 3’ü 1990-2000 arası, 3’ünün 2001-2010 arası kurulmuş olduğu belirlenmiştir. 

Desteklemeden faydalanamayan 12 işletmeden ise, 2 işletmenin 1990 yılı öncesi, 5 işletmenin 1990-

2000 arası, 5 işletmenin ise 2001-2010 yılları arasında kurulmuş olduğu tespit edilmiştir.  

Desteklemeden yararlanan 12 işletmeden 1’inin6-10 yıl, 4’ünün 11-20 yıl ve 7’sinin 20 yıldan daha 

uzun süreden beri proje yöresinde faaliyet gösterdiği belirlenmiştir. Desteklemeden faydalanamayan 

12 işletmeden 3’ünün 6-10 yıl, 4’ünün 11-20 yıl ve 5’inin de 20 yıldan daha uzun süreden beri proje 

yöresinde çalışmalarını sürdürmekte oldukları tespit edilmiştir (Çizelge 27).    

Yatırımın yapıldığı konum incelendiğinde ise; söz konusu desteklemeden faydalanan 5 işletme köyde, 

2 işletme beldede, 5 işletmenin ilçe merkezinde, yatırımlarını yaparken, bu destekten faydalanamayan 

12 işletmeden, 6’sının köyde, 3’ünün beldede, 2’sinin ilçe merkezinde, 1 işletmenin de organize 

sanayi bölgesinde faaliyetlerini sürdürmekte olduğu belirlenmiştir. Desteklemeden yararlanan 

işletmelerin tamamının merkezi Aydın ilinde bulunmakla birlikte, yararlanmayan işletmelerin 9’unun 

merkezi Aydın ilinde, geriye kalan 3 işletmenin merkezlerinin ise diğer illerde (Hatay, Gaziantep, 

Muğla) bulunduğu belirlenmiştir. Ekonomik Yatırımlar desteklemesinden yararlanan 5 işletme limited 

şirket, 1’ianonim şirket, 3’ü kooperatif, 1’i köylere hizmet götürme birliği, 2’sinin de bireysel olarak 

faaliyetlerini sürdürmekte olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu desteklemeden faydalanamayan 8 

işletmenin limited şirket, 1 işletme anonim şirket, 2 işletme kooperatif ve 1 işletmenin de bireysel 

olarak çalışmalarını sürdürdüğü tespit edilmiştir.  

Çalışmanın yapıldığı 24 yatırımcının 19’u ekonomik yatırımlara başvuru yaparken, 3’ünün toplu 

basınçlı sulama sistemleri için proje destek başvurusu yaptığı belirlenmiştir.Proje desteği 

başvurusunda bulunulan KKYDP ekonomik yatırımlarının niteliği ve bazı özellikleri aşağıda 

belirtilmiştir (Çizelge 28).  

Çizelge 28. Aydın ilinde yatırımcılar tarafından proje destek başvurusu yapılan programlar (n=22) 

Ekonomik Yatırım çeşidi Destek alan yatırımcılar / 

işletmeler (n=12) 

Destek almayan 

yatırımcılar / işletmeler 

(n=12) 

Kapasite artırma veya teknoloji yenileme 8 8 

Yeni yatırım 0 3 

Tamamlama yatırımı 1 1 

Sulama alt yapı yatırımları 3 0 

 

KKYDP desteğinden faydalanan 12 işletmeden 8’inin kapasite artırma veya teknoloji yenileme, 1’inin 

tamamlama yatırımı, 3’ünün de sulama alt yapı yatırım programına başvurdukları belirlenmiştir. 

Destek alamayan 12 yatırımcının ise 8’i kapasite artırma veya teknoloji yenileme, 3’ü yeni yatırım ve 

1’inin de tamamlama yatırımı programına başvuru yapmış olduğu belirlenmiştir.   

Sadece 1 işletmenin proje destek başvurunu kendisinin yaptığı belirlenmiş olup, geriye kalan diğer 

yatırımcıların tamamının proje destek başvurularını, danışman aracılığı ile yaptıkları belirlenmiştir. 

Proje destek başvurusu kabul edilen 12 yatırımcının tamamının hemen faaliyete geçtiği belirlenmiştir.    

Yapılan yatırıma destekleyici faaliyet olarak, hibe desteği kapsamı dışında, ilave yatırım yapılma 

durumu analiz edildiğinde; başvurusu kabul edilen 12 işletmenin tamamının söz konusu ilave 

yatırımları yapmış olduğu belirlenmiştir. Söz konusu yapılmış olan ek destekleyici yatırımlar 

aşağıdaki gibidir: 

(i) 1 işletme 100 TL’lik makine-ekipman alımı yapmıştır. 

(ii) 1 işletme 12.000 TL’ilk makine-ekipman alımı yapmıştır. 
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(iii) 1 işletme 60.000 TL’lik hat uzatımı gerçekleştirmiştir. 

(iv) 1 işletme 50.000 TL’lik piston, pompa ve ilgili makine-ekipmanları satın almıştır. 

(v) 1 işletme 90.000 TL, 1 işletme 250.000 TL, 1 işletme 400.000 TL, 1 işletme 1,3 milyon TL, 1 

işletme 1,5 milyon TL ilave yatırım yapmıştır.  

(vi) 1 işletmenin 100.000 TL yatırım yaparak kasa, ilave bina ve mermer zemin yaptığı tespit 

edilmiştir. 

(vii) 1 işletme 850.000 TL ilave yatırım yaparak, fırın ve tank yeri hazırlamıştır. 

(viii) 1 işletmenin 4.000.000 TL yatırım yaparak makine ve ilaç tesisi ve arıtma tesisi yaptığı tespit 

edilmiştir. Buradan da, KKYDP’ndan yararlanmış olan 12 işletmenin tamamının, bu desteğe 

tamamlayıcı olarak ilave yatırımlar yaptığını, işletmesini daha da büyütme ve geliştirme arayışlarına 

girdiği tespit edilmiştir. Bu sonucun da, söz konusu KKYDP’nın sağlamış olduğu çarpan etkilerden 

biri olduğu kabul edilebilir.      

Yapılan yatırım için işlenmiş ürün pazarlama ağı olup-olmadığı da analiz edilmiştir. Yatırımcılar genel 

olarak pazarlama ağlarında; daha çok aracılar ve süpermarketlerin yer aldığı belirlenmiş olup, daha az 

yoğunlukta olarak halk pazarları, diğer iller ve dış pazarların bulunduğu tespit edilmiştir.    

İşletmelerde faaliyetlerin sürekliliğini belirlemek için yapılan değerlendirmede, anket çalışması 

yapılan 24 işletmenin, bir yıl içerisinde 2 işletmenin 3 ay, 4’ünün 4 ay, 7’sinin 6 ay, 1’inin 9 ay ve 

10’unun da 12 ay faaliyetlerini sürdürmekte olduğu belirlenmiştir.    

İşletmelerin yıllık kapasite kullanım oranları incelendiğinde ise; 2 işletmenin %30, 1 işletmenin %40, 

10 işletmenin %50, 1 işletmenin %65, 2 işletmenin %70, 2 işletmenin %80, 2 işletmenin %90 ve 4 

işletmenin de %100 yıllık kapasite kullanım oranı değerlerine sahip olduğu belirlenmiştir.   

Çalışmanın bu bölümünde de değişim göstermesi beklenen olası parametreler üzerinde 

yoğunlaşılmıştır. İşletmelerin istihdam ettikleri daimi (sürekli) ve geçici çalışan sayıları açısından, 

ekonomik yatırımlar kapsamında, destek almak için yapılmış olan başvuru dönemi öncesi (2011 yılı ve 

öncesi) ve mevcut döneme (2014-2015 yılı) ilişkin karşılaştırmalarda belirgin farklılıkların olduğu 

belirlenmiştir (Çizelge 29). Birçok işletmede, proje başvuru dönemi olan 2011 yılı ile mevcut dönem 

(2014-2015 yılı verileri) karşılaştırıldığında, sürekli işçi ve geçici işçi sayısı açısından, önemli 

artışların olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuç da, KKYDP kapsamında uygulanmış olan, ekonomik 

yatırımları destekleme programının, işletmelerin istihdam etmiş oldukları daimi ve geçici işçi sayıları 

açısından, önemli artışları sağlamış olduğunu ortaya koyabilmektedir.  

İşletmelerin yıllık ürün işleme kapasiteleri açısından, ekonomik yatırımlar kapsamında, 2011 yılı ve 

öncesi ve mevcut döneme (2015 yılı) ilişkin karşılaştırmalarda da belirgin farklılıkların olduğu tespit 

edilmiştir (Çizelge 30). KKYDP kapsamında ekonomik yatırımlardan faydalanan işletmelerin, hibe 

öncesi dönem ile mevut dönem arasında ürün işleme kapasitesi açısından da önemli artışlar sağlanmış 

olduğu belirlenmiştir.  Bu sonuç da, KKYDP kapsamında uygulanmış olan, ekonomik yatırımları 

destekleme programının, işletmelerin işlemekte oldukları ürün işleme kapasiteleri açısından, önemli 

artışları sağlamış olduğunu ortaya koyabilmektedir. 
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Çizelge 29. Aydın ilindeki işletmelerde sürekli ve geçici çalışan sayısı açısından hibe desteği başvuru 

öncesi ve şimdiki durumun karşılaştırılması  

İşletme 

no 

Sürekli ve geçici çalışan sayısı 

(adet) 

İşletmeler 

Destek alan yatırımcılar / 

işletmeler (n=12) 

Destek almayan yatırımcılar / 

işletmeler (n=12) 

2011 2014 2011 2014 

1 Sürekli çalışan sayısı 

Geçici çalışan sayısı  

18 

40 

18 

45 

20 

20 

40 

20 

2 Sürekli çalışan sayısı  

Geçici çalışan sayısı  

6 

0 

9 

0 

1 

3 

1 

3 

3 Sürekli çalışan sayısı  

Geçici çalışan sayısı  

5 

7 

5 

9 

2 

7 

2 

8 

4 Sürekli çalışan sayısı  

Geçici çalışan sayısı  

1 

3 

2 

4 

2 

5 

2 

5 

5 Sürekli çalışan sayısı  

Geçici çalışan sayısı  

3 

3 

5 

7 

5 

30 

7 

50 

6 Sürekli çalışan sayısı 

Geçici çalışan sayısı  

4 

15 

4 

25 

1 

10 

4 

20 

7 Sürekli çalışan sayısı  

Geçici çalışan sayısı  

2 

8 

2 

10 

4 

28 

4 

28 

8 Sürekli çalışan sayısı  

Geçici çalışan sayısı  

160 

50 

180 

70 

4 

13 

5 

13 

9 Sürekli çalışan sayısı  

Geçici çalışan sayısı  

1 

4 

2 

6 

3 

3 

3 

4 

10 Sürekli çalışan sayısı  

Geçici çalışan sayısı  

2 

0 

2 

0 

2 

8 

2 

10 

11 Sürekli çalışan sayısı  

Geçici çalışan sayısı  

0 

1 

0 

1 

100 

60 

140 

80 

12 Sürekli çalışan sayısı  

Geçici çalışan sayısı  

70 

225 

105 

350 

5 

20 

5 

20 

 

Çizelge 30. Aydın ilindeki işletmelerde yıllık ürün işleme kapasitesi (ton) açısından hibe desteği 

başvuru öncesi ve mevcut durumun karşılaştırılması  

İşletme 

no1, 2 

Yıllık ürün işleme kapasitesi (ton) 

Destek alan yatırımcılar / işletmeler (n=12) Destek almayan yatırımcılar / işletmeler 

(n=12) 

2011 2014 2011 2014 

1 2.000 2.400 500 700 

2 600 600 1.000 700 

3 2.500 1.700 2.200 1.500 

4 1.200 2.000 2.500 1.300 

5 60 80 400 400 

6 100 200 5 130 

7 500 500 1.000 1.500 

8 1.000 12.000 2.000 1.500 

9 600 1.000 1.400 1.500 

10 5 540 500 500 

11 - - 7.000 10.000 

12 - - 5.000 1.000 
1Destek alan1işletmeden cevap alınamamıştır.  

22011 yılından, 2015 yılında gelindiğinde 1 kooperatifin suladığı arazi miktarı, sıfırdan, 800 dekara ulaşmıştır. Yine 1 

kooperatif için de sulama söz konusu olup, ürün işleme durumu bulunmadığından, bu da dikkate alınmamıştır.     
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2011 yılından, 2015 yılına gelindiğinde, özellikle KKYDP’ndan faydalanan işletmelerin yıllık ürün 

işleme kapasitelerinde önemli sayılabilecek artışların olduğu görülmektedir. Buna karşın destek 

almayan işletmelerin yıllık ürün işleme kapasitelerindeki önemli bir değişiklik olmadığı ifade 

edilebilir (Şekil 2). Özellikle destekten yararlanan 4. ve 8. sıradaki işletmelerin yıllık ürün işleme 

kapasitelerindeki artışlar oldukça önemlidir. 

KKYDP çerçevesinde, işletmelerin kazanmış oldukları yıllık cirolarına (gelir) göre, destek alan ve 

almayan işletmeler bazındaki dağılımları da değerlendirilmiştir (Çizelge 31). Destek alan işletmelerin 

4’ü,  mikro ölçekli işletme statüsünden, küçük ölçekli işletme durumuna geçmiş olup, 1 işletme küçük 

ölçekliden orta ölçekli işletmeye, 1 işletme de orta ölçekli işletmeden, büyük ölçekli işletme statüsüne 

atılım yapmıştır. Söz konusu ölçek artışlarında da, faydalanılmış olan KKYDP’nın etkisinin büyük 

olduğu düşünülmektedir.Bir işletme dışında, işletmelerin hiçbirinin, KKYDP desteği dışında başka bir 

programa başvurmadığı belirlenmiştir. Bu işletmenin de, GEKA desteklerinden yararlandığı tespit 

edilmiştir. Diğer taraftan, 2011 yılından 2014-2015 yılına gelindiğinde, işletmelerin işlemiş oldukları 

ürün çeşitlerinde ve oranlarında önemli bir değişiklik olmadığı belirlenmiştir (Çizelge 32).   

 

 

Şekil 2. Aydın ilindeki işletmelerin yıllık ürün işleme kapasitelerindeki değişim 

Çizelge 31. Aydın ilindeki işletmelerin yıllık cirolarına göre değişim 

İşletme 

no1, 2 

Destek alan yatırımcılar / işletmeler (n=12) Destek almayan yatırımcılar / işletmeler 

(n=12) 

2011 2014 2011 2014 

1 Orta Orta Küçük Küçük 

2 Küçük Küçük  Mikro  Mikro 

3 Küçük Küçük Orta Orta 

4 Mikro Küçük Küçük Küçük 

5 Mikro Küçük Küçük Orta 

6 Mikro Küçük Mikro Küçük 

7 Küçük Küçük Küçük Küçük 

8 Orta Büyük Küçük Küçük 

9 Mikro Küçük Küçük Küçük 

10 Küçük Orta Küçük Küçük 

11 - - Orta Büyük 

12 - - Orta Orta 
1Destek alan1işletmeden cevap alınamamıştır.  

22011 yılından, 2015 yılında gelindiğinde 1 kooperatifin suladığı arazi miktarı, sıfırdan, 800 dekara ulaşmıştır. Ancak bu 

çizelgede yıllık ürün işleme kapasitesi dikkate alındığından gösterilememiştir.  
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Çizelge 32. Aydın ilindeki işletmelerin işledikleri ürün ya da faaliyet konuları açısından hibe desteği 

başvuru öncesi ve mevcut durumun karşılaştırılması  

İşletme 

no1, 2 

İşletmeler 

Destek alan yatırımcılar / işletmeler (n=12) Destek almayan yatırımcılar / işletmeler 

(n=12) 

2011 2014 2011 2014 

1 Yerfıstığı (%100) Yerfıstığı (%100) İncir (%100) İncir (%100) 

2 Sulama; Yonca 

(%20), mısır (%40), 

domates (%40) 

Yonca (%25), mısır 

(%50), domates 

(%25) 

Zeytin (%100) Zeytin (%100) 

3 Zeytin (%100) Zeytinyağı (%100) Zeytin (%50), 

zeytinyağı (%50) 

Zeytin (%100) 

4 Zeytin (%100) Zeytin (%100) Zeytin (%100) Zeytin (%100) 

5 Zeytinyağı tesisi 

(%100) 

Zeytinyağı tesisi 

(%100) 

İncir (%90), kayısı 

(%10) 

İncir (%90), kayısı 

(%10) 

6 Defne (%100) Defne (%100) İncir (%90), 

zeytinyağı (%10) 

İncir (%90), 

zeytinyağı (%10) 

7 Zeytin (%100) Zeytin (%100) Çilek (%10), nar 

(%60), narenciye 

(%20), kuru incir 

(%10) 

Çilek (%10), nar 

(%60), narenciye 

(%20), kuru incir 

(%10) 

8 İncir (%35), kayısı 

(%60), diğer kuru 

meyveler (%5) 

İncir (%35), kayısı 

(%60), diğer kuru 

meyveler (%5) 

Zeytin (%100) Zeytin (%100) 

9 İncir (%100) İncir (%100) Zeytin (%100) Zeytin (%100) 

10 Sulama; zeytin 

(%70), incir (%25), 

sebze-meyve )(%5) 

Zeytin (%70), incir 

(%25), sebze-meyve 

)(%5) 

Zeytin (%100) Zeytin (%100) 

11 Sulama; zeytin 

(%95), incir (%5) 

Sulama; zeytin 

(%95), incir (%5) 

Biber turşusu 

(%40), kapari 

(%30), kurutulmuş 

doğal domates 

(%30) 

Biber turşusu 

(%40), kapari 

(%30), kurutulmuş 

doğal domates 

(%30) 

12 İncir (%45), çam 

fıstığı (%30), zeytin 

(%10), kurutulmuş 

meyve (%10), kuru 

domates (%10) 

İncir (%45), çam 

fıstığı (%30), zeytin 

(%10), kurutulmuş 

meyve (%10), kuru 

domates (%10) 

Zeytin (%100) Zeytin (%100) 
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4.1.2.1. Aydın İli Ekonomik Yatırım Desteklemelerine İlişkin Karşıt Durum Etki 

Değerlendirmesi Sonuçları 

Çalışmanın araştırma sorusu “KKYDP kapsamında ekonomik yatırımlar desteklerinin etkisi nedir?” 

şeklindedir. Bunun için, oluşturulmuş olan logit modelinde, bağımsız değişken olarak, 2011 yılına ait 

kapasite kullanım oranı (%) ve çalışan sayısı, diğer bir ifade ile istihdam edilen personel sayısı dikkate 

alınmıştır. Ancak, eşleştirilmiş farkın farkı yönteminde ürün işleme kapasitesi de dikkate alınmıştır. 

Bu çalışmada, etki değerlendirmesinde kullanılan değişkenler aşağıda belirtilmiştir (Çizelge 33). 

Çizelge 33. Aydın ilinde ekonomik yatırımlar çerçevesinde yapılan etki değerlendirme çalışmasında 

kullanılan değişkenler ve tanımlamaları 

Değişkenler Karakteristikler 

Bağımlı değişkenler  

Tarımsal ürün işleme kapasitesindeki değişim % (yüzde) 

İstihdam edilen personel sayısındaki değişim Adet  

Kontrol değişkenleri  

Kapasite kullanım oranı % (yüzde) 

Bağımsız değişkenler  

Tarımsal ürün işleme kapasitesi Ton 

İstihdam edilen toplam personel sayısı Adet 

Eğilim skoru eşleştirme yöntemi için, birçok modeli alternatifi denenmiştir. İşletme yöneticisi eğitim 

düzeyi, toplam çalışan sayısı, yılda çalışılan süre, başvuru yapan yatırımcıların şirketleşme durumu, 

işletme ölçeği, vb. değişkenler anlamsız çıkmıştır. Söz konusu değişkenler farklı formlarda da 

denenmesine rağmen, anlamlı çıkmamıştır. Bu sebeple söz konusu parametreler, analize dahil 

edilmemiştir. Analizde kullanılan değişkenler ve sonuçları aşağıda sunulmuştur (Çizelge 34 ve Çizelge 

35).Kurulmuş olan logit modelinde hesaplanmış olan Wald, -2 Log likelihood ve Hosmer and 

Lemeshow değerlerine göre, modelde kullanılmış olan değişkenlerin, modeli yeterince açıklama 

gücüne sahip oldukları ifade edilebilir. Tarımsal işletmelerin, hibe desteğinden yararlanma durumu 

üzerine, sadece işletme ölçeğinin (p<0,10) etkisinin istatiksel olarak önemli olduğu belirlenmiştir. 

Ancak, bu etkinin de negatif yönlü olduğu, yani işletme ölçeği arttıkça, KKYDP’ndan yararlanma 

olasılığının azaldığını ortaya koymaktadır. Modelde kullanılan diğer değişkenler olan istihdam edilen 

toplam personel sayısının ve kapasite kullanım oranının etkisinin istatiksel olarak önemli olmadığı 

(p>0,10) belirlenmiştir. 

Çizelge 34. Aydın ilinde ekonomik yatırımlar desteği çerçevesinde yapılan lojit regresyon analizinde 

kullanılan değişkenlere ait bazı tanımlayıcı istatistikler  

Değişkenler Özellik Ortalama Standart 

sapma 

Bağımlı değişken    

KKYDP kapsamında ekonomik yatırımlar desteğinden 

yararlanma durumu 

Y=1 (eğer evet ise),  

Y=0 (diğer durum)  

0,545 0,510 

Bağımsız değişkenler    

Kapasite kullanım oranı % (yüzde) 0,634 0,223 

İstihdam edilen toplam personel sayısı Adet 36,318 72,616 

İşletme ölçeği 1: mikro, 2: küçük,  

3: orta, 4: büyük 

2,000 0,780 

Çizelge 35. Logit regresyon analizinin sonuçları 

Değişkenler Katsayı Standart hata Wald değeri p 

Sabit 0,897 2,133 0,177 0,674 

Kapasite kullanım oranı 2,762 2,167 1,624 0,202 

İstihdam edilen toplam personel sayısı 0,013 0,012 1,153 

 

0,283 

İşletme ölçeği -1,546 0,912 2,874 0,090* 

Gözlem sayısı 24 

Wald (
2 ) 

4,386 

-2 Log likelihood 6,941 

Hosmer and Lemeshow Test (
2 ) 

10,165 

* p<0,10 istatiksel önem düzeyini ifade etmektedir.   
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Lojit regresyon sonuçlarına göre elde edilen eğilim skorları, aşağıda yer alan grafikte belirtilmiş 

olduğu gibidir (Şekil 3). Bu bölümün başında belirtildiği gibi, eşleştirmeler lojit regresyon sonucunda 

elde edilen eğilim skorlarına göre yapılmıştır. Eğilim skorları eşleştirmeleri, yerine koyarak en yakın 

skor eşleştirme yöntemi ile yapılmıştır. Böylelikle, daha yakın değerler eşleştirilerek, yanlılık 

azaltılmıştır. Sapan ve aşırı eğilim skor değerleri çalışmaya alınmamış, eşleştirmeler ortak destek 

alanında yapılmıştır (Çizelge 36). Eşleştirilen müdahale ve karşılaştırma grupları arasında eğilim 

skoru, tarımsal ürün üretimi ve tarımsal gelir açısından 2011 ve 2014-2015 yılları arasındaki 

farklılıklar aşağıda analiz edilmiştir. Daha sonra, eğilim skoru eşleştirme yöntemi ile farkın farkı 

yöntemi bir arada kullanılarak, zamanı dikkate alan daha yansız sonuçlar elde edilebilmiştir.  

 

 

Şekil 3. Aydın ilinde tarımsal işletmelere/yatırımcılara ait eğilim skoru dağılımı 

 

Çizelge 36. Aydınili ekonomik yatırımlar desteği kapsamında eğilim skoru eşleştirmeleri  

Genel sıra KKYDP ekonomik yatırım desteği alan KKYDP ekonomik yatırım desteği 

almayan 
ba   

Sıra Eğilim skoru (α) Sıra Eğilim skoru (b) 

1 3 
0,105 

24 
0,116 

0,011 

2 11 
0,336 

1 
0,218 

0,118 

3 6 
0,342 

4 
0,275 

0,067 

4 14 
0,579 

19 
0,281 

0,298 

5 5 
0,592 

2 
0,318 

0,273 

6 15 
0,641 

21 
0,324 

0,317 

7 13 
0,690 

22 
0,336 

0,354 

8 12 
0,729 

17 
0,339 

0,390 

9 9 
0,838 

20 
0,357 

0,481 

10 10 
0,860 

23 
0,402 

0,457 

11 8 
0,897 

7 
0,695 

0,202 

12 18 
0,994 

16 
0,737 

0,256 

N= 12 * 2= 24; Eğilim skorları arası ortalama fark= 0,267 

0
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Öncelikle, 2011 yılı için eşleştirme yapılan grup karşılaştırmaları yapılmıştır. Eşleştirme skorlarının 

normallik testi aşağıda verilmiştir (Çizelge 37).  

Çizelge 37. Aydın ilinde ekonomik yatırımlar desteği çerçevesinde eşleştirme skorlarının normallik 

testi  

Ortalama Standart sapma Minimum Maksimum 

0,500 0,259 0,105 0,994 

Shapiro-Wilk testi Jarque-Bera (JB) testi 

W p* JB Gözlenen değer JB Kritik değer p 

0,930 0,095 1,626 5,991 0,443 
*Anlamlılık testleri 2 yönlü olarak, α (alpha)=0,05 önem düzeyinde değerlendirilmiştir.     

Shapiro-Wilk ve Jarque-Bera testlerine göre p>0,05 olduğundan, eğilim skorlarının normal dağılım 

gösterdiği belirlenmiştir. Bu sebeple eşleştirme skorlarına ilişkin verilerde parametrik testler 

kullanılmıştır.  

2011 yılında, yatırımcıların sahip oldukları kapasite kullanım oranlarının, normal dağılım 

göstermediği (p<0,05) belirlenmiş olup (Çizelge 38), eşleştirme yapılan gruplar arası kapasite 

kullanım oranlarının karşılaştırılması ise Mann Whitney U testi kullanılarak yapılmıştır (Çizelge 39). 

Genel eşleştirme yapılarak gerçekleştirilen karşılaştırmada, 2011 yılında destek alan ve almayan 

işletmelerde kapasite kullanım oranları ortalamaları arasında istatiksel olarak farklılık bulunmadığı 

(p>0,05) belirlenmiştir.     

Çizelge 38. Aydın ilinde ekonomik yatırımlar desteği çerçevesinde tarımsal işletmelerin kapasite 

kullanım oranlarına ait normallik testi (2011)  

Ortalama Standart sapma Minimum Maksimum 

0,644 0,228 0,300 1,000 

Shapiro-Wilk testi Lilliefors testi Anderson Darling testi 

W p* D Standardize edilmiş D p A2 p 

0,875 0,007 0,277 1,359 0,000 1,301 0,002 
*Anlamlılık testleri 2 yönlü olarak, α (alpha)=0,05 önem düzeyinde değerlendirilmiştir.     

Çizelge 39. Aydın ilinde ekonomik yatırımlar desteği çerçevesinde tarımsal işletme gruplarına ait 

kapasite kullanım oranlarının karşılaştırılması (2011)  

Destekten yararlanma 

durumu 

n Ortalama   Standart sapma  Mann 

Whitney U 

p 

Destek alan 12 0,75 0,19 87.500,000 0,070 

Destek almayan 12 0,58 0,23 

 

2011 yılında, tarımsal işletmelerin istihdam etmiş oldukları toplam personel sayısı değerlerinin, 

normal dağılım göstermediği (p<0,05) belirlenmiş olup (Çizelge 40), eşleştirme yapılan gruplar arası 

istihdam edilen personel sayısı değerlerinin karşılaştırılması ise Mann Whitney U testi kullanılarak 

yapılmıştır (Çizelge 41). Genel eşleştirme yapılarak gerçekleştirilen karşılaştırmada, 2011 yılında 

destek alan ve almayan işletmelerde istihdam edilen personel sayısı ortalamaları arasında istatiksel 

olarak farklılık bulunmadığı (p>0,05) belirlenmiştir.  

Çizelge 40. Aydın ilinde ekonomik yatırımlar desteği çerçevesinde istihdam edilen personel sayısına 

ait normallik testi (2011)  

Ortalama (adet) Standart sapma Minimum Maksimum 

41 73,91 1,000 295,000 

Shapiro-Wilk testi Lilliefors testi Jarque-Bera (JB) testi 

W p* D Standardize 

edilmiş D 

p JB gözlenen 

değer 

JB kritik 

değer 

p 

0,560 0,000 0,339 1,659 0,000 48,131 5,991 0,000 
*Anlamlılık testleri 2 yönlü olarak, α (alpha)=0,05 önem düzeyinde değerlendirilmiştir.     
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Çizelge 41. Aydın ilinde ekonomik yatırımlar desteği çerçevesinde işletme gruplarına ait istihdam 

edilen personel sayısı değerlerinin karşılaştırılması (2011)  

Destekten yararlanma 

durumu 

n Ortalama (adet)  Standart sapma  Mann 

Whitney U 

p 

Destek alan 12 51,82 101,15 44,000 0,293 

Destek almayan 12 30,09 44,92 

 

2011 yılında, tarımsal işletmelerin sahip oldukları işletme ölçeği değerlerinin, normal dağılım 

göstermediği (p<0,05) belirlenmiş olup (Çizelge 42), eşleştirme yapılan gruplar arası işletme ölçeği 

değerlerinin karşılaştırılması ise Mann Whitney U testi kullanılarak yapılmıştır (Çizelge 43). Genel 

eşleştirme yapılarak gerçekleştirilen karşılaştırmada, 2011 yılında destek alan ve almayan 

işletmelerde, işletme ölçekleri arasında istatiksel olarak önemli bir farklılık bulunmadığı (p>0,05) 

belirlenmiştir. 

Çizelge 42. Aydın ilinde ekonomik yatırımlar desteği çerçevesinde işletme ölçeği değerlerine ait 

normallik testi (2011)  

Ortalama  Standart sapma Minimum Maksimum 

1,96 0,69 1,00 3,00 

Shapiro-Wilk testi Lilliefors testi Anderson Darling testi 

W p* D Standardize 

edilmiş D 

p A2 p 

0,806 0,000 0,274 1,343 0,000 2,092 0,000 
*Anlamlılık testleri 2 yönlü olarak, α (alpha)=0,05 önem düzeyinde değerlendirilmiştir.     

Çizelge 43. Aydın ilinde ekonomik yatırımlar desteği çerçevesinde işletme ölçeği değerlerinin 

karşılaştırılması (2011)  

Destekten yararlanma 

durumu 

n Ortalama   Standart sapma  Mann 

Whitney U 

p 

Destek alan 12 1,64 0,67 37,500 0,093 

Destek almayan 12 2,09 0,54 

 

2011 yılında, tarımsal işletmelerin sahip oldukları ürün işleme kapasitesi değerlerinin, normal dağılım 

göstermediği (p<0,05) belirlenmiş olup (Çizelge 44), eşleştirme yapılan gruplar arası işletme ölçeği 

değerlerinin karşılaştırılması ise Mann Whitney U testi kullanılarak yapılmıştır (Çizelge 45). Genel 

eşleştirme yapılarak gerçekleştirilen karşılaştırmada, 2011 yılında destek alan ve almayan 

işletmelerde, işletme ölçekleri arasında istatiksel olarak önemli bir farklılık bulunmadığı (p>0,05) 

belirlenmiştir. 2014-2015 döneminde (esas olarak 2014 yılı), yatırımcıların sahip oldukları kapasite 

kullanım oranlarının, normal dağılım göstermediği (p<0,05) belirlenmiş olup (Çizelge 46), eşleştirme 

yapılan gruplar arası kapasite kullanım oranlarının karşılaştırılması ise Mann Whitney U testi 

kullanılarak yapılmıştır (Çizelge 47). Genel eşleştirme yapılarak gerçekleştirilen karşılaştırmada, 2014 

yılında destek alan ve almayan işletmelerde kapasite kullanım oranları ortalamaları arasında istatiksel 

olarak farklılık bulunduğu (p<0,05) belirlenmiştir. Özellikle destek alan işletmelerde, destek almayan 

işletmelere göre kapasite kullanım oranlarındaki artışların oldukça önemli olduğu dikkati çekmektedir. 

Bu artışta, sağlanmakta olan KKYDP’nın katkısının da olduğu düşünülmektedir.      

Çizelge 44. Aydın ilinde ekonomik yatırımlar desteği çerçevesinde işletmelerin ürün işleme kapasitesi 

değerlerine ait normallik testi (2011)  

Ortalama (ton) Standart sapma Minimum Maksimum 

1.357,292 1.660,538 5,000 7.000,000 

Shapiro-Wilk testi Jargue Bera testi Anderson Darling testi 

W p* JB Gözlenen 

Değer 

JB Kritik  

Değer 

p A2 P 

0,739 0,000 35,549 5,991 0,000 1,994 0,000 
*Anlamlılık testleri 2 yönlü olarak, α (alpha)=0,05 önem düzeyinde değerlendirilmiştir.     
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Çizelge 45. Aydın ilinde ekonomik yatırımlar desteği çerçevesinde işletmelerin ürün işleme kapasitesi 

değerlerine ait değerlerin karşılaştırılması (2011)  

Destekten yararlanma 

durumu 

N Ortalama (ton)   Standart sapma  Mann 

Whitney U 

p 

Destek alan 12 642,73 733,46 37,500 0,137 

Destek almayan 12 1.682,27 1.938,55 

 

Çizelge 46. Aydın ilinde ekonomik yatırımlar desteği çerçevesinde tarımsal işletmelerin kapasite 

kullanım oranlarına ait normallik testi (2014)  

Ortalama  Standart sapma Minimum Maksimum 

0,77 0,35 0,45 1,00 

Shapiro-Wilk testi Lilliefors testi Anderson Darling testi 

W p* D Standardize edilmiş D p A2 p 

0,925 0,009 0,358 1,359 0,000 1,857 0,008 
*Anlamlılık testleri 2 yönlü olarak, α (alpha)=0,05 önem düzeyinde değerlendirilmiştir.     

Çizelge 47. Aydın ilinde ekonomik yatırımlar desteği çerçevesinde tarımsal işletme gruplarına ait 

kapasite kullanım oranlarının karşılaştırılması (2014)  

Destekten yararlanma 

durumu 

N Ortalama  Standart sapma  Mann 

Whitney U 

p 

Destek alan 12 0,77 0,19 90,500 0,041* 

Destek almayan 12 0,56 0,23 
*, ** sırasıyla p<0,05, ve p<0,01 istatiksel önem düzeyini ifade etmektedir.   

2014 yılında, tarımsal işletmelerin istihdam etmiş oldukları toplam personel sayısı değerlerinin, 

normal dağılım göstermediği (p<0,05) belirlenmiş olup (Çizelge 48), eşleştirme yapılan gruplar arası 

istihdam edilen personel sayısı değerlerinin karşılaştırılması ise Mann Whitney U testi kullanılarak 

yapılmıştır (Çizelge 49). Genel eşleştirme yapılarak gerçekleştirilen karşılaştırmada, 2014 yılında 

destek alan ve almayan işletmelerde istihdam edilen personel sayısı ortalamaları arasında istatiksel 

olarak farklılık bulunmadığı (p>0,05) belirlenmiştir.  

Çizelge 48. Aydın ilinde ekonomik yatırımlar desteği çerçevesinde istihdam edilen personel sayısına 

ait normallik testi (2014)  

Ortalama (adet) Standart sapma Minimum Maksimum 

55,71 106,05 1,00 455,00 

Shapiro-Wilk testi Lilliefors testi Jarque-Bera (JB) testi 

W p* D Standardize 

edilmiş D 

p JB Gözlenen 

değer 

JB Kritik 

değer 

p 

0,536 0,000 0,348 1,703 0,000 78,076 5,991 0,000 
*Anlamlılık testleri 2 yönlü olarak, α (alpha)=0,05 önem düzeyinde değerlendirilmiştir.     

Çizelge 49. Aydın ilinde ekonomik yatırımlar desteği çerçevesinde işletme gruplarına ait istihdam 

edilen personel sayısı değerlerinin karşılaştırılması (2014)  

Destekten yararlanma 

durumu 

N Ortalama (adet)  Standart sapma  Mann 

Whitney U 

p 

Destek alan 12 72,55 145,99 50,000 0,511 

Destek almayan 12 41,00 62,48 

 

2014 yılında, tarımsal işletmelerin sahip oldukları işletme ölçeği değerlerinin, normal dağılım 

göstermediği (p<0,05) belirlenmiş olup (Çizelge 50), eşleştirme yapılan gruplar arası işletme ölçeği 

değerlerinin karşılaştırılması ise Mann Whitney U testi kullanılarak yapılmıştır (Çizelge 51). Genel 

eşleştirme yapılarak gerçekleştirilen karşılaştırmada, 2014 yılında destek alan ve almayan 
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işletmelerde, işletme ölçekleri arasında istatiksel olarak önemli bir farklılık bulunmadığı (p>0,05) 

belirlenmiştir. 

Çizelge 50. Aydın ilinde ekonomik yatırımlar desteği çerçevesinde işletme ölçeği değerlerine ait 

normallik testi (2014)  

Ortalama  Standart sapma Minimum Maksimum 

2,29 0,75 1,00 4,00 

Shapiro-Wilk testi Lilliefors testi Anderson Darling testi 

W p* D Standardize edilmiş D p A2 p 

0,794 0,000 0,360 1,761 0,000 2,598 0,000 
*Anlamlılık testleri 2 yönlü olarak, α (alpha)=0,05 önem düzeyinde değerlendirilmiştir.     

Çizelge 51. Aydın ilinde ekonomik yatırımlar desteği çerçevesinde işletme ölçeği değerlerinin 

karşılaştırılması (2014)  

Destekten yararlanma 

durumu 

N Ortalama   Standart sapma  Mann 

Whitney U 

p 

Destek alan 12 2,18 0,75 56,000 0,750 

Destek almayan 12 2,27 0,79 

 

2014 yılında, tarımsal işletmelerin sahip oldukları ürün işleme kapasitesi değerlerinin, normal dağılım 

göstermediği (p<0,05) belirlenmiş olup (Çizelge 52), eşleştirme yapılan gruplar arası işletme ölçeği 

değerlerinin karşılaştırılması ise Mann Whitney U testi kullanılarak yapılmıştır (Çizelge 53). Genel 

eşleştirme yapılarak gerçekleştirilen karşılaştırmada, 2014 yılında destek alan ve almayan 

işletmelerde, işletme ölçekleri arasında istatiksel olarak önemli bir farklılık bulunmadığı (p>0,05) 

belirlenmiştir. 

Çizelge 52. Aydın ilinde ekonomik yatırımlar desteği çerçevesinde işletmelerin ürün işleme kapasitesi 

değerlerine ait normallik testi (2014)  

Ortalama (ton) Standart sapma Minimum Maksimum 

1.740,00 2.941,70 5,00 12.000,00 

Shapiro-Wilk testi Jargue Bera testi Anderson Darling testi 

W p* JB Gözlenen 

Değer 

JB Kritik Değer p A2 p 

0,530 0,000 74,610 5,991 0,000 4,425 0,000 
*Anlamlılık testleri 2 yönlü olarak, α (alpha)=0,05 önem düzeyinde değerlendirilmiştir.     

 

Çizelge 53. Aydın ilinde ekonomik yatırımlar desteği çerçevesinde işletmelerin ürün işleme kapasitesi 

değerlerine ait değerlerin karşılaştırılması (2014)  

Destekten yararlanma 

durumu 

N Ortalama (ton)   Standart sapma  Mann 

Whitney U 

p 

Destek alan 12 1.693,64 3.482,61 45,500 0,339 

Destek almayan 12 1.793,64 2.769,63 
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4.1.2.1.1. Aydın İli Ekonomik Yatırım Desteklemelerine İlişkin Kapasite Kullanım Oranı 

Açısından Karşıt Durum Etki Değerlendirmesi Sonuçları 

 

Karşıt durum etki değerlendirmesi eğilim skoru eşleştirme yöntemine göre müdahale ve karşılaştırma 

grubu tarımsal işletmelerde, farkın farkı yöntemi uygulandığında, zaman etkisi bertaraf edilerek, daha 

yansız sonuçlar elde edilebilmektedir. Eğilim skoru eşleştirme yöntemi ile farkın farkı yöntemi birlikte 

kullanıldığında ortaya çıkan sonuçlar aşağıda belirtilmiştir (Çizelge 54). Eşleştirilmiş farkın farkı 

yöntemine göre; gerek 2011 yılında, destek alan ve almayan işletmelerdeki ortalama kapasite kullanım 

oranı arasındaki fark +0,17 (+%17) iken, 2014 yılında bu değer +0,21 (+%21) olmuştur. Farkın farkı 

da +0,04 (+%4) olarak hesaplanmıştır. Bu sonuç da, söz konusu KKYDP ekonomik yatırımlar 

programının etkisinin olumlu olduğunu, 2011 yılından, 2014 yılına gelindiğinde, söz konusu destekten 

yararlanan ve yararlanmayan işletmeler arasındaki farkın %4 (+0,04) olduğu hesaplanmıştır.   

 

Çizelge 54. Aydın ili tarımsal işletmelerinde kapasite kullanım oranı açısından eşleştirilmiş farkın 

farkı yöntemi sonuçları 

Bölge Ortalama kapasite kullanım oranı Ortalama kapasite kullanım oranı Farkın 

farkı 2011 yılı 2014 yılı 

Destek 

alan 

Destek 

almayan 

Fark Destek 

alan 

Destek 

almayan 

Fark 

Aydın 0,75 0,58 +0,17 0,77 0,56 +0,21 +0,04 

 

4.1.2.1.2. Aydın İli Ekonomik Yatırım Desteklemelerine İlişkin İstihdam Edilen Personel Sayısı 

Açısından Karşıt Durum Etki Değerlendirmesi Sonuçları 

 

Eğilim skoru eşleştirme yöntemi ile farkın farkı yöntemi birlikte kullanıldığında, istihdam edilen 

personel sayısı açısından ortaya çıkan sonuçlar aşağıda belirtilmiştir (Çizelge 55). 

Çizelge 55. Aydın ili tarımsal işletmelerinde istihdam edilen personel sayısı açısından eşleştirilmiş 

farkın farkı yöntemi sonuçları 

Bölge İstihdam edilen personel sayısı (adet) İstihdam edilen personel sayısı (adet) Farkın 

farkı 2011 yılı 2014 yılı 

Destek 

alan 

Destek 

almayan 

Fark Destek alan Destek 

almayan 

Fark 

Aydın 51,82 30,09 +21,73 72,55 41,00 +31,55 +9,82 

 

Eşleştirilmiş farkın farkı yöntemine göre; gerek 2011 yılında, gerekse 2014 yılında destek alan ve 

almayan işletmeler arasında, istihdam edilen personel sayıları arasında önemli artışların olduğu 

belirlenmiştir. Diğer taraftan, 2011 yılından, 2014 yılına gelindiğinde ise destek alan ve almayan 

işletmelerdeki istihdam edilen personel sayısı arasındaki farkın 9,82’ye ulaştığı belirlenmiştir. Bu 

sonuç da, KKYDP ekonomik yatırım desteğinden yararlanan işletmelerde, istihdam edilen personel 

sayısında önemli artışların olduğunu ortaya koyabilmektedir.   

 

4.1.2.1.3. Aydın İli Ekonomik Yatırım Desteklemelerine İlişkin İşletme Ölçeği Açısından Karşıt 

Durum Etki Değerlendirmesi Sonuçları 

Eğilim skoru eşleştirme yöntemi ile farkın farkı yöntemi birlikte kullanıldığında, işletme ölçeği 

açısından ortaya çıkan sonuçlar aşağıda belirtilmiştir (Çizelge 56). 
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Çizelge 56. Aydın ili tarımsal işletmelerinde işletme ölçeği açısından eşleştirilmiş farkın farkı yöntemi 

sonuçları 

Bölge İşletme ölçeği İşletme ölçeği Farkın 

farkı 2011 yılı 2014 yılı 

Destek 

alan 

Destek 

almayan 

Fark Destek 

alan 

Destek 

almayan 

Fark 

Aydın 1,64 2,09 -0,45 2,18 2,27 -0,09 +0,36 

 

 

Eşleştirilmiş farkın farkı yöntemine göre; gerek 2011 yılında, gerekse 2014 yılında, işletme ölçeği 

açısından, destek almayan işletmelerin daha büyük ölçekli olduğu belirlenmiştir. Diğer taraftan, 2011 

yılından, 2014 yılına gelindiğinde ise destek alan ve almayan işletmelerin ölçeğinde belirgin artışların 

olduğu dikkati çekmektedir. Bu artışta KKYDP ekonomik yatırım desteğinin etkisi olduğu 

düşünülmekle birlikte, destek almayan işletmelerde de görülen ölçek artışının, söz konusu desteğin 

çarpan etkisi oluşturabileceğinin bir sonucu olduğu öngörülmektedir. 2011 yılında, destek alan 

işletmeler daha çok mikro ve küçük ölçekli işletmeler karakteristiğinde iken, 2014 yılına gelindiğinde 

işletmelerin küçük ve orta ölçekli işletme karakteristiğine geçtiğini, diğer bir ifade ile büyüdüğünü 

ortaya koyabilmektedir. Bu da söz konusu programın oluşturduğu olumlu etkiyi ortaya koyabilecek bir 

diğer gösterge olarak belirlenmiştir.        

 

4.1.2.1.4. Aydın İli Ekonomik Yatırım Desteklemelerine İlişkin Ürün İşleme Kapasitesi 

Açısından Karşıt Durum Etki Değerlendirmesi Sonuçları 

 

Eğilim skoru eşleştirme yöntemi ile farkın farkı yöntemi birlikte kullanıldığında, ürün işleme 

kapasitesi açısından ortaya çıkan sonuçlar aşağıda belirtilmiştir (Çizelge 57). 

 

Çizelge 57. Aydın ili tarımsal işletmelerinde işletme ölçeği açısından eşleştirilmiş farkın farkı yöntemi 

sonuçları 

Bölge Ürün işleme kapasitesi (ton) Ürün işleme kapasitesi (ton) Farkın 

farkı 2011 yılı 2014 yılı 

Destek 

alan 

Destek 

almayan 

Fark Destek alan Destek 

almayan 

Fark 

Aydın 642,73 1.682,27 -1.039,54 1.693,64 1.793,64 -900,00 +139,54 

 

Eşleştirilmiş farkın farkı yöntemine göre; 2011 yılında, destek alan işletmelerin ortalama kapasitesi 

642,73 ton iken, destek almayan işletmelerin ise 1.682,27 ton olduğu belirlenmiştir. Fark -1.039,54 ton 

dur. 2014 yılında ise söz konusu fark, destek alan ve almayan işletmelerde -900,00 ton olarak 

gerçekleşmiştir. Sonuçta da, farkın farkı +139,54 ton olarak gerçekleşmiş olup, 2011 yılından, 2014 

yılına gelindiğinde, destek alan işletmelerin yıllık kapasitelerinin artış gösterdiği, söz konusu desteğin 

olumlu etkisinin ortaya çıkmış olduğu tespit edilmiş olmaktadır.       

4.1.2.2. Aydın İli Ekonomik Yatırım Desteklemelerine İlişkin Elde Edilen Diğer Bulgular, 

Sorunlar ve Olası Çözüm Önerileri 

 

 Çalışmanın bu bölümünde, Aydın ili ekonomik yatırım desteklemelerine ilişkin elde edilen 

diğer bulgular ortaya konularak, sorunlar belirlenmesi ve olası çözüm önerilerinin geliştirilmesine 
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çalışılmıştır. Öncelikle, Aydın ilinde KKYDP kapsamında yer alan ekonomik yatırım programına 

ilişkin bazı özelliklerin belirlenmesine çalışılmıştır (Çizelge 58).  

Çizelge 58. Aydın ilindeki işletmelerin/yatırımcıların ekonomik yatırım programına ilişkin bazı 

düşüncelerinin belirlenmesi 

İfadeler Ortalama 

(n=24) 

Standart 

sapma 

Ortalamaya 

göre 

sıralama 

A-Destek alan ve almayan tüm işletmeler     

Yatırım konuları söz konusu ilin tarımsal potansiyeli ve 

kırsal kalkınması için uygun ve yeterlidir. 

4,42 1,02 4 

Proje danışmanı (özel) yeterlidir. (eğer var ise) 4,29 1,23 5 

Proje danışmanları için aşağıda belirtilmiş olan ifadelere 

katılım düzeyi 

   

Yüksek ücret istemeleri 3,63 1,56 11 

Yeterli bilgilendirme yapmaması 3,92 1,41 9 

Proje sahibi ile yeterince iletişim kurumaması 4,04 1,20 8 

Yeterli bilgi birikimine sahip olmaması 3,96 1,23  

Projeyle ilgili bürokratik işlemlerin takibini ve yönlendirme 

yapamaması 

4,21 1,22 6 

Yatırım yapılacak çalışma alanı ile ilgili sahip olunan 

tecrübe düzeyi önemlidir. 

4,75 0,74 1 

Sahip olunan işletme sermayesi, yatırımın sürdürülebilirliği 

açısından önemlidir. 

4,67 0,64 3 

Hammadde temininde istikrar sağlanmaktadır. 4,42 0,58 4 

Yörede, ürünleri iyi işleyen pazarlama sistemlerine sahip 

olunduğu düşünülmektedir. 

3,63 0,97  

KKYDP hakkında yeterince tanıtım yapılmaktadır. 3,79 0,72 10 

Proje başvuru, kabul ve uygulanma süreçlerinde bürokratik 

işlemler yoğun değildir. 

4,13 0,85 7 

Proje başvuru süresi yeterlidir. 3,79 0,88 10 

Hibe miktarı yeterlidir. 3,29 1,40 12 

Hibe ödemeleri belirli bir düzen ve istikrar vardır. 4,71 0,55 2 

Proje hazırlama dokümanları yeterli ve anlaşılabilir 

formdadır. 

3,79 1,02 10 

B-Sadece destek alan işletmeler* Ortalama 

(n=12) 

Standart 

sapma 

Ortalamaya 

göre sıralama 

Söz konusu hibe desteği ile ürün işleme ve pazarlama hacminde 

artış oldu. 

4,58 0,67 1 

Firmanın çalışma alanı ile doğrudan ya da dolaylı olarak ilgili 

olan sektörler ile işbirliği imkânları gelişti. 

4,33 0,65 2 

Firmanın girdi/hammadde aldığı firma ve/veya üreticileri ile 

arasındaki güven ve işbirliği olanakları gelişti. 

4,25 0,97 3 

Firmanın ürünlerini sattığı alıcılar ile arasındaki güven ve işbirliği 

olanakları arttı. 

4,25 0,87 3 

*Bu ifadeler, KKYDP kapsamında ekonomik yatırımlar desteği alan 12 işletme esas alınarak değerlendirilmiştir. 

Yatırım yapılacak çalışma alanı ile ilgili sahip olunan tecrübe düzeyi, hibe ödemelerinde belirli bir 

düzen ve istikrar bulunması, sahip olunan işletme sermayesinin, yatırımın sürdürülebilirliği açısından 

oldukça önemli olduğu ifadelerinin ilk sıralarda yer aldığı belirlenmiştir. Bu sonuç da, destek alan ve 

almayan tüm yatırımcılar arasında, söz konusu destek programının benimsenme düzeyinin oldukça 

yaygınlaştığını ortaya koyabilmektedir. Sadece destek alan işletmeler açısından ise; söz konusu hibe 

desteği ile ürün işleme ve pazarlama hacminde artış olduğu, firmanın çalışma alanı ile doğrudan ya da 

dolaylı olarak ilgili olan sektörler ile işbirliği imkânlarının geliştiği, işletmenin girdi/hammadde aldığı 

firma ve/veya üreticileri ile arasındaki güven ve işbirliği olanaklarının geliştiği, işletmenin ürünlerini 
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sattığı alıcılar ile arasındaki güven ve işbirliği olanakları arttığı tespit edilmiştir. Bu sonuç da, özellikle 

bu destekten yararlanan yatırımcılar açısından, faydasının net olarak ortaya konabildiğinin, piyasada 

yer alan aktörler arasında, artan ticari hacim ve davranışlara bağlı olarak, belirgin bir işbirliği ve güven 

atmosferinin geliştiğini ortaya koyabilmektedir.  

Aydın ilinde, KKYDP kapsamında, yatırımcılar ile yapılan anket çalışmasında, proje hazırlama 

konusunda karşılaşılan problemlerin tespit edilmesine çalışılmıştır (Çizelge 59). 

Çizelge 59. Aydın ilinde ekonomik yatırımlar kapsamında proje hazırlama konusunda karşılaşılan 

problemler 

İfadeler Ortalama 

(n=24) 

Standart 

sapma 

Ortalamaya 

göre 

sıralama 

Danışman bulma zorluğu 3,67 0,89 4 

Dosya hazırlama maliyetinin yüksekliği 3,58 1,08 5 

Başvuru materyallerinin yetersizliği 2,92 0,90 6 

Proje hazırlama materyal ve dokümanların çok karmaşık ve 

uzun olması 

2,83 0,94 7 

Başvuru süresinin kısalığı 3,83 0,58 3 

Gerekli izin ve ruhsatların alınmasında karşılaşılan zorluklar 4,00 0,74 2 

Destek verilen sektörlerin, yöre önceliklerine tam olarak 

uymaması 

4,25 0,87 1 

 

Yatırımcıların, proje hazırlama konusunda karşılaştıkları problemlerin sırasıyla; destek verilen 

sektörlerin, yöre önceliklerine tam olarak uymaması, gerekli izin ve ruhsatların alınmasında 

karşılaşılan zorluklar, başvuru süresinin kısalığı, danışman bulma zorluğu, dosya hazırlama 

maliyetinin yüksekliği, proje hazırlama materyal ve dokümanlarının çok karmaşık ve uzun olmasının 

geldiği belirlenmiştir. Proje uygulama aşamasında karşılaşılan zorluklar, aşağıda tespit edilmeye 

çalışılmıştır (Çizelge 60). 

Çizelge 60. Aydın ilinde ekonomik yatırımlar kapsamında uygulama aşamasında karşılaşılan 

zorlukların belirlenmesi  

İfadeler Ortalama 

(n=24) 

Standart 

sapma 

Ortalamaya 

göre 

sıralama 

İhale dosyalarını hazırlama güçlükleri 3,33 0,89 6 

Piyasa fiyatları ile proje bütçesi arasındaki tutarsızlıklar 3,83 1,08 5 

Teklif alacak firmaların yetersizliği 3,25 0,87 7 

İzin ve ruhsatların alınmasında karşılaşılan zorluklar 4,25 0,75 2 

İzleme değerlendirme formları ile ilgili zorluklar 4,08 0,79 3 

Hibe desteği için makine temin eden firmaların fiyatları 

yükseltmesi 

4,00 1,04 4 

Hibe desteği için makine temin eden firmaların, sağlamış 

oldukları makine-ekipmanların kalitesi ve dayanıklılığında 

görülen olumsuzluklar 

4,42 0,90 1 

Yüklenicilerin taahhütlerini zamanında sözleşmeye uygun 

olarak yerine getirmemesi 

3,83 1,03 5 

Projelerde firmaların sağlaması gereken özkaynak destekleri 

için, uzun vadeli kredi ya da başka destek mekanizmaları 

oluşturulabilir 

3,08 1,08 8 

 

Çalışmanın bu bölümünde, söz konusu destekten hem yararlanan hem de yararlanmayan 

yatırımcılardan, anket çalışması esnasında cevap vermesi istenmiştir. Söz konusu destekten 

yararlanmayan işletmelerin de, bu destek mekanizması hakkında yeterince bilgi sahibi olduğu, 
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piyasada yer alan tüm aktörlerin, gerek ürün satışları, gerekse ürün alışlarında izledikleri prosedürler 

ve karşılaştıkları problemler hakkında yeterli düzeyde bilgi sahibi olduğu öngörülmüştür. Elde edilen 

sonuçlara göre; hibe desteği için makine temin eden firmaların, sağlamış oldukları makine 

ekipmanların kalitesi ve dayanıklılığında görülen olumsuzluklar, gerekli izin ve ruhsatların 

alınmasında karşılaşılan zorluklar, izleme değerlendirme formları ile ilgili zorluklar, hibe desteği için 

makine temin eden firmaların fiyatları yükseltmesi, yüklenicilerin taahhütlerini zamanında sözleşmeye 

uygun olarak yerine getirmemesi ifadeleri ilk sıralarda yer almıştır. KKYDP ekonomik yatırımlar 

desteğinden yararlanan 12 işletmeye “söz konusu hibe desteğinden yararlanmasaydınız, yine de ilgili 

yatırımı yapar mıydınız?” sorusu sorulmuştur. İşletmelerin tamamı evet yanıtını vermiştir. 

Sonuç olarak, söz konusu destekten yararlanan işletmelerin, gerçekleştirmiş oldukları yatırımı 

önemsedikleri, bu destekten faydalanmasalar bile, söz konusu yatırımı gerçekleştireceklerini 

belirtmişlerdir. Böylelikle, yararlanmış olduğu destek sayesinde, destek aldığı miktardaki kaynağı, 

gerekli olan başka alternatif alanlarda kullanılabileceği ifade edilebilir. KKYDP ekonomik yatırımlar 

desteğinden yararlanan 12 işletmeye “almış olduğunuz hibe desteğinden sonra, çalışmalarınızı 

destekleyici olarak almış olduğunuz makine-ekipmanlar ya da yapmış olduğunuz yatırımlar var mı?” 

sorusu sorulmuştur. Bu işletmelerin de tamamı, evet yanıtını vermiştir. Buradan da, ilgili yatırım 

gerçekleştirildikten sonra, üretim faaliyetlerini destekleyici olarak, yatırımcıların ilave makina ve 

ekipman satın aldıkları, bunun da söz konusu yatırımın dolaylı katkılarından biri olduğu ifade 

edilebilir. Son olarak, KKYDP kapsamında ekonomik yatırımların uygulanmasında ve daha çok 

başarılı olmasında yapılması gereken konular, dikkat edilmesi gereken parametreler ve söz konusu 

destekleme programının avantajlı ve dezavantajlı yönlerinin belirlenmesine yönelik yatırımcılara açık 

uçlu bir soru sorulmuştur. Esas olarak yatırımcılar tarafından ifade edilen sorunlar ve olası çözüm 

önerileri aşağıda sunulmuştur: 

(i) Proje başvuru sürecinde bürokratik işlemlerin (ruhsat alma, çeşitli kurumlardan izin alma vb.) 

oldukça zaman aldığı ve işlemlerin gerçekleştirilmesinde önemli zorlukların olduğu ifade edilmiştir.    

(ii) Söz konusu desteklemede Katma Değer Vergisi (KDV) oranın düşürülebileceği, belirli oranlarda 

muafiyet sağlanabileceği ya da tamamen kaldırılmasının faydalı olabileceği vurgulanmıştır. Diğer 

taraftan, proje tutarının hibe kısmını oluşturan tutarın gelir vergisinden muaf olmasının faydalı 

olabileceği belirlenmiştir.  

(iii) Destek verilen konuların seçiminde, bölgesel olarak yapılacak detaylı çalışmalar ile daha isabetli 

ve faydalı olabilecek konuların seçiminin sağlanabileceği tespit edilmiştir.  

(iv) Hibe desteğinin devam ettirilmesinin oldukça önemli olduğu belirlenmiş olmakla birlikte, uzun 

vadeli ve yönlendirici kredi teşvik araçlarının kullanımının da faydalı olabileceği tespit edilmiştir. 

(v) KKYDP ekonomik yatırımlara başvuru ve bitiş tarihleri arasındaki sürenin oldukça uzun olduğu, 

söz konusu sürecin daha da kısaltılmasının yatırımın etkinliği açısından isabetli olabileceği tespit 

edilmiştir.  

(vi) Hibe desteği ile satın alınacak makine-ekipman fiyatları ya da inşaat işlemleri için gerekli olan 

demirbaşların satın alınmasında, piyasadaki gerçek fiyat ile, firmaların, söz konusu proje için, proje 

başlangıcında, daha yüksek fiyat sunmalarının da önemli bir problem oluşturduğu tespit edilmiştir. Bu 

konuda, ilgili paydaşlar ve devlet kurumları, sanayi ve ticaret odaları, tarımsal kuruluş temsilcileri bir 

araya gelerek, oluşturulacak ortak bir komisyon ile söz konusu fiyat dalgalanmalarının önüne 

geçilebilecektir. Böylelikle, ilgili tarafların ve kamunun zarar görmeyeceği, teknik talimatlarda 

bahsedilmiş olan özellik, uygunluk ve kalitenin de korunmasına özen gösterilerek, önleyici ve teşvik 

edici bir mekanizma tesis edilmiş olacaktır.       

(vii) Yeni yatırım için tekrar başvurma şartının 2 yıl olmasının faydalı olabileceği belirlenmiştir.  

(viii) Yatırım yerlerini kiralayan yatırımcılara da, söz konusu destekten yararlanma şansının 

verilmesinin faydalı olabileceği belirlenmiştir.  

(ix) Düşük faizli işletme kredisinin de sağlanmasının faydalı olacağı tespit edilmiştir.   

(x) İç piyasaya sunulan makine ekipmanlar ile dış piyasaya sunulan makine ekipmanların kalite ve 

özelliklerinin aynı olmasının, yatırımcılar açısından firmalara olan güveni artıracağı tespit edilmiştir.     
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4.1.3. Bursa İli Ekonomik Yatırım Desteklemelerine İlişkin Sonuçlar 

Bursa ili, ülkemizin en kalabalık dördüncü şehri olup, Marmara Bölgesi’nin Güney Marmara 

bölümünde yer almaktadır. Bursa ilinde gerek ekonomik yatırımlar, gerekse makine ekipman 

alımlarının desteklenmesi programının etkisinin değerlendirilmesi çalışmalarında 2011 yılı baz 

alınmıştır. Bu dönemde ekonomik yatırım desteklemesine ilişkin 53 yatırımcı proje destek 

başvurusunda bulunmuş olup, bunlardan 11’i kabul edilip uygulanmış, 42’si ise kabul edilmemiştir. 

Bu çalışmada da, ancak söz konusu desteklemeden faydalanmış 3 yatırımcı ve proje başvurusu kabul 

edilmemiş 9 yatırımcı olmak üzere toplam 12 yatırımcı ile anket çalışması yapılabilmiştir. Anket 

çalışmasının yapıldığı Haziran-Eylül döneminde ancak, anket yapılabilen yatırımcılar ile görüşülmüş 

olup, diğerleri ile yoğun programları olması ya da yurt içi ve dışındaki faaliyetlerinden dolayı anket 

çalışması yapma fırsatı olmamıştır. Telefon ya da internet ile de anket çalışması yapılmak istenmiş, 

ancak bunda da başarılı olunamamıştır. Böylelikle, anket çalışması yapılan yatırımcılar ile detaylı ve 

olumlu görüşmeler yapılarak, bu verilerin analizi iyi bir şekilde yapılmaya çalışılmıştır.   

Öncelikle söz konusu yatırımcı ve bu yatırımların kullanıldığı işletmelere bazı önemli karakteristikler 

aşağıda sunulmuştur (Çizelge 61). KKYDP kapsamında, Ekonomik Yatırımlar desteklemesinden 

yararlanan 3 yatırımcının, 1’i önlisans ve 2’sinin lisans mezunu olduğu belirlenmiştir. Söz konusu 

desteklemeden yararlanamayan 9yatırımcının 1’i ilkokul, 1’i ortaokul, 2’si lise, 2’si önlisans ve 

3’ünün lisans mezunu olduğu tespit edilmiştir. Desteklemeden yararlanan 3 işletmeden 2’sinin 1990 

yılı öncesi, 1’inin de 1990-2000 arası kurulmuş olduğu belirlenmiştir. Desteklemeden faydalanamayan 

9 işletmeden ise, 5 işletmenin 1990 yılı öncesi, 2 işletmenin 1990-2000 arası, 2 işletmenin ise 2001-

2010 yılları arasında kurulmuş olduğu tespit edilmiştir. Desteklemeden yararlanan 3 işletmeden 

1’inin11-20 yıl ve 2’sinin 20 yıldan daha uzun süreden beri proje yöresinde faaliyet gösterdiği 

belirlenmiştir. Desteklemeden faydalanamayan 9 işletmeden 1’inin 1-5 yıl, 1’inin 6-10 yıl, 1’inin 11-

20 yıl ve 6’sının da 20 yıldan daha uzun süreden beri proje yöresinde çalışmalarını sürdürmekte 

oldukları tespit edilmiştir. Yatırımın yapıldığı konum incelendiğinde ise; söz konusu desteklemeden 

faydalanan 1 işletme köyde, 2 işletme organize sanayi bölgesinde yatırımlarını yaparken, bu destekten 

faydalanamayan 9 işletmeden, 2’sinin köyde, 2’sinin organize sanayi bölgesinde, 4’ünün il 

merkezinde, 1 işletmenin de diğer konumda faaliyetlerini sürdürmekte olduğu belirlenmiştir. 

Desteklemeden yararlanan işletmelerin tamamının merkezi Bursa ilinde bulunmakla birlikte, 

yararlanmayan işletmelerin 1’inin merkezinin İstanbul olduğu belirlenmiştir. Ekonomik Yatırımlar 

desteklemesinden yararlanan 3 işletmenin 1’i birlik, 2’sinin limited şirket statüsünde bulunduğu 

belirlenmiştir. Desteklemeden yararlanamayan 9 işletmenin ise; 1’inin bireysel, 5’inin anonim şirket 

ve 3’ünün de limited şirket karakteristiğinde olduğu belirlenmiştir.  Proje desteği başvurusunda 

bulunulan KKYDP ekonomik yatırımlarının niteliği ve bazı özellikleri aşağıda belirtilmiştir (Çizelge 

62). KKYDP desteğinden faydalanan 3 işletmeden 2’sinin kapasite artırma veya teknoloji yenileme, 

1’inin de yeni yatırım programına başvurdukları belirlenmiştir. Destek alamayan 9 yatırımcının ise 

5’inin kapasite artırma veya teknoloji yenileme, 3’ü yeni yatırım ve 1’inin de tamamlama yatırımı 

programına başvuru yapmış olduğu belirlenmiştir. Çalışmanın yapıldığı tüm yatırımcıların tamamının 

proje destek başvurularını, danışman aracılığı ile yaptıkları belirlenmiştir. Proje destek başvurusu 

kabul edilen 3 yatırımcının tamamının hemen faaliyete geçtiği belirlenmiştir. Yapılan yatırıma 

destekleyici faaliyet olarak, hibe desteği kapsamı dışında, ilave yatırım yapılma durumu analiz 

edildiğinde; başvurusu kabul edilen 3 işletmenin tamamının söz konusu ilave yatırımları yapmış 

olduğu belirlenmiştir. Söz konusu yapılmış olan ek destekleyici yatırımlar aşağıdaki gibidir: 

(i) 1 işletme depolama ve ürün işleme sistemlerinin gerektirdiği sistemleri ve makine-ekipman alımı 

yapmıştır. Bunun da maddi büyüklüğünün 250.000 TL olduğu belirlenmiştir.  

(ii) 1 işletmenin salamura suyu arıtma tesisi ve salamura suyu havalandırılması tesislerini yaptığı 

belirlenmiş olup, bunun da 850.000 TL’lik bir maddi büyüklüğe sahip olduğu tespit edilmiştir.    

(iii) 1 işletme de depolama ve taşıma sistemlerini yapmıştır. Bunun da yaklaşık olarak 700.000 TL’lik 

bir maddi büyüklüğe sahip olduğu belirlenmiştir.   
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Çizelge 61. Bursa ilinde yatırımcı ve işletmelere ait bazı karakteristikler 

Karakteristikler İşletmeler 

Destek alan yatırımcılar / 

işletmeler (n=3) 

Destek almayan 

yatırımcılar / işletmeler 

(n=9) 

Yatırımcının eğitim düzeyi   

1: İlkokul 0 1 

2: Ortaokul 0 1 

3: Lise 0 2 

4: Ön Lisans 1 2 

5: Lisans 2 3 

6: Lisansüstü 0 0 

İşletmenin kuruluş yılı   

1990 > 2 5 

1990-2000 1 2 

2001-2010 0 2 

2010 < 0 0 

İşletmenin proje yöresinde faaliyet süresi (yıl)   

1-5 0 1 

6-10 0 1 

11-20 1 1 

20 < 2 6 

Yatırımın yapıldığı konum   

Köy 1 2 

Belde 0 0 

Organize Sanayi Bölgesi 2 2 

İl Merkezi 0 4 

Diğer 0 1 

İşletme merkezinin bulunduğu il   

Bursa 3 8 

Diğer iller 0 1 

İşletmenin tüzel kişilik durumu   

Anonim Şirket 0 5 

Limited Şirket 2 3 

Kooperatif 0 0 

Birlik 1 0 

Bireysel 0 1 

 

Çizelge 62. Bursa ilinde yatırımcılar tarafından proje destek başvurusu yapılan programlar (n=22) 

Ekonomik Yatırım çeşidi Destek alan yatırımcılar / 

işletmeler (n=3) 

Destek almayan 

yatırımcılar / işletmeler 

(n=9) 

Kapasite artırma veya teknoloji yenileme 2 5 

Yeni yatırım 1 3 

Tamamlama yatırımı 0 1 

Sulama alt yapı yatırımları 0 0 
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Buradan da, KKYDP’ndan yararlanmış olan 3 işletmenin tamamının bu desteğe tamamlayıcı olarak 

ilave yatırımlar yaptığını, işletmesini daha da büyütme ve geliştirme arayışlarına girdiği tespit 

edilmiştir. Bu sonucun da, söz konusu KKYDP’nın sağlamış olduğu çarpan etkilerden biri olduğu 

kabul edilebilir. Yapılan yatırım için işlenmiş ürün pazarlama ağı olup-olmadığı da analiz edilmiştir. 

Yatırımcılar genel olarak pazarlama ağlarında; daha çok aracılar ve süpermarketlerin yer aldığı 

belirlenmiş olup, daha az yoğunlukta olarak halk pazarları, diğer iller ve dış pazarların bulunduğu 

tespit edilmiştir. İşletmelerde faaliyetlerin sürekliliğini belirlemek için yapılan değerlendirmede, anket 

çalışması yapılan 12 işletme içerisinde, bir yıl içerisinde 1 işletmenin 3 ay, 12 işletmenin de 12 ay 

faaliyetlerini sürdürmekte olduğu belirlenmiştir. İşletmelerin yıllık kapasite kullanım oranları 

incelendiğinde ise; 1 işletmenin %20, 1 işletmenin %30, 2 işletmenin %50-60, 3 işletmenin %70, 

geriye kalan 5 işletmenin de %70’in üzerinde yıllık kapasite kullanım oranı değerlerine sahip olduğu 

belirlenmiştir. Çalışmanın bu bölümünde de değişim göstermesi beklenen olası parametreler üzerinde 

yoğunlaşılmıştır. İşletmelerin istihdam ettikleri daimi (sürekli) ve geçici çalışan sayıları açısından, 

ekonomik yatırımlar kapsamında, destek almak için yapılmış olan başvuru dönemi öncesi (2011 yılı ve 

öncesi) ve mevcut döneme (2014-2015 yılı) ilişkin karşılaştırmalarda belirgin farklılıkların olduğu 

belirlenmiştir (Çizelge 63).  

Çizelge 63. Bursa ilindeki işletmelerde sürekli ve geçici çalışan sayısı açısından hibe desteği başvuru 

öncesi ve şimdiki durumun karşılaştırılması  

İşletme 

no 

Sürekli ve geçici çalışan sayısı 

(adet) 

İşletmeler 

Destek alan yatırımcılar / 

işletmeler (n=3) 

Destek almayan yatırımcılar / 

işletmeler (n=9) 

2011 2014 2011 2014 

1 Sürekli çalışan sayısı 

Geçici çalışan sayısı  

38 

0 

49 

0 

60 

110 

70 

130 

2 Sürekli çalışan sayısı  

Geçici çalışan sayısı  

14 

0 

16 

0 

0 

0 

2 

3 

3 Sürekli çalışan sayısı  

Geçici çalışan sayısı  

50 

0 

65 

0 

25 

125 

40 

150 

4 Sürekli çalışan sayısı  

Geçici çalışan sayısı  

- - 35 

50 

35 

50 

5 Sürekli çalışan sayısı  

Geçici çalışan sayısı  

- - 150 

500 

150 

500 

6 Sürekli çalışan sayısı 

Geçici çalışan sayısı  

- - 40 

70 

40 

70 

7 Sürekli çalışan sayısı  

Geçici çalışan sayısı  

- - 100 

200 

100 

200 

8 Sürekli çalışan sayısı  

Geçici çalışan sayısı  

- - 15 

50 

15 

50 

9 Sürekli çalışan sayısı  

Geçici çalışan sayısı  

- - 10 

70 

30 

150 

 

Birçok işletmede, proje başvuru dönemi olan 2011 yılı ile mevcut dönem (2014-2015 yılı verileri) 

karşılaştırıldığında, sürekli işçi ve geçici işçi açısından, önemli artışların olduğu tespit edilmiştir. Bu 

sonuç da, KKYDP kapsamında uygulanmış olan, ekonomik yatırımları destekleme programının, 

işletmelerin istihdam etmiş oldukları daimi ve geçici işçi sayıları açısından, önemli artışları sağlamış 

olduğunu ortaya koyabilmektedir. İşletmelerin yıllık ürün işleme kapasiteleri açısından, ekonomik 

yatırımlar kapsamında, 2011 yılı ve öncesi ve mevcut döneme (2014-2015 yılı) ilişkin 

karşılaştırmalarda da belirgin farklılıkların olduğu tespit edilmiştir (Çizelge 64).  

KKYDP kapsamında ekonomik yatırımlardan faydalanan işletmelerin, hibe öncesi dönem ile mevcut 

dönem arasında ürün işleme kapasitesi açısından da önemli artışlar sağlanmış olduğu belirlenmiştir. 

Bu sonuç da, KKYDP kapsamında uygulanmış olan, ekonomik yatırımları destekleme programının, 
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işletmelerin sahip oldukları ürün işleme kapasiteleri açısından, önemli artışları sağlamış olduğunu 

ortaya koyabilmektedir. 

 

 

 

Çizelge 64. Bursa ilindeki işletmelerde yıllık ürün işleme kapasitesi (ton) açısından hibe desteği 

başvuru öncesi ve mevcut durumun karşılaştırılması  

İşletme 

no 

Yıllık ürün işleme kapasitesi (ton) 

Destek alan yatırımcılar / işletmeler (n=3) Destek almayan yatırımcılar / işletmeler (n=9) 

2011 2014 2011 2014 

1 207 231 42.400 44.500 

2 2.500 3.413 5 600 

3 793 1.615 15 20 

4 - - 120 120 

5 - - 150.000 150.000 

6 - - 1.000 1.000 

7 - - 527.000 527.000 

8 - - 2.100 2.100 

9 - - 500 1.750 

2011 yılından, 2015 yılına gelindiğinde, özellikle KKYDP’ndan faydalanan işletmelerin yıllık ürün 

işleme kapasitelerinde önemli sayılabilecek artışların olduğu görülmektedir. Buna karşın destek 

almayan işletmelerin yıllık ürün işleme kapasitelerindeki önemli bir değişiklik olmadığı ifade 

edilebilir.   

KKYDP çerçevesinde, işletmelerin kazanmış oldukları yıllık cirolarına (gelir) göre, destek alan ve 

almayan işletmeler bazındaki dağılımları da değerlendirilmiştir (Çizelge 65). Destek alan işletmelerin 

1’i,  küçük ölçekli işletme statüsünden, orta ölçekli işletme durumuna geçmiş olup, 1 işletme küçük 

ölçekli, 1 işletme de orta ölçekli durumunu korumuştur. Destek almayan işletmelerin, 2011 yılından 

2014 yılına gelindiğinde, mevcut durumlarını korudukları, sadece 1 işletmenin küçük ölçekliden orta 

ölçekli işletme durumuna geçtiği tespit edilmiştir. Söz konusu ölçek artışlarında da, faydalanılmış olan 

KKYDP’nın etkisinin büyük olduğu düşünülmektedir. 

 

Çizelge 65. Bursa ilindeki işletmelerde yıllık cirolarına göre değişim 

İşletme 

no 

İşletmeler 

Destek alan yatırımcılar / işletmeler (n=3) Destek almayan yatırımcılar / işletmeler (n=9) 

2011 2014 2011 2014 

1 Küçük Küçük Orta Orta 

2 Küçük Orta Mikro Mikro 

3 Orta Orta Orta Orta 

4 - - Mikro Mikro 

5 - - Orta Orta 

6 - - Orta Orta 

7 - - Orta Orta 
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8 - - Orta Orta 

9 - - Küçük Orta 

 

2 işletmenin KOSGEB, 1 işletmenin de Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı’ndan destek aldığı 

belirlenmiş olup, diğerlerinin bunların dışında herhangi bir destek almadığı belirlenmiştir. Diğer 

taraftan, 2011 yılından 2015 yılına gelindiğinde, işletmelerin işlemiş oldukları ürün çeşitlerinde ve 

oranlarında önemli bir değişiklik olmadığı belirlenmiştir. İşletmelerin işlemekte oldukları ana ürünler 

şunlardır: (i) karides, balık şoklama ve işleme, (ii) sofralık zeytin işleme, (iii) kuruyemiş ve şekerleme, 

(iv) meyve ve sebze konserveleri, (v) ayçiçeği eleme, (vi) tohum ve tüp fide üretimi, (vii) un, (viii) 

dondurulmuş meyve ve sebze, (ix) süt ve süt ürünleri işleme, (x) simit susamı, tahin, tahin helvası, 

yazlık helva çeşitleri, peynir tatlısı, şekerpare, (xi) meyve suyu.   

4.1.3.1. Bursa İli Ekonomik Yatırım Desteklemelerine İlişkin Elde Edilen Diğer Bulgular, 

Sorunlar ve Olası Çözüm Önerileri 

Çalışmanın bu bölümünde, Bursa ili ekonomik yatırım desteklemelerine ilişkin elde edilen diğer 

bulgular ortaya konularak, sorunlar belirlenmesi ve olası çözüm önerilerinin geliştirilmesine 

çalışılmıştır.  

Öncelikle, Bursa ilinde KKYDP kapsamında yer alan ekonomik yatırım programına ilişkin bazı 

özelliklerin belirlenmesine çalışılmıştır (Çizelge 66). Yatırım yapılacak çalışma alanı ile ilgili sahip 

olunan işletme sermayesi, sahip olunan tecrübe düzeyi, hammadde temininde istikrar sağlanması 

bulunması, hibe ödemelerinde belirli bir düzen ve istikrar bulunması ifadelerinin ilk sıralarda yer 

aldığı belirlenmiştir. Bu sonuç da, destek alan ve almayan tüm yatırımcılar arasında, söz konusu 

destek programının benimsenme düzeyinin oldukça yaygınlaştığını ortaya koyabilmektedir. Sadece 

destek alan işletmeler açısından; işletmenin ürünlerini sattığı alıcılar ile arasındaki güven ve işbirliği 

olanakları arttığı, söz konusu hibe desteği ile ürün işleme ve pazarlama hacminde artış olduğu, 

firmanın çalışma alanı ile doğrudan ya da dolaylı olarak ilgili olan sektörler ile işbirliği imkânları 

geliştiği, işletmenin girdi/hammadde aldığı firma ve/veya üreticileri ile arasındaki güven ve işbirliği 

olanaklarının geliştiği, tespit edilmiştir. Bu sonuç da, özellikle bu destekten yararlanan yatırımcılar 

açısından, söz konusu programın faydasının net olarak ortaya konabildiğinin, piyasada yer alan 

aktörler arasında, artan ticari hacim ve davranışlara bağlı olarak, belirgin bir işbirliği ve güven 

atmosferinin geliştiğini ortaya koyabilmektedir.     

Bursa ilinde de, KKYDP kapsamında, yatırımcılar ile yapılan anket çalışmasında, proje hazırlama 

konusunda karşılaşılan problemlerin tespit edilmesine çalışılmıştır (Çizelge 67). 

 

Çizelge 66. Bursa ilindeki işletmelerin/yatırımcıların ekonomik yatırım programına ilişkin bazı 

düşüncelerinin belirlenmesi 

İfadeler Ortalama 

(n=12) 

Standart 

sapma 

Ortalamaya 

göre 

sıralama 
A-Destek alan ve almayan tüm işletmeler     

Yatırım konuları söz konusu ilin tarımsal potansiyeli ve 

kırsal kalkınması için uygun ve yeterlidir. 

3,75 0,75 6 

Proje danışmanı (özel) yeterlidir. (eğer var ise) 3,42 1,16 9 

Proje danışmanları için aşağıda belirtilmiş olan ifadelere 

katılım düzeyi 

   

Yüksek ücret istemeleri 2,75 1,22 12 

Yeterli bilgilendirme yapmaması 2,17 1,19 13 

Proje sahibi ile yeterince iletişim kurumaması 2,08 1,08 14 

Yeterli bilgi birikimine sahip olmaması 1,92 1,00 15 

Projeyle ilgili bürokratik işlemlerin takibini ve yönlendirme 

yapamaması 

2,17 1,34 13 

Yatırım yapılacak çalışma alanı ile ilgili sahip olunan tecrübe 

düzeyi önemlidir. 

4,58 0,67 2 

Sahip olunan işletme sermayesi, yatırımın sürdürülebilirliği 

açısından önemlidir. 

4,67 0,49 1 
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Hammadde temininde istikrar sağlanmaktadır. 4,42 0,79 3 

Yörede, ürünleri iyi işleyen pazarlama sistemlerine sahip 

olunduğu düşünülmektedir. 

3,67 0,98 7 

KKYDP hakkında yeterince tanıtım yapılmaktadır. 3,92 1,00 5 

Proje başvuru, kabul ve uygulanma süreçlerinde bürokratik 

işlemler yoğun değildir. 

3,25 1,29 10 

Proje başvuru süresi yeterlidir. 3,50 1,24 8 

Hibe miktarı yeterlidir. 3,08 1,24 11 

Hibe ödemeleri belirli bir düzen ve istikrar vardır. 4,08 0,67 4 

Proje hazırlama dokümanları yeterli ve anlaşılabilir formdadır. 3,92 0,79 5 

B-Sadece destek alan işletmeler* Ortalama 

(n=3) 

Standart 

sapma 

Ortalamaya 

göre 

sıralama 
Söz konusu hibe desteği ile ürün işleme ve pazarlama 

hacminde artış oldu. 

4,08 0,79 2 

Firmanın çalışma alanı ile doğrudan ya da dolaylı olarak 

ilgili olan sektörler ile işbirliği imkânları gelişti. 

3,67 1,07 4 

Firmanın girdi/hammadde aldığı firma ve/veya üreticileri ile 

arasındaki güven ve işbirliği olanakları gelişti. 

4,00 0,60 3 

Firmanın ürünlerini sattığı alıcılar ile arasındaki güven ve 

işbirliği olanakları arttı. 

4,17 0,72 1 

*Bu ifadeler, KKYDP kapsamında ekonomik yatırımlar desteği alan 3 işletme esas alınarak değerlendirilmiştir. 

Yatırımcıların, proje hazırlama konusunda karşılaştıkları problemlerin sırasıyla; başvuru süresinin 

kısalığı, proje hazırlama materyal ve dokümanlarının çok karmaşık ve uzun olması, dosya hazırlama 

maliyetinin yüksekliği, başvuru materyallerinin yetersizliği, danışman bulma zorluğu, destek verilen 

sektörlerin, yöre önceliklerine tam olarak uymaması olduğu belirlenmiştir.  

Çizelge 67. Bursa ilindeki işletmelerde ekonomik yatırımlar kapsamında proje hazırlama konusunda 

karşılaşılan problemler 

İfadeler Ortalama 

(n=12) 

Standart 

sapma 

Ortalamaya 

göre sıralama 

Danışman bulma zorluğu 2,25 1,22 5 

Dosya hazırlama maliyetinin yüksekliği 3,00 1,21 3 

Başvuru materyallerinin yetersizliği 2,58 1,16 4 

Proje hazırlama materyal ve dokümanların çok karmaşık ve uzun olması 3,08 1,38 2 

Başvuru süresinin kısalığı 3,33 1,37 1 

Gerekli izin ve ruhsatların alınmasında karşılaşılan zorluklar 3,08 1,73 2 

Destek verilen sektörlerin, yöre önceliklerine tam olarak uymaması 2,08 1,56 6 

 

Proje uygulama aşamasında karşılaşılan zorluklar, aşağıda tespit edilmeye çalışılmıştır (Çizelge 68). 

Çalışmanın bu bölümünde, söz konusu destekten hem yararlanan hem de yararlanmayan 

yatırımcılardan, anket çalışması esnasında cevap vermesi istenmiştir. Söz konusu destekten 

yararlanmayan işletmelerin de, bu destek mekanizması hakkında yeterince bilgi sahibi olduğu, 

piyasada yer alan tüm aktörlerin, gerek ürün satışları, gerekse ürün alışlarında izledikleri prosedürler 

ve karşılaştıkları problemler hakkında yeterli düzeyde bilgi sahibi olduğu öngörülmüştür. Elde edilen 

sonuçlara göre;  projelerde firmaların sağlaması gereken özkaynak destekleri için, uzun vadeli kredi ya 

da başka destek mekanizmaları oluşturulabileceği, gerekli izin ve ruhsatların alınmasında karşılaşılan 

zorluklar, izleme değerlendirme formları ile ilgili zorluklar, hibe desteği için makine temin eden 

firmaların, sağlamış oldukları makine ekipmanların kalitesi ve dayanıklılığında görülen olumsuzluklar, 

yüklenicilerin taahhütlerini zamanında sözleşmeye uygun olarak yerine getirmemesi ifadeleri ilk 

sıralarda yer almıştır.  

KKYDP ekonomik yatırımlar desteğinden yararlanan 3 işletmeye “söz konusu hibe desteğinden 

yararlanmasaydınız, yine de ilgili yatırımı yapar mıydınız?” sorusu sorulmuştur. Bu işletmelerin 2’si 

evet yanıtını vermiştir. Sonuç olarak, söz konusu destekten yararlanan işletmelerin, gerçekleştirmiş 

oldukları yatırımı önemsedikleri, bu destekten faydalanmasalar bile, çoğunluğunun söz konusu 

yatırımı gerçekleştireceklerini belirtmişlerdir. Böylelikle, yararlanmış olduğu destek sayesinde, destek 

aldığı miktardaki kaynağı, gerekli olan başka alternatif alanlarda kullanılabileceği ifade edilebilir. 
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KKYDP ekonomik yatırımlar desteğinden yararlanan 12 işletmeye “almış olduğunuz hibe desteğinden 

sonra, çalışmalarınızı destekleyici olarak almış olduğunuz makine-ekipmanlar ya da yapmış 

olduğunuz yatırımlar var mı?” sorusu sorulmuştur. Bu işletmelerin de tamamı, evet yanıtını vermiştir. 

Buradan da, ilgili yatırım gerçekleştirildikten sonra, üretim faaliyetlerini destekleyici olarak, 

yatırımcıların ilave makina ve ekipman satın aldıkları, bunun da söz konusu yatırımın dolaylı 

katkılarından biri olduğu ifade edilebilir.  

Son olarak, KKYDP kapsamında ekonomik yatırımların uygulanmasında ve daha çok başarılı 

olmasında yapılması gereken konular, dikkat edilmesi gereken parametreler ve söz konusu destekleme 

programının avantajlı ve dezavantajlı yönlerinin belirlenmesine yönelik yatırımcılara açık uçlu bir 

soru sorulmuştur. 

Çizelge 68. Bursa ilinde ekonomik yatırımlar kapsamında uygulama aşamasında karşılaşılan 

zorlukların belirlenmesi  

İfadeler Ortalama 

(n=12) 

Standart 

sapma 

Ortalamaya 

göre sıralama 

İhale dosyalarını hazırlama güçlükleri 2,92 1,00 3 

Piyasa fiyatları ile proje bütçesi arasındaki tutarsızlıklar 2,67 0,65 5 

Teklif alacak firmaların yetersizliği 2,58 0,67 6 

Gerekli izin ve ruhsatların alınmasında karşılaşılan zorluklar 3,17 1,03 2 

İzleme değerlendirme formları ile ilgili zorluklar 2,92 0,79 3 

Hibe desteği için makine temin eden firmaların fiyatları 

yükseltmesi 

2,75 0,75  

Hibe desteği için makine temin eden firmaların, sağlamış 

oldukları makine-ekipmanların kalitesi ve dayanıklılığında 

görülen olumsuzluklar 

2,75 0,75 4 

Yüklenicilerin taahhütlerini zamanında sözleşmeye uygun 

olarak yerine getirmemesi 

2,67 1,07 5 

Projelerde firmaların sağlaması gereken özkaynak destekleri 

için, uzun vadeli kredi ya da başka destek mekanizmaları 

oluşturulabilir 

3,50 1,17 1 

 

Esas olarak yatırımcılar tarafından ifade edilen sorunlar ve olası çözüm önerileri aşağıda sunulmuştur: 

(i) Proje başvuru sürecinde bürokratik işlemlerin oldukça zaman aldığı ve çeşitli işlemlerin (ruhsat 

alma, çeşitli kurumlardan izin alma vb.) gerçekleştirilmesinde, önemli zorlukların olduğu 

belirlenmiştir. 

(ii) Söz konusu desteklemede Katma Değer Vergisi (KDV) oranın düşürülebileceği, belirli oranlarda 

muafiyet sağlanabileceği ya da tamamen kaldırılmasının faydalı olabileceği vurgulanmıştır. Diğer 

taraftan, proje tutarının hibe kısmını oluşturan miktarın gelir vergisinden muaf olmasının faydalı 

olabileceği belirlenmiştir.  

(iii) Destek verilen konuların seçiminde, bölgesel olarak yapılacak detaylı çalışmalar ile daha isabetli 

ve faydalı olabilecek konuların seçiminin sağlanabileceği ifade edilmiştir.  

(iv) Hibe desteğinin devam ettirilmesinin oldukça önemli olduğu vurgulanmış olmakla birlikte, uzun 

vadeli ve yönlendirici kredi teşvik araçlarının kullanımının da faydalı olabileceği belirlenmiştir.  

(v) KKYDP ekonomik yatırımlara başvuru ve bitiş tarihleri arasındaki sürenin oldukça uzun olduğu, 

söz konusu sürecin daha da kısaltılmasının, yatırımın etkinliği açısından isabetli olabileceği tespit 

edilmiştir.  

(vi) Hibe desteği ile satın alınacak makine ekipman fiyatları ya da inşaat işlemleri için gerekli olan 

demirbaşların satın alınmasında, piyasadaki gerçek fiyat ile, firmaların, söz konusu proje için, proje 

başlangıcında, daha yüksek fiyat sunmalarının da önemli bir problem oluşturduğu tespit edilmiştir. Bu 
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konuda, ilgili paydaşlar ve devlet kurumları, sanayi ve ticaret odaları, tarımsal kuruluş temsilcileri bir 

araya gelerek, oluşturulacak ortak bir komisyon ile söz konusu fiyat dalgalanmalarının önüne 

geçilebilecektir. Böylelikle, ilgili tarafların ve kamunun zarar görmeyeceği, teknik talimatlarda 

bahsedilmiş olan özellik, uygunluk ve kalitenin de korunmasına özen gösterilerek, önleyici ve teşvik 

edici bir mekanizma tesis edilmiş olacaktır.       

(vii) Düşük faizli işletme kredisinin de sağlanmasının faydalı olacağı ifade edilmiştir.   

 

4.1.4. Konya İli Ekonomik Yatırım Desteklemelerine İlişkin Sonuçlar 

 

Konya ili, yüzölçümü bakımından Türkiye’nin en büyük ili ve en kalabalık yedinci şehridir. Konya 

ilinde gerek ekonomik yatırımlar, gerekse makine ekipman alımlarının desteklenmesi programının 

etkisinin değerlendirilmesi çalışmalarında 2011 yılı baz alınmıştır. Bu dönemde ekonomik yatırım 

desteklemesine ilişkin 85 yatırımcı proje destek başvurusunda bulunmuş olup, bunlardan 40’ı kabul 

edilip uygulanmış, 45’i ise kabul edilmemiştir. Bu çalışmada da, ancak söz konusu desteklemeden 

faydalanmış 14 yatırımcı ve proje başvurusu kabul edilmemiş 9 yatırımcı olmak üzere toplam 23 

yatırımcı ile anket çalışması yapılabilmiştir. Anket çalışmasının yapıldığı Haziran-Eylül döneminde 

ancak, anket yapılabilen yatırımcılar ile görüşülmüş olup, diğerleri ile yoğun programları olması ya da 

yurt içi ve dışındaki faaliyetlerinden dolayı anket çalışması yapma fırsatı olmamıştır. Telefon ya da 

internet ile de anket çalışması yapılmak istenmiş, ancak bunda da başarılı olunamamıştır. Böylelikle, 

anket çalışması ile yatırımcılarla detaylı ve olumlu görüşmeler yapılarak, bu verilerin analizi detaylı 

bir şekilde yapılmaya çalışılmıştır.   

Öncelikle söz konusu yatırımcı ve bu yatırımların kullanıldığı işletmelere bazı önemli karakteristikler 

aşağıda sunulmuştur (Çizelge 69). 

KKYDP kapsamında, Ekonomik Yatırımlar desteklemesinden yararlanan 14 yatırımcının, 6’sının 

lisansve 3’ünün ortaokul mezunu olduğu belirlenmiştir. Söz konusu desteklemeden yararlanamayan 

9yatırımcının 5’i lisans ve 2’sinin ilkokul mezunu olduğu tespit edilmiştir. Desteklemeden yararlanan 

14 işletmeden 5’inin 1990 yılı öncesi, 6’sının da 1990-2000 arası kurulmuş olduğu belirlenmiştir. 

Desteklemeden faydalanamayan 9 işletmeden ise, 4 işletmenin 2001-2010 yılları arasında ve 3 

işletmenin 1990-2000 arası, 2 işletmenin ise 1990 yılı öncesinde kurulmuş olduğu tespit edilmiştir.  

Desteklemeden yararlanan 14 işletmeden 8’inin20 yıldan daha uzun süreden beri bölgede faaliyet 

gösterdiği belirlenmiş olup, desteklemeden faydalanamayan 9 işletmeden 5’inin 11-20 yıldan beri 

proje yöresinde çalışmalarını sürdürmekte oldukları tespit edilmiştir.    

Yatırımın yapıldığı konum incelendiğinde ise; söz konusu desteklemeden faydalanan 6 işletme il 

merkezinde faaliyetlerini sürdürürken, bu destekten faydalanamayan 9 işletmeden, 5’inin il 

merkezinde faaliyetlerini sürdürmekte olduğu belirlenmiştir. Desteklemeden yararlanan ve 

yararlanmayan işletmelerin tamamının merkezi Konya ilinde bulunmaktadır. Ekonomik Yatırımlar 

desteklemesinden yararlanan 14 işletmenin 8’inin limited şirket, 6’sının ise anonim şirket statüsünde 

bulunduğu tespit edilmiştir. Desteklemeden yararlanamayan 9 işletmenin ise; 4’ünün limited şirket 

karakteristiğinde olduğu belirlenmiştir.  

Proje desteği başvurusunda bulunulan KKYDP ekonomik yatırımlarının niteliği ve bazı özellikleri 

aşağıda belirtilmiştir (Çizelge 70).  

KKYDP desteğinden faydalanan 14 işletmeden 6’sının kapasite artırma veya teknoloji yenileme, 

4’ünün de yeni yatırım programına, 4’ünün tamamlama yatırımına başvurdukları belirlenmiştir. 

Destek alamayan 9 yatırımcının ise 5’inin kapasite artırma veya teknoloji yenileme, 3’ü yeni yatırım 

ve 1’inin de sulama alt yapı yatırımı programına başvuru yapmış olduğu belirlenmiştir.   

Çalışmanın yapıldığı tüm yatırımcıların tamamının proje destek başvurularını, danışman aracılığı ile 

yaptıkları belirlenmiştir. Proje destek başvurusu kabul edilen 14 yatırımcının tamamının hemen 

faaliyete geçtiği belirlenmiştir.    
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Çizelge 69. Konya ilinde KKYDP ekonomik yatırımlar kapsamında yatırımcı ve işletmelere ait bazı 

karakteristikler 

Karakteristikler İşletmeler 
Destek alan 

yatırımcılar / 

işletmeler (n=14) 

Destek almayan 

yatırımcılar / 

işletmeler (n=9) 

Yatırımcının eğitim düzeyi   

1: İlkokul 1 2 

2: Ortaokul 3 1 

3: Lise 2 1 

4: Ön Lisans 2 0 

5: Lisans 6 5 

6: Lisansüstü 0 0 

İşletmenin kuruluş yılı   

1990 > 5 2 

1990-2000 6 3 

2001-2010 3 4 

2010 < 0 0 

İşletmenin proje yöresinde faaliyet süresi (yıl)   

1-5 2 0 

6-10 1 2 

11-20 3 5 

20 < 8 2 

Yatırımın yapıldığı konum   

Köy 1 0 

Belde 1 3 

Organize Sanayi Bölgesi 2 1 

Gıda Çarşısı 1 0 

İl Merkezi 6 5 

Diğer 3 0 

İşletme merkezinin bulunduğu il   

Konya 14 9 

Diğer iller 0 0 

İşletmenin tüzel kişilik durumu   

Anonim Şirket 6 3 
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Limited Şirket 8 4 

Kooperatif 0 1 

Birlik 0 1 

Bireysel 0 0 

 

Çizelge 70. Konya ilinde yatırımcılar tarafından proje destek başvurusu yapılan programlar (n=23) 

Ekonomik Yatırım çeşidi Destek alan yatırımcılar / 

işletmeler (n=14) 

Destek almayan 

yatırımcılar / işletmeler 

(n=9) 

Kapasite artırma veya teknoloji yenileme 6 5 

Yeni yatırım 4 3 

Tamamlama yatırımı 4 0 

Sulama alt yapı yatırımları 0 1 

 

Yapılan yatırıma destekleyici faaliyet olarak, hibe desteği kapsamı dışında, ilave yatırım yapılma 

durumu analiz edildiğinde; başvurusu kabul edilen 14 işletmenin, 7’sinin tamamının söz konusu ilave 

yatırımları yapmış olduğu belirlenmiştir. Söz konusu yapılmış olan ek destekleyici yatırımlar 

aşağıdaki gibidir: 

(i) 1 işletme çelik tank, silo alımı yapmıştır. Bunun da maddi büyüklüğünün 2.200.000 TL olduğu 

belirlenmiştir.  

(ii) 1 işletme kavurma fırını yapmıştır. Bunun da 200.000 TL’lik bir maddi büyüklüğe sahip olduğu 

tespit edilmiştir.    

(iii) 1 işletme yatay depo, 31 adet manuel madde, 9 adet daha çelik silo yapmıştır. Bunların da 

yaklaşık olarak 250.000 TL’lik bir maddi büyüklüğe sahip olduğu belirlenmiştir.   

(iv) 1 işletmenin ilave silo yaptığı belirlenmiştir. Bunun da bedeli 3.000.000 TL’dir.  

(v) 1 işletme ilave depolar yaptığını belirtmiş olup, bunun değerinin 3.000.000 TL olduğu 

belirlenmiştir.   

(vi) 1 işletmenin ilave elek sistemi, paketleme ve depo yaptığı belirlenmiş olup, bunların da bedelinin 

300.000 TL olduğu belirlenmiştir.      

(vii) 1 işletmenin ilave çelik silo ve teknoloji yenileme laboratuvarı yaptığı belirlenmiş olup, bunların 

değerinin 2.000.000 TL olduğu tespit edilmiştir.      

 Buradan da, KKYDP’ndan yararlanmış olan 14 işletmenin, 7’sinin almış olduğu desteğe tamamlayıcı 

olarak ilave yatırımlar yaptığını, işletmesini daha da büyütme ve geliştirme arayışlarına girdiği tespit 

edilmiştir. Bu sonucun da, söz konusu KKYDP’nın sağlamış olduğu çarpan etkilerden biri olduğu 

kabul edilebilir.      

Yapılan yatırım için işlenmiş ürün pazarlama ağı olup-olmadığı da analiz edilmiştir. Yatırımcılar genel 

olarak pazarlama ağlarında; daha çok aracılar ve halkpazarlarının yer aldığı belirlenmiş olup, daha az 

yoğunlukta olarak süpermarketlerin, diğer iller ve dış pazarların bulunduğu tespit edilmiştir.    

İşletmelerde faaliyetlerin sürekliliğini belirlemek için yapılan değerlendirmede, anket çalışması 

yapılan 23 işletme içerisinde, bir yıl içerisinde 21 işletmenin 12 ay, sadece 2 işletmenin ise 6 ay 

faaliyetlerini sürdürmekte olduğu belirlenmiştir.    

İşletmelerin yıllık kapasite kullanım oranları incelendiğinde ise; 3 işletmenin %40, 3 işletmenin %50, 

3 işletmenin %60, 3 işletmenin %70, 3 işletmenin %80, geriye kalan 8 işletmenin ise yıllık kapasite 

kullanım oranı değerlerinin %80’nin üzerinde olduğu belirlenmiştir.   
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Çalışmanın bu bölümünde değişim göstermesi beklenen olası parametreler üzerinde yoğunlaşılmıştır. 

İşletmelerin istihdam ettikleri daimi (sürekli) ve geçici çalışan sayıları açısından, ekonomik yatırımlar 

kapsamında, başvuru dönemi öncesi ve mevcut döneme (2015 yılı) ilişkin karşılaştırmalarda belirgin 

farklılıkların olduğu belirlenmiştir (Çizelge 71). Birçok işletmede, proje başvuru dönemi olan 2011 

yılı ile mevcut dönem (2015 yılı verileri) karşılaştırıldığında, sürekli işçi ve geçici işçi açısından, 

önemli artışların olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuç da, KKYDP kapsamında uygulanmış olan, 

ekonomik yatırımları destekleme programının, işletmelerin istihdam etmiş oldukları daimi ve geçici 

işçi sayıları açısından, önemli artışları sağlamış olduğunu ortaya koyabilmektedir. İşletmelerin yıllık 

ürün işleme kapasiteleri açısından, ekonomik yatırımlar kapsamında, başvuru öncesi ve sonrasına 

ilişkin karşılaştırmalarda da belirgin farklılıkların olduğu tespit edilmiştir (Çizelge 72). KKYDP 

kapsamında ekonomik yatırımlardan faydalanan işletmelerin, hibe öncesi dönem ile mevut dönem 

arasında ürün işleme kapasitesi açısından da önemli artışlar sağlanmış olduğu belirlenmiştir.  Bu sonuç 

da, KKYDP kapsamında uygulanmış olan, ekonomik yatırımları destekleme programının, işletmelerin 

ürün işleme kapasiteleri açısından, önemli artışları sağlamış olduğunu ortaya koyabilmektedir. 2011 

yılından, 2015 yılına gelindiğinde, özellikle KKYDP’ndan faydalanan işletmelerin yıllık ürün işleme 

kapasitelerinde önemli sayılabilecek artışların olduğu görülmektedir. Buna karşın destek almayan 

işletmelerin yıllık ürün işleme kapasitelerinde de artışların olduğu görülmekle birlikte, söz konusu 

artışın destek alan işletmelerde daha yüksek olduğu belirlenmiştir.  

Çizelge 71. Konya ilindeki işletmelerde sürekli ve geçici çalışan sayısı açısından hibe desteği başvuru 

öncesi ve şimdiki durumun karşılaştırılması  

 

İşletme 

no 

Sürekli ve geçici çalışan 

sayısı (adet) 

İşletmeler 

Destek alan yatırımcılar / 

işletmeler (n=14) 

Destek almayan yatırımcılar / 

işletmeler (n=9) 

2011 2014 2011 2014 

1 Sürekli çalışan sayısı 

Geçici çalışan sayısı  

44 

0 

61 

0 

0 

0 

5 

5 

2 Sürekli çalışan sayısı  

Geçici çalışan sayısı  

170 

0 

250 

0 

28 

0 

42 

0 

3 Sürekli çalışan sayısı  

Geçici çalışan sayısı  

180 

0 

220 

0 

65 

0 

95 

0 

4 Sürekli çalışan sayısı  

Geçici çalışan sayısı  

37 

0 

55 

0 

4 

2 

4 

2 

5 Sürekli çalışan sayısı  

Geçici çalışan sayısı  

20 

0 

25 

0 

30 

0 

49 

0 

6 Sürekli çalışan sayısı 

Geçici çalışan sayısı  

70 

0 

70 

0 

20 

0 

40 

0 

7 Sürekli çalışan sayısı  

Geçici çalışan sayısı  

8 

0 

11 

4 

30 

0 

50 

0 

8 Sürekli çalışan sayısı  

Geçici çalışan sayısı  

16 

0 

20 

0 

10 

0 

10 

0 

9 Sürekli çalışan sayısı  

Geçici çalışan sayısı  

45 

0 

45 

0 

11 

4 

18 

9 

10 Sürekli çalışan sayısı  

Geçici çalışan sayısı 

250 

0 

280 

0 

- - 

11 Sürekli çalışan sayısı  

Geçici çalışan sayısı 

30 

0 

40 

0 

- - 

12 Sürekli çalışan sayısı  

Geçici çalışan sayısı 

22 

0 

32 

0 

- - 

13 Sürekli çalışan sayısı  

Geçici çalışan sayısı 

20 

0 

20 

0 

- - 

14 Sürekli çalışan sayısı  

Geçici çalışan sayısı 

20 

0 

20 

0 

- - 
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Çizelge 72. Konya ilindeki işletmelerde yıllık ürün işleme kapasitesi (ton) açısından hibe desteği 

başvuru öncesi ve mevcut durumun karşılaştırılması  

İşletme 

no 

Yıllık ürün işleme kapasitesi (ton/adet) 

Destek alan yatırımcılar / işletmeler 

(n=14) 

Destek almayan yatırımcılar / işletmeler (n=9) 

2011 2014 2011 2014 

1 70.000 120.000 0 20 

2 210.000 360.000 6.000 6.000 

3 7.000 13.000 150 250 

4 102.000 35.000 0 6.000 

5 400 400 100 500 

6 6.000 7.000 50 250 

7 9.000 30.000 50 90 

8 50 100 10 20 

9 1.000.000 1.500.000 400 620 

10 29.370 34.850 - - 

11 23.500 60.000 - - 

12 200 700 - - 

13 0 28.000 - - 

14 12.000 20.000 - - 

KKYDP çerçevesinde, işletmelerin kazanmış oldukları yıllık cirolarına (gelir) göre, destek alan ve 

almayan işletmeler bazındaki dağılımları da değerlendirilmiştir (Çizelge 73). 

Çizelge 73. Konya ilindeki işletmelerde yıllık cirolarına göre değişim 

İşletme 

no 

İşletmeler 

Destek alan yatırımcılar / işletmeler (n=14) Destek almayan yatırımcılar / işletmeler 

(n=9) 

2011 2014 2011 2014 

1 Büyük Büyük Mikro Küçük 

2 Büyük Büyük Küçük Küçük 

3 Büyük Büyük Küçük Küçük 

4 Büyük Büyük Mikro Küçük 

5 Küçük Küçük Orta Orta 

6 Orta Büyük Mikro Küçük 

7 Küçük Büyük Küçük Orta 

8 Küçük Orta Küçük Küçük 

9 Orta Büyük Küçük Orta 

10 Büyük Büyük - - 

11 Büyük Büyük - - 

12 Orta Büyük - - 

13 Orta Orta - - 

14 Orta Orta - - 
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Çalışmanın bu bölümünde, işletmelerin KKYDP dışında, başka kurum ye da organizasyonlardan 

destek alıp-almadıkları tespit edilmeye çalışılmıştır. Anket çalışması yapılan 23 firma içerisinde daha 

öncesinde destek alınan kuruluşlar ve destekler şunlardan oluşmaktadır:  

 (i) 1 işletme, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan, Santes kapsamında, 2014 yılında 500.000 

TL destek almıştır. 

(ii)  1 işletme TÜBİTAK’tan 2010 yılında 275.871 TL, 2011 yılında da 158.105 TL ve yine aynı yıl 

504.742 TL destek almıştır. 

(iii) 1 işletme KOSGEB’den 2007, 2008 ve 2009 yıllarında; fuar, eleman, reklam gider desteği 

almıştır. 

(iv) 1 işletme 2007-2008 yıllarında AB fonlarından 88.000 TL ve 2011 yılında da KOSGEB’den 

eleman desteği almıştır. 

(v)  1 işletme IPARD kapsamında TKDK’dan, 650.000 TL proje bütçesinin %50’si olan 325.000 TL 

hibe kazanmıştır. Yine aynı firma, Mevlana Kalkınma Ajansı’ndan (Mevka) 500.000 TL bütçeli 

projesi desteklenmiş olup, bunun %50’si olan 250.000 TL’yi hibe olarak almaya hak kazanmıştır. 

(vi) 1 işletme TÜBİTAK’dan 2010 yılında, 35.440 TL proje desteği kazanmıştır. 

(vii) 1 işletme yine KOSGEB’den; 2013 yılında, nitelikli eleman destegiolarak 7.000 TL destek 

almıştır. 

(viii) 1 işletme IPARD kapsamında, 2014 yılında, süt üretim ciftligi için 1.000.000 TL destek almaya 

hak kazanmıştır. 

(ix) 1 işletme Ekonomı Bakanlığı’ndan 2013-2017 döneminde kullanılmak üzere 2 milyon TL’lik 

proje desteği almaya hak kazanmıştır. Şu an bu proje yürütülmektedir.  

(x) 1 işletme İl Özel İdare aracılığı ile kapalı devre üretim sistemi için,2012 yılında 4.500.000 TL’lik 

destek almıştır. 

(xi) 1 işletme TÜBİTAK’dan 2010-2011 döneminde 300.000 TL proje desteği kazanmıştır. Yine aynı 

işletme 2014 yılında KOSGEB’den 5.000 TL ve 2015 yılında da, 20.000 TL destek almaya hak 

kazanmıştır. 

Bu sonuçların toplu olarak özetlenmesi gerekirse; Konya ilindeki yatırımcı işletmelerin proje 

kültürünün oldukça yaygınlaşmaya başladığı, söz konusu destekleme mekanizmalarına başvuru ve 

destek alma düzeylerinin oldukça iyi bir konuma geldiği ifade edilebilir.     

2011 yılından 2014 yılına gelindiğinde, işletmelerin genel olarak işledikleri ürün çeşitliliğinde önemli 

bir farklılık olmadığı tespit edilmiş olup, işletmelerin faaliyet gösterdikleri başlıca ürünler aşağıda 

belirtilmiştir (Çizelge 74). 

Çizelge 74. Konya ilindeki işletmelerin başlıca faaliyet konuları 

İşletme 

no 

Başlıca faaliyet konuları ve toplam üretim kapasitesi içindeki oranı (%) 

1 Hayvan yemi üretimi (%100) 

2 Unu (%100) 

3 Tahin (%35), reçel (%30), tahin helvası (%30), fındık kreması (%5)  

4 Karma yem üretimi(%65), büyükbaş–küçükbaş hayvan yem üretimi (%30), kanatlı yem 

üretimi(%5) 

5 Sucuk imalatı (%90), salam (%10)  

6 Süt tozu (%90), beyaz peynir - kaşar peynir (%10) 

7 Mısır (%40), buğday (%40), arpa ve diğer ürünler (%20) 

8 Beyaz peynir (%60), kaşar ve bez tulum (%20), süt tozu (%20) 

9 Yumurta üretimi (%100) 

10 Süt tozu (%90), peynir, yoğurt, tereyağı, ayran, süt (%10) 

11 Un (%80), kepek (%20) 

12 Gıda-un (%50), hububat (%10), gübre (%10), tavuk (%20), tohumculuk (%10) 

13 Un (%76), kepek (%24) 
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14 Un (%75), kepek (%25) 

15 Tahıl (%90), bakliyat (%10) 

16 Yem katkı maddesi (%15), premiks (%65), tamamlayıcılar(%20) 

17 Ay çekirdeği(%50), kabak çekirdeği(%10), fıstık (%10), kabuklu fıstık (%10), muhtelif (%20) 

18 Tahıl (%50), mısır (%30), yonca (%20)   

19 Sucuk (%80), pastırma (%10), salam-sosis (%10)   

20 Perakende sektörü, çeşitli gıda ve ürünler (%100) 

21 Fasulye, ayçiçeği, yonca (%25), sebze tohumları (%75) 

 

4.1.4.1. Konya İli Ekonomik Yatırım Desteklemelerine İlişkin Elde Edilen Diğer Bulgular, 

Sorunlar ve Olası Çözüm Önerileri 

Çalışmanın bu bölümünde, Konya ili ekonomik yatırım desteklemelerine ilişkin elde edilen diğer 

bulgular ortaya konularak, sorunların belirlenmesi ve olası çözüm önerilerinin geliştirilmesine 

çalışılmıştır. Öncelikle, Konya ilinde KKYDP kapsamında yer alan ekonomik yatırım programına 

ilişkin bazı özelliklerin belirlenmesine çalışılmıştır (Çizelge 75).Yatırım yapılacak çalışma alanı ile 

ilgili sahip olunan işletme sermayesi, sahip olunan tecrübe düzeyi, hammadde temininde istikrar 

sağlanması bulunması, proje hazırlama dokümanları yeterli ve anlaşılabilir formda olması, hibe 

ödemelerinde belirli bir düzen ve istikrar bulunması ifadelerinin ilk sıralarda yer aldığı belirlenmiştir. 

Bu sonuç da, destek alan ve almayan tüm yatırımcılar arasında, söz konusu destek programının 

benimsenme düzeyinin oldukça yaygınlaştığını ortaya koyabilmektedir. Sadece destek alan işletmeler 

açısından; işletmenin ürünlerini sattığı alıcılar ile arasındaki güven ve işbirliği olanakları arttığı, söz 

konusu hibe desteği ile ürün işleme ve pazarlama hacminde artış olduğu, firmanın çalışma alanı ile 

doğrudan ya da dolaylı olarak ilgili olan sektörler ile işbirliği imkânları geliştiği, işletmenin 

girdi/hammadde aldığı firma ve/veya üreticileri ile arasındaki güven ve işbirliği olanaklarının geliştiği, 

tespit edilmiştir. Bu sonuç da, özellikle bu destekten yararlanan yatırımcılar açısından, söz konusu 

programın faydasının net olarak ortaya konabildiğinin, piyasada yer alan aktörler arasında, artan ticari 

hacim ve davranışlara bağlı olarak, belirgin bir işbirliği ve güven atmosferinin geliştiğini ortaya 

koyabilmektedir.     

Çizelge 75. Konya ilindeki işletmelerin/yatırımcıların ekonomik yatırım programına ilişkin bazı 

düşüncelerinin belirlenmesi 

İfadeler Ortalama 

(n=23) 

Standart 

sapma 

Ortalamaya 

göre sıralama 

A-Destek alan ve almayan tüm işletmeler     

Yatırım konuları söz konusu ilin tarımsal potansiyeli ve kırsal kalkınması 

için uygun ve yeterlidir. 

3,57 1,56 7 

Proje danışmanı (özel) yeterlidir. (eğer var ise) 4,09 1,50 3 

Proje danışmanları için aşağıda belirtilmiş olan ifadelere katılım düzeyi    

Yüksek ücret istemeleri 2,22 1,59 11 

Yeterli bilgilendirme yapmaması 1,96 1,58 13 

Proje sahibi ile yeterince iletişim kurumaması 1,78 1,35 14 

Yeterli bilgi birikimine sahip olmaması 1,74 1,36 15 

Projeyle ilgili bürokratik işlemlerin takibini ve yönlendirme yapamaması 2,04 1,58 12 

Yatırım yapılacak çalışma alanı ile ilgili sahip olunan tecrübe düzeyi 

önemlidir. 

4,74 0,69 1 

Sahip olunan işletme sermayesi, yatırımın sürdürülebilirliği açısından 

önemlidir. 

4,74 0,69 1 

Hammadde temininde istikrar sağlanmaktadır. 3,87 1,32 5 

Yörede, ürünleri iyi işleyen pazarlama sistemlerine sahip olunduğu 

düşünülmektedir. 

3,91 1,35 4 
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KKYDP hakkında yeterince tanıtım yapılmaktadır. 2,70 1,46 8 

Proje başvuru, kabul ve uygulanma süreçlerinde bürokratik işlemler 

yoğun değildir. 

2,39 1,44 10 

Proje başvuru süresi yeterlidir. 3,74 1,48 6 

Hibe miktarı yeterlidir. 2,43 1,62 9 

Hibe ödemeleri belirli bir düzen ve istikrar vardır. 3,91 1,24 4 

Proje hazırlama dokümanları yeterli ve anlaşılabilir formdadır. 4,17 0,98 2 

B-Sadece destek alan işletmeler* Ortalama 

(n=14) 

Standart 

sapma 

Ortalamaya 

göre 

sıralama 

Söz konusu hibe desteği ile ürün işleme ve pazarlama 

hacminde artış oldu. 

4,04 1,07 2 

Firmanın çalışma alanı ile doğrudan ya da dolaylı olarak 

ilgili olan sektörler ile işbirliği imkânları gelişti. 

4,00 1,04 3 

Firmanın girdi/hammadde aldığı firma ve/veya üreticileri ile 

arasındaki güven ve işbirliği olanakları gelişti. 

4,00 1,17 3 

Firmanın ürünlerini sattığı alıcılar ile arasındaki güven ve 

işbirliği olanakları arttı. 

4,09 1,00 1 

*Bu ifadeler, KKYDP kapsamında ekonomik yatırımlar desteği alan 14 işletme esas alınarak değerlendirilmiştir. 

  

Konya ilinde de, KKYDP kapsamında, yatırımcılar ile yapılan anket çalışmasında, proje hazırlama 

konusunda karşılaşılan problemlerin tespit edilmesine çalışılmıştır (Çizelge 76). 

Çizelge 76. Konya ilinde ekonomik yatırımlar kapsamında proje hazırlama konusunda karşılaşılan 

problemler 

İfadeler Ortalama 

(n=23) 

Standart 

sapma 

Ortalamaya 

göre 

sıralama 

Danışman bulma zorluğu 1,78 1,28 3 

Dosya hazırlama maliyetinin yüksekliği 1,74 1,29 4 

Başvuru materyallerinin yetersizliği 1,52 1,08 5 

Proje hazırlama materyal ve dokümanların çok karmaşık ve 

uzun olması 

1,78 1,20 3 

Başvuru süresinin kısalığı 1,74 1,10 4 

Gerekli izin ve ruhsatların alınmasında karşılaşılan zorluklar 2,74 1,63 1 

Destek verilen sektörlerin, yöre önceliklerine tam olarak 

uymaması 

2,17 1,37 2 

Yatırımcıların, proje hazırlama konusunda karşılaştıkları problemlerin sırasıyla; gerekli izin ve 

ruhsatların alınmasında karşılaşılan zorluklar,destek verilen sektörlerin, yöre önceliklerine tam olarak 

uymaması, proje hazırlama materyal ve dokümanlarının çok karmaşık ve uzun olması, dosya 

hazırlama maliyetinin yüksekliği, başvuru süresinin kısalığı, başvuru materyallerinin yetersizliği 

olduğu belirlenmiştir.  

Proje uygulama aşamasında karşılaşılan zorluklar, aşağıda tespit edilmeye çalışılmıştır (Çizelge 77). 

Çalışmanın bu bölümünde, söz konusu destekten hem yararlanan hem de yararlanmayan 

yatırımcılardan, anket çalışması esnasında cevap vermesi istenmiştir. Söz konusu destekten 

yararlanmayan işletmelerin de, bu destek mekanizması hakkında yeterince bilgi sahibi olduğu, 

piyasada yer alan tüm aktörlerin, gerek ürün satışları, gerekse ürün alışlarında izledikleri prosedürler 

ve karşılaştıkları problemler hakkında yeterli düzeyde bilgi sahibi olduğu öngörülmüştür. 
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Çizelge 77. Konya ilinde ekonomik yatırımlar kapsamında uygulama aşamasında karşılaşılan 

zorlukların belirlenmesi  

İfadeler Ortalama 

(n=23) 

Standart 

sapma 

Ortalamaya 

göre sıralama 

İhale dosyalarını hazırlama güçlükleri 2,35 1,43 5 

Piyasa fiyatları ile proje bütçesi arasındaki tutarsızlıklar 2,43 1,38 4 

Teklif alacak firmaların yetersizliği 2,26 1,39 6 

Gerekli izin ve ruhsatların alınmasında karşılaşılan zorluklar 2,87 1,60 2 

İzleme değerlendirme formları ile ilgili zorluklar 2,57 1,50 3 

Hibe desteği için makine temin eden firmaların fiyatları 

yükseltmesi 

2,35 1,53 5 

Hibe desteği için makine temin eden firmaların, sağlamış 

oldukları makine-ekipmanların kalitesi ve dayanıklılığında 

görülen olumsuzluklar 

2,13 1,29 7 

Yüklenicilerin taahhütlerini zamanında sözleşmeye uygun olarak 

yerine getirmemesi 

2,43 1,44 4 

Projelerde firmaların sağlaması gereken özkaynak destekleri için, 

uzun vadeli kredi ya da başka destek mekanizmaları 

oluşturulabilir 

4,13 1,46 1 

Elde edilen sonuçlara göre; projelerde firmaların sağlaması gereken özkaynak destekleri için, uzun 

vadeli kredi ya da başka destek mekanizmaları oluşturulabileceği, gerekli izin ve ruhsatların 

alınmasında karşılaşılan zorluklar, izleme değerlendirme formları ile ilgili zorluklar, hibe desteği için 

makine temin eden firmaların, sağlamış oldukları makine ekipmanların kalitesi ve dayanıklılığında 

görülen olumsuzluklar, yüklenicilerin taahhütlerini zamanında sözleşmeye uygun olarak yerine 

getirmemesi ifadeleri ilk sıralarda yer almıştır. 

KKYDP ekonomik yatırımlar desteğinden yararlanan 14 işletmeye “söz konusu hibe desteğinden 

yararlanmasaydınız, yine de ilgili yatırımı yapar mıydınız?” sorusu sorulmuştur. Bu işletmelerin 10’u 

evet yanıtını vermiştir. Sonuç olarak, söz konusu destekten yararlanan işletmelerin, gerçekleştirmiş 

oldukları yatırımı önemsedikleri, bu destekten faydalanmasalar bile, çoğunluğunun söz konusu 

yatırımı gerçekleştirecekleri tespit edilmiştir. Böylelikle, yararlanmış olduğu destek sayesinde, destek 

aldığı miktardaki kaynağı, gerekli olan başka alternatif alanlarda kullanılabileceği ifade edilebilir.  

KKYDP ekonomik yatırımlar desteğinden yararlanan 14 işletmeye “almış olduğunuz hibe desteğinden 

sonra, çalışmalarınızı destekleyici olarak almış olduğunuz makine-ekipmanlar ya da yapmış 

olduğunuz yatırımlar var mı?” sorusu sorulmuştur. Bu işletmelerin de tamamı, evet yanıtını vermiş 

olup, özellikle 7 işletmenin, tamamlayıcı malzeme ve sistemler olarak, önemli sayılabilcek düzeyde 

iyileştirmeler yaptığı tespit edilmiştir. Buradan da, ilgili yatırım gerçekleştirildikten sonra, üretim 

faaliyetlerini destekleyici olarak, yatırımcıların ilave makina ve ekipman satın aldıkları, bunun da söz 

konusu yatırımın dolaylı katkılarından biri olduğu ifade edilebilir.  

Son olarak, KKYDP kapsamında ekonomik yatırımların uygulanmasında ve daha çok başarılı 

olmasında yapılması gereken konular, dikkat edilmesi gereken parametreler ve söz konusu destekleme 

programının avantajlı ve dezavantajlı yönlerinin belirlenmesine yönelik yatırımcılara açık uçlu bir 

soru sorulmuştur. Esas olarak yatırımcılar tarafından ifade edilen sorunlar ve olası çözüm önerileri 

aşağıda sunulmuştur: 
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(i) Proje başvuru sürecinde bürokratik işlemlerin oldukça zaman aldığı ve çeşitli işlemlerin (ruhsat 

alma, çeşitli kurum ve kuruluşlardan izin alma vb.) gerçekleştirilmesinde önemli zorlukların olduğu 

tespit edilmiştir. 

(ii) Söz konusu desteklemede Katma Değer Vergisi (KDV) oranın düşürülebileceği, belirli oranlarda 

muafiyet sağlanabileceği ya da tamamen kaldırılmasının faydalı olabileceği vurgulanmıştır. Diğer 

taraftan, proje tutarının hibe kısmını oluşturan tutarın gelir vergisinden muaf olmasının faydalı 

olabileceği vurgulanmıştır.    

(iii) Hibe desteğinin devam ettirilmesinin oldukça önemli olduğu belirtilmiş olmakla birlikte, uzun 

vadeli ve yönlendirici kredi teşvik araçlarının kullanımının da faydalı olabileceği belirlenmiştir. 

(iv) Hibe desteği ile satın alınacak makine-ekipman fiyatları ya da inşaat işlemleri için gerekli olan 

demirbaşların satın alınmasında, piyasadaki gerçek fiyat ile, firmaların, söz konusu proje için, proje 

başlangıcında, daha yüksek fiyat sunmalarının da önemli bir problem oluşturduğu tespit edilmiştir. Bu 

konuda, ilgili paydaşlar ve devlet kurumları, sanayi ve ticaret odaları, tarımsal kuruluş temsilcileri bir 

araya gelerek, oluşturulacak ortak bir komisyon ile söz konusu fiyat dalgalanmalarının önüne 

geçilebilecektir. Böylelikle, ilgili tarafların ve kamunun zarar görmeyeceği, teknik talimatlarda 

bahsedilmiş olan özellik, uygunluk ve kalitenin de korunmasına özen gösterilerek, önleyici ve teşvik 

edici bir mekanizma tesis edilmiş olacaktır.       

(v) Projelerin başarısı ve performanslarının sürekli olabilmesi için, GTHB personeli tarafından, proje 

bittikten sonra da firmalara yapılacak ziyaretlerin faydalı olabileceği belirlenmiştir. 

(vi) Konya iline yeni girecek yeni teknoloji ve sistemlere verilecek destek miktarının daha da 

arttırılabileceğinin faydalı olabileceği belirlenmiştir.    

(vii) Performansı iyi olan işletmelere daha önce KKYDP vb. destekler almış olsa bile, ödül olarak 

belirli zaman dilimlerinde tekrar proje sunma imkanı sağlanmalıdır. Böylelikle firmalarda ölçek 

büyüklüğünün sağlanması motive edilebilecektir.    

 

4.1.5. Samsun İli Ekonomik Yatırım Desteklemelerine İlişkin Sonuçlar 

 

Samsun ili, Türkiye’nin en kalabalık on altıncı şehridir. Karadeniz Bölgesi'nin Orta Karadeniz 

Bölümü'nde yer alır ve bölgenin en kalabalık şehridir. Samsun ilinde gerek ekonomik yatırımlar, 

gerekse makine ekipman alımlarının desteklenmesi programının etkisinin değerlendirilmesi 

çalışmalarında 2011 yılı baz alınmıştır. Bu dönemde ekonomik yatırım desteklemesine ilişkin 49 

yatırımcı proje destek başvurusunda bulunmuş olup, bunlardan 16’sı kabul edilip uygulanmış, 33’ü ise 

kabul edilmemiştir. Bu çalışmada da, ancak söz konusu desteklemeden faydalanmış 5 yatırımcı ve 

proje başvurusu kabul edilmemiş 10 yatırımcı olmak üzere toplam 15 yatırımcı ile anket çalışması 

yapılabilmiştir. Anket çalışmasının yapıldığı Haziran-Eylül döneminde ancak, anket yapılabilen 

yatırımcılar ile görüşülmüş olup, diğerleri ile yoğun programları olması ya da yurt içi ve dışındaki 

faaliyetlerinden dolayı anket çalışması yapma fırsatı olmamıştır. Telefon ya da internet ile de anket 

çalışması yapılmak istenmiş, ancak bunda da başarılı olunamamıştır. Böylelikle, anket çalışması ile 

yatırımcılarla detaylı ve olumlu görüşmeler yapılarak, bu verilerin analizi detaylı bir şekilde 

yapılmaya çalışılmıştır.   

 

Öncelikle söz konusu yatırımcı ve bu yatırımların kullanıldığı işletmelere bazı önemli karakteristikler 

aşağıda sunulmuştur (Çizelge 78). KKYDP kapsamında, Ekonomik Yatırımlar desteklemesinden 

yararlanan 5 yatırımcının, 2’sinin lise, 1’inin önlisans ve 2’sinin lisans mezunu olduğu belirlenmiştir. 

Söz konusu desteklemeden yararlanamayan 10yatırımcının 4’ü lise, 3’ü lisans, 2’sinin ilkokul ve 

1’inin de lisansüstü mezunu olduğu tespit edilmiştir. Desteklemeden yararlanan 5 işletmeden 2’sinin 

1990 yılı öncesi, 2’sinin de 2001-2010 arası kurulmuş olduğu belirlenmiştir. Desteklemeden 

faydalanamayan 10 işletmeden ise, 4 işletmenin 2001-2010 yılları arasında ve 3 işletmenin 1990-2000 

arası, 2 işletmenin ise 1990 yılı öncesinde kurulmuş olduğu tespit edilmiştir. Desteklemeden 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Karadeniz_B%C3%B6lgesi
https://tr.wikipedia.org/wiki/Orta_Karadeniz_B%C3%B6l%C3%BCm%C3%BC
https://tr.wikipedia.org/wiki/Orta_Karadeniz_B%C3%B6l%C3%BCm%C3%BC
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yararlanan 5 işletmenin tamamının, 11 yıl ve daha uzun süreden beri bu bölgede faaliyet gösterdiği 

belirlenmiş olup, desteklemeden faydalanamayan 10 işletmeden 7’sinin 11 yıl ve daha uzun süreden 

beri bu bölgede çalışmalarını sürdürmekte oldukları tespit edilmiştir. Yatırımın yapıldığı konum 

incelendiğinde ise; söz konusu desteklemeden faydalanan 2 işletme il merkezi, 2 işletme ilçe 

merkezinde faaliyetlerini sürdürürken, bu destekten faydalanamayan 10 işletmeden, 4’ünün organize 

sanayi bölgesinde, diğerlerinin ise köy, belde ve ilçe merkezlerinde bulundukları belirlenmiştir. 

Desteklemeden yararlanan ve yararlanmayan işletmelerin tamamının merkezi Samsun ilinde 

bulunmaktadır. Ekonomik Yatırımlar desteklemesinden yararlanan 5 işletmenin 2’sinin limited şirket, 

3’ünün ise anonim şirket statüsünde bulunduğu tespit edilmiştir. Desteklemeden yararlanamayan 10 

işletmenin ise; 8’inin limitet şirket karakteristiğinde olduğu belirlenmiştir.  

 

Proje desteği başvurusunda bulunulan KKYDP ekonomik yatırımlarının niteliği ve bazı özellikleri 

aşağıda belirtilmiştir (Çizelge 79). KKYDP desteğinden faydalanan 5 işletmenin tamamının kapasite 

artırma veya teknoloji yenileme programına başvurdukları belirlenmiştir. Destek alamayan 10 

yatırımcının ise 8’inin kapasite artırma veya teknoloji yenileme, 2’sinin ise yeni yatırım alt yapı 

yatırımı programına başvuru yapmış olduğu belirlenmiştir.   

 

Çalışmanın yapıldığı tüm yatırımcıların 13’ünün proje destek başvurularını, danışman aracılığı ile 

yaptıkları, geriye kalan 2’sinin ise kendisi ve İl Müdürlüğü personeli ile birlikte yaptıkları tespit 

edilmiştir. Proje destek başvurusu kabul edilen 5 yatırımcının tamamının hemen faaliyete geçtiği 

belirlenmiştir.    

 

Çizelge 78. Samsun ilinde KKYDP ekonomik yatırımlar kapsamında yatırımcı ve işletmelere ait bazı 

karakteristikler 

Karakteristikler İşletmeler 

Destek alan yatırımcılar / 

işletmeler (n=5) 

Destek almayan 

yatırımcılar / işletmeler 

(n=10) 

Yatırımcının eğitim düzeyi   

1: İlkokul 0 2 

2: Ortaokul 0 0 

3: Lise 2 4 

4: Ön Lisans 1 0 

5: Lisans 2 3 

6: Lisansüstü 0 1 

İşletmenin kuruluş yılı   

1990 > 2 2 

1990-2000 1 4 

2001-2010 2 2 

2010 < 0 2 

İşletmenin proje yöresinde faaliyet süresi (yıl)   

1-5 0 2 

6-10 0 1 

11-20 2 2 

20 < 3 5 

Yatırımın yapıldığı konum   

Köy 1 2 

Belde 0 2 

Organize Sanayi Bölgesi 0 4 

İl Merkezi 2 0 

Diğer (ilçe merkezi) 2 2 
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İşletme merkezinin bulunduğu il   

Samsun 5 10 

Diğer iller 0 0 

İşletmenin tüzel kişilik durumu   

Anonim Şirket 3 2 

Limited Şirket 2 8 

Kooperatif 0 0 

Birlik 0 0 

Bireysel 0 0 

 

 

 

 

Çizelge 79. Samsun ilinde yatırımcılar tarafından proje destek başvurusu yapılan programlar (n=15) 

Ekonomik Yatırım çeşidi Destek alan yatırımcılar / 

işletmeler (n=5) 

Destek almayan 

yatırımcılar / işletmeler 

(n=10) 

Kapasite artırma veya teknoloji yenileme 5 8 

Yeni yatırım 0 2 

Tamamlama yatırımı 0 0 

Sulama alt yapı yatırımları 0 0 

 

Yapılan yatırıma destekleyici faaliyet olarak, hibe desteği kapsamı dışında, ilave yatırım yapılma 

durumu analiz edildiğinde; başvurusu kabul edilen 5 işletmenin, 3’ünün söz konusu ilave yatırımları 

yapmış olduğu belirlenmiştir. Söz konusu yapılmış olan ek destekleyici yatırımların ise, makine alımı 

ve tesisat kurulumu olduğu tespit edilmiştir. Bunların bedellerinin de sırasıyla; 170.000 TL, 500.000 

TL ve 400.000 TL olduğu tespit edilmiştir. Buradan da, KKYDP’ndan yararlanmış olan 5 işletmenin, 

3’ünün almış olduğu desteğe tamamlayıcı olarak ilave yatırımlar yaptığını, işletmesini daha da 

büyütme ve geliştirme arayışlarına girdiği tespit edilmiştir. Bu sonucun da, söz konusu KKYDP’nın 

sağlamış olduğu çarpan etkilerden biri olduğu kabul edilebilir.      

Yapılan yatırım için işlenmiş ürün pazarlama ağı olup-olmadığı da analiz edilmiştir. Yatırımcılar genel 

olarak pazarlama ağlarında; daha çok aracılar ve halk pazarlarının yer aldığı belirlenmiş olup, daha az 

yoğunlukta olarak süpermarketlerin, diğer iller ve dış pazarların bulunduğu tespit edilmiştir.    

İşletmelerde faaliyetlerin sürekliliğini belirlemek için yapılan değerlendirmede, anket çalışması 

yapılan 15 işletme içerisinde, bir yıl içerisinde 7 işletmenin 12 ay, 3 işletmenin 6 ay, 1 işletmenin 3 ay, 

1 işletmenin 7 ay, 2 işletmenin 9 ay, 1 işletmenin ise 10 ay faaliyetlerini sürdürmekte olduğu 

belirlenmiştir.    

İşletmelerin yıllık kapasite kullanım oranları incelendiğinde ise; 2 işletmenin %100, 1 işletmenin %90, 

1 işletmenin %85, 1 işletmenin %80, geriye kalan işletmelerin ise yıllık kapasite kullanım oranı 

değerlerinin %80’nin altında olduğu belirlenmiştir.   

Çalışmanın bu bölümünde de değişim göstermesi beklenen olası parametreler üzerinde 

yoğunlaşılmıştır. İşletmelerin istihdam ettikleri daimi (sürekli) ve geçici çalışan sayıları açısından, 

ekonomik yatırımlar kapsamında, destek almak için yapılmış olan başvuru dönemi öncesi (2011 yılı ve 

öncesi) ve mevcut döneme (2014-2015 yılı) ilişkin karşılaştırmalarda belirgin farklılıkların olduğu 

belirlenmiştir (Çizelge 80).  

Birçok işletmede, proje başvuru dönemi olan 2011 yılı ile mevcut dönem (2014-2015 yılı verileri) 

karşılaştırıldığında, sürekli işçi ve geçici işçi açısından, önemli artışların olduğu tespit edilmiştir. Bu 

sonuç da, KKYDP kapsamında uygulanmış olan, ekonomik yatırımları destekleme programının, 
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işletmelerin istihdam etmiş oldukları daimi ve geçici işçi sayıları açısından, önemli artışları sağlamış 

olduğunu ortaya koyabilmektedir.  

İşletmelerin yıllık ürün işleme kapasiteleri açısından, ekonomik yatırımlar kapsamında, 2011 yılı ve 

öncesi ve mevcut döneme (2015 yılı) ilişkin karşılaştırmalarda da belirgin farklılıkların olduğu tespit 

edilmiştir (Çizelge 81). Bu sonuç da, KKYDP’nın,ürün işleme kapasiteleri açısından, önemli artışları 

sağlamış olduğunu ortaya koyabilmektedir. Buna karşın destek almayan işletmelerin yıllık ürün işleme 

kapasitelerinde de artışların olduğu görülmekle birlikte, söz konusu artışın destek alan işletmelerde 

daha yüksek olduğu belirlenmiştir. 

KKYDP çerçevesinde, işletmelerin kazanmış oldukları yıllık cirolarına (gelir) göre, destek alan ve 

almayan işletmeler bazındaki dağılımları da değerlendirilmiştir (Çizelge 82). 

 

 

Çizelge 80. Samsun ilindeki işletmelerde sürekli ve geçici çalışan sayısı açısından hibe desteği 

başvuru öncesi ve şimdiki durumun karşılaştırılması  

İşletme 

no 

Sürekli ve geçici çalışan sayısı 

(adet) 

İşletmeler 

Destek alan yatırımcılar / 

işletmeler (n=5) 

Destek almayan yatırımcılar / 

işletmeler (n=10) 

2011 2014 2011 2014 

1 Sürekli çalışan sayısı 

Geçici çalışan sayısı  

3 

6 

5 

6 

6 

30 

12 

50 

2 Sürekli çalışan sayısı  

Geçici çalışan sayısı  

250 

0 

285 

0 

8 

4 

8 

4 

3 Sürekli çalışan sayısı  

Geçici çalışan sayısı  

90 

150 

100 

100 

15 

0 

25 

0 

4 Sürekli çalışan sayısı  

Geçici çalışan sayısı  

200 

0 

283 

0 

10 

50 

10 

50 

5 Sürekli çalışan sayısı  

Geçici çalışan sayısı  

20 

0 

30 

0 

* * 

6 Sürekli çalışan sayısı 

Geçici çalışan sayısı  

- - 0 

0 

7 

20 

7 Sürekli çalışan sayısı  

Geçici çalışan sayısı  

- - 8 

10 

8 

10 

8 Sürekli çalışan sayısı  

Geçici çalışan sayısı  

- - 50 

0 

50 

0 

9 Sürekli çalışan sayısı  

Geçici çalışan sayısı  

- - 22 

22 

20 

15 

10 Sürekli çalışan sayısı  

Geçici çalışan sayısı 

- - 100 

0 

100 

0 
*KKYDP Ekonomik Yatırımlar desteğinden faydalanamayan 1 işletmeden cevap alınamamıştır. 

 

Çizelge 81. Samsun ilindeki işletmelerde yıllık ürün işleme kapasitesi (ton) açısından hibe desteği 

başvuru öncesi ve mevcut durumun karşılaştırılması  

 

İşletme 

no 

Yıllık ürün işleme kapasitesi (ton/adet) 

Destek alan yatırımcılar / işletmeler 

(n=5) 

Destek almayan yatırımcılar / işletmeler 

(n=10) 

2011 2014 2011 2014 

1 1.000 2.000 2.000 ton salça, 1 

milyon kavanoz 

közlenmiş biber 

300 ton salça 
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2 16.000 32.000 50 120 

3 30.000 30.000 12.000 12.000 

4 250.000 450.000 100 100 

5 15.000 18.000 * * 

6 - - 0 7.500 

7 - - 8.000 8.000 

8 - - 80.000 80.000 

9 - - 4.000 2.500 

10 - - 108.000 108.000 
*KKYDP Ekonomik Yatırımlar desteğinden faydalanamayan 1 işletmeden cevap alınamamıştır. 

 

Çizelge 82. Samsun ilindeki işletmelerde yıllık cirolarına göre değişim 

İşletme 

no 

İşletmeler 

Destek alan yatırımcılar / işletmeler (n=5) Destek almayan yatırımcılar / işletmeler 

(n=10) 

2011 2014 2011 2014 

1 Küçük Küçük Orta Küçük 

2 Büyük Büyük Küçük Küçük 

3 Büyük Büyük Orta Orta 

4 Orta Orta Orta Büyük 

5 Orta Orta * * 

6 - - Mikro Orta 

7 - - Küçük Küçük 

8 - - Büyük Büyük 

9 - - Orta Orta 

10 - - Orta Büyük 
*KKYDP Ekonomik Yatırımlar desteğinden faydalanamayan 1 işletmeden cevap alınamamıştır. 

 

Çalışmanın bu bölümünde, işletmelerin KKYDP dışında, başka kurum ya da organizasyonlardan 

destek alıp-almadıkları tespit edilmeye çalışılmıştır. Anket çalışması yapılan 15 firma içerisinde; 1 

firma KOSGEB (100.000 TL tutarında destek), 1 firma Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA)’ndan 

(500.000 TL tutarında destek), 1 firmanın da TKDK (500.000 TL tutarında destek)’dan destek aldığı 

belirlenmiştir.  Bu sonuçların toplu olarak özetlenmesi gerekirse; Samsun ilindeki yatırımcı 

işletmelerin proje kültürünün yavaş yavaş gelişmeye başladığını ortaya koyabilmektedir.  

2011 yılından 2014 yılına gelindiğinde, işletmelerin genel olarak işledikleri ürün çeşitliliğinde önemli 

bir farklılık olmadığı tespit edilmiş olup, işletmelerin faaliyet gösterdikleri başlıca ürünler aşağıda 

belirtilmiştir (Çizelge 83). 

 

Çizelge 83. Samsun ilindeki işletmelerin başlıca faaliyet konuları 

İşletme 

no 

Başlıca faaliyet konuları ve toplam üretim kapasitesi içindeki oranı (%) 

1 Çeltik (%100) 

2 Tavukçuluk (%100) 

3 Fındık işleme (%100) 

4 Yem üretimi (%100) 

5 Buğday işleme (%100) 

6 Salça üretimi (%50), közlenmiş biber üretimi (%100) 



87 

 

7 Buğday unu (%100) 

8 Yem üretimi (%100) 

9 Yem üretimi (%100) 

10 Fındık (%100) 

11 * 

12 Çeltik (%100) 

13 Buğday unu (%100) 

14 Ayçiçeğinden ham yağ üretimi (%100) 

15 Yem üretimi (%100) 
*KKYDP Ekonomik Yatırımlar desteğinden faydalanamayan 1 işletmeden cevap alınamamıştır. 

 

 

4.1.5.1. Samsun İli Ekonomik Yatırım Desteklemelerine İlişkin Elde Edilen Diğer Bulgular, 

Sorunlar ve Olası Çözüm Önerileri 

 

Çalışmanın bu bölümünde, Samsun ili ekonomik yatırım desteklemelerine ilişkin elde edilen diğer 

bulgular ortaya konularak, sorunlar belirlenmesi ve olası çözüm önerilerinin geliştirilmesine 

çalışılmıştır.Öncelikle, Samsun ilinde KKYDP kapsamında yer alan ekonomik yatırım programına 

ilişkin bazı özelliklerin belirlenmesine çalışılmıştır (Çizelge 84).  

 

Çizelge 84. Samsun ilindekiişletme/yatırımcıların ekonomik yatırım programına ilişkin bazı 

düşüncelerinin belirlenmesi 

İfadeler Ortalama 

(n=15) 

Standart 

sapma 

Ortalamaya 

göre sıralama 

A-Destek alan ve almayan tüm işletmeler     

Yatırım konuları söz konusu ilin tarımsal potansiyeli ve kırsal 

kalkınması için uygun ve yeterlidir. 

3,93 1,10 5 

Proje danışmanı (özel) yeterlidir. (eğer var ise) 3,87 1,13 6 

Proje danışmanları için aşağıda belirtilmiş olan ifadelere katılım 

düzeyi 

   

Yüksek ücret istemeleri 2,20 1,15 8 

Yeterli bilgilendirme yapmaması 2,07 1,10 9 

Proje sahibi ile yeterince iletişim kurumaması 1,93 1,16 10 

Yeterli bilgi birikimine sahip olmaması 2,20 1,08 8 

Projeyle ilgili bürokratik işlemlerin takibini ve yönlendirme 

yapamaması 

2,07 1,03 9 

Yatırım yapılacak çalışma alanı ile ilgili sahip olunan tecrübe 

düzeyi önemlidir. 

4,13 0,64 3 

Sahip olunan işletme sermayesi, yatırımın sürdürülebilirliği 

açısından önemlidir. 

4,20 0,68 2 

Hammadde temininde istikrar sağlanmaktadır. 3,67 0,98 7 

Yörede, ürünleri iyi işleyen pazarlama sistemlerine sahip 

olunduğu düşünülmektedir. 

4,00 0,65 4 

KKYDP hakkında yeterince tanıtım yapılmaktadır. 4,20 0,86 2 

Proje başvuru, kabul ve uygulanma süreçlerinde bürokratik 

işlemler yoğun değildir. 

3,67 0,98 7 

Proje başvuru süresi yeterlidir. 4,00 0,65 4 

Hibe miktarı yeterlidir. 4,20 0,86 2 

Hibe ödemeleri belirli bir düzen ve istikrar vardır. 4,00 0,76 4 

Proje hazırlama dokümanları yeterli ve anlaşılabilir formdadır. 4,27 0,59 1 

B-Sadece destek alan işletmeler* Ortalama 

(n=5) 

Standart 

sapma 

Ortalamaya 

göre sıralama 

Söz konusu hibe desteği ile ürün işleme ve pazarlama hacminde 3,47 0,83 3 
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artış oldu. 

Firmanın çalışma alanı ile doğrudan ya da dolaylı olarak ilgili 

olan sektörler ile işbirliği imkânları gelişti. 

3,73 0,46 2 

Firmanın girdi/hammadde aldığı firma ve/veya üreticileri ile 

arasındaki güven ve işbirliği olanakları gelişti. 

3,80 0,56 1 

Firmanın ürünlerini sattığı alıcılar ile arasındaki güven ve işbirliği 

olanakları arttı. 

3,27 0,70 4 

*Bu ifadeler, KKYDP kapsamında ekonomik yatırımlar desteği alan 14 işletme esas alınarak değerlendirilmiştir. 

 

Proje hazırlama dokümanlarının yeterli ve anlaşılabilir formda olması, hibe miktarının yeterli 

olduğunun düşünülmesi, yatırım yapılacak çalışma alanı ile ilgili sahip olunan işletme sermayesi 

ifadeleri ilk sıralarda yer almıştır. Bunları; sahip olunan tecrübe düzeyi, proje başvuru süresinin yeterli 

olması, yatırım konularının söz konusu ilin tarımsal potansiyeli ve kırsal kalkınması için uygun ve 

yeterli olması ifadeleri izlemiştir. Bu ifadeleri; hammadde temininde istikrar sağlanması, hibe 

ödemelerinde belirli bir düzen ve istikrar bulunması vb. ifadelerin izlediği belirlenmiştir. Bu sonuç da, 

destek alan ve almayan tüm yatırımcılar arasında, söz konusu destek programının benimsenme 

düzeyinin oldukça yaygınlaştığını ortaya koyabilmektedir. Sadece destek alan işletmeler açısından; 

işletmenin ürünlerini sattığı alıcılar ile arasındaki güven ve işbirliği olanakları arttığı, söz konusu hibe 

desteği ile ürün işleme ve pazarlama hacminde artış olduğu, firmanın çalışma alanı ile doğrudan ya da 

dolaylı olarak ilgili olan sektörler ile işbirliği imkânları geliştiği, işletmenin girdi/hammadde aldığı 

firma ve/veya üreticiler ile arasındaki güven ve işbirliği olanaklarının geliştiği tespit edilmiştir. Bu 

sonuç da, özellikle bu destekten yararlanan yatırımcılar açısından, söz konusu programın faydasının 

net olarak ortaya konabildiğinin, piyasada yer alan aktörler arasında, artan ticari hacim ve davranışlara 

bağlı olarak, belirgin bir işbirliği ve güven atmosferinin geliştiğini ortaya koyabilmektedir.     

Samsun ilinde de, KKYDP kapsamında, yatırımcılar ile yapılan anket çalışmasında, proje hazırlama 

konusunda karşılaşılan problemlerin tespit edilmesine çalışılmıştır (Çizelge 85). Yatırımcıların, proje 

hazırlama konusunda karşılaştıkları problemlerin sırasıyla; gerekli izin ve ruhsatların alınmasında 

karşılaşılan zorluklar, dosya hazırlama maliyetinin yüksekliği, proje hazırlama materyal ve 

dokümanlarının çok karmaşık ve uzun olması, başvuru materyallerinin yetersizliği ve danışman bulma 

zorluğu olduğu belirlenmiştir. 

Çizelge 85. Samsun ilinde proje hazırlama konusunda karşılaşılan problemler 

İfadeler Ortalama 

(n=15) 

Standart 

sapma 

Ortalamaya 

göre 

sıralama 

Danışman bulma zorluğu 1,87 0,83 6 

Dosya hazırlama maliyetinin yüksekliği 2,27 1,10 3 

Başvuru materyallerinin yetersizliği 1,93 0,80 5 

Proje hazırlama materyal ve dokümanların çok karmaşık ve 

uzun olması 

2,07 0,70 4 

Başvuru süresinin kısalığı 2,07 1,03 4 

Gerekli izin ve ruhsatların alınmasında karşılaşılan zorluklar 2,53 1,19 1 

Destek verilen sektörlerin, yöre önceliklerine tam olarak 

uymaması 

2,33 1,05 2 

 

Proje uygulama aşamasında karşılaşılan zorluklar, aşağıda tespit edilmeye çalışılmıştır (Çizelge 86). 

Çalışmanın bu bölümünde, söz konusu destekten hem yararlanan hem de yararlanmayan 

yatırımcılardan, anket çalışması esnasında cevap vermesi istenmiştir. Söz konusu destekten 

yararlanmayan işletmelerin de, bu destek mekanizması hakkında yeterince bilgi sahibi olduğu, 

piyasada yer alan tüm aktörlerin, gerek ürün satışları, gerekse ürün alışlarında izledikleri prosedürler 

ve karşılaştıkları problemler hakkında yeterli düzeyde bilgi sahibi olduğu öngörülmüştür. Elde edilen 

sonuçlara göre; hibe desteği için makine temin eden firmaların fiyatları yükseltmesi, gerekli izin ve 

ruhsatların alınmasında karşılaşılan zorluklar ilk sıralarda yer almışlardır. Bunları; teklif alacak 
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firmaların yetersizliği, piyasa fiyatları ile proje bütçesi arasındaki tutarsızlıklar, ihale dosyalarını 

hazırlama güçlükleri, yüklenicilerin taahhütlerini zamanında sözleşmeye uygun olarak yerine 

getirmemesi, hibe desteği için makine temin eden firmaların, sağlamış oldukları makine ekipmanların 

kalitesi ve dayanıklılığında görülen olumsuzluklar, izleme değerlendirme formları ile ilgili zorluklar 

izlemiştir.  

 

 

 

 

 

Çizelge 86. Samsun ilinde ekonomik yatırımlar kapsamında uygulama aşamasında karşılaşılan 

zorlukların belirlenmesi  

İfadeler Ortalama 

(n=15) 

Standart 

sapma 

Ortalamaya 

göre sıralama 

İhale dosyalarını hazırlama güçlükleri 3,00 0,76 5 

Piyasa fiyatları ile proje bütçesi arasındaki tutarsızlıklar 3,07 0,70 4 

Teklif alacak firmaların yetersizliği 3,13 0,92 3 

Gerekli izin ve ruhsatların alınmasında karşılaşılan zorluklar 3,20 0,94 2 

İzleme değerlendirme formları ile ilgili zorluklar 2,80 0,77 8 

Hibe desteği için makine temin eden firmaların fiyatları 

yükseltmesi 

3,33 0,72 1 

Hibe desteği için makine temin eden firmaların, sağlamış 

oldukları makine-ekipmanların kalitesi ve dayanıklılığında 

görülen olumsuzluklar 

2,87 0,64 7 

Yüklenicilerin taahhütlerini zamanında sözleşmeye uygun olarak 

yerine getirmemesi 

2,93 0,46 6 

Projelerde firmaların sağlaması gereken özkaynak destekleri için, 

uzun vadeli kredi ya da başka destek mekanizmaları 

oluşturulabilir 

3,33 0,62 1 

 

KKYDP ekonomik yatırımlar desteğinden yararlanan 5 işletmeye “söz konusu hibe desteğinden 

yararlanmasaydınız, yine de ilgili yatırımı yapar mıydınız?” sorusu sorulmuştur. Bu işletmelerin 3’ü 

evet yanıtını vermiştir. Sonuç olarak, söz konusu destekten yararlanan işletmelerin, gerçekleştirmiş 

oldukları yatırımı önemsedikleri, bu destekten faydalanmasalar bile, çoğunluğunun söz konusu 

yatırımı gerçekleştireceklerini belirtmişlerdir. Böylelikle, yararlanmış olduğu destek sayesinde, destek 

aldığı miktardaki kaynağı, gerekli olan başka alternatif alanlarda kullanılabileceği ifade edilebilir.  

KKYDP ekonomik yatırımlar desteğinden yararlanan 14 işletmeye “almış olduğunuz hibe desteğinden 

sonra, çalışmalarınızı destekleyici olarak almış olduğunuz makine-ekipmanlar ya da yapmış 

olduğunuz yatırımlar var mı?” sorusu sorulmuştur. Bu işletmelerin de 3’ü evet yanıtını vermiştir. 

Buradan da, ilgili yatırım gerçekleştirildikten sonra, üretim faaliyetlerini destekleyici olarak, 

yatırımcıların ilave makina ve ekipman satın aldıkları, bunun da söz konusu yatırımın dolaylı 

katkılarından biri olduğu ifade edilebilir.  

Son olarak, KKYDP kapsamında ekonomik yatırımların uygulanmasında ve daha çok başarılı 

olmasında yapılması gereken konular, dikkat edilmesi gereken parametreler ve söz konusu destekleme 

programının avantajlı ve dezavantajlı yönlerinin belirlenmesine yönelik yatırımcılara açık uçlu bir 

soru sorulmuştur. Esas olarak yatırımcılar tarafından ifade edilen sorunlar ve olası çözüm önerileri 

aşağıda sunulmuştur: 

(i) Proje başvuru sürecinde bürokratik işlemlerin oldukça zaman aldığı ve ruhsat alma, çeşitli 

kurumlardan izin alma vb. konuların oldukça zaman aldığı belirlenmiştir.   
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(ii) Söz konusu desteklemede Katma Değer Vergisi (KDV) oranın düşürülebileceği, belirli oranlarda 

muafiyet sağlanabileceği ya da tamamen kaldırılmasının faydalı olabileceği vurgulanmıştır.    

(iii) Hibe desteğinin devam ettirilmesinin oldukça önemli olduğu belirtilmiş olmakla birlikte, uzun 

vadeli ve yönlendirici kredi teşvik araçlarının kullanımının da faydalı olabileceği belirtilmiştir.     

(iv) Hibe desteği ile satın alınacak makine-ekipman fiyatları ya da inşaat işlemleri için gerekli olan 

demirbaşların satın alınmasında, piyasadaki gerçek fiyat ile, firmaların, söz konusu proje için, proje 

başlangıcında, daha yüksek fiyat sunmalarının da önemli bir problem oluşturduğu tespit edilmiştir. Bu 

konuda, ilgili paydaşlar ve devlet kurumları, sanayi ve ticaret odaları, tarımsal kuruluş temsilcileri bir 

araya gelerek, oluşturulacak ortak bir komisyon ile söz konusu fiyat dalgalanmalarının önüne 

geçilebilecektir. Böylelikle, ilgili tarafların ve kamunun zarar görmeyeceği, teknik talimatlarda 

bahsedilmiş olan özellik, uygunluk ve kalitenin de korunmasına özen gösterilerek, önleyici ve teşvik 

edici bir mekanizma tesis edilmiş olacaktır.       

(v) Düşük faizli işletme kredisinin de sağlanmasının faydalı olabileceği belirlenmiştir. 

4.1.6. Erzurum İli Ekonomik Yatırım Desteklemelerine İlişkin Sonuçlar 

 

Erzurum ili, Türkiye’nin en kalabalık yirmi yedinci şehridir. Erzurum ilinde gerek ekonomik 

yatırımlar, gerekse makine ekipman alımlarının desteklenmesi programının etkisinin değerlendirilmesi 

çalışmalarında 2011 yılı baz alınmıştır. Bu dönemde ekonomik yatırım desteklemesine ilişkin 13 

yatırımcı proje destek başvurusunda bulunmuş olup, bunlardan 8’i kabul edilip uygulanmış, 5’i ise 

kabul edilmemiştir. Bu çalışmada da, ancak söz konusu desteklemeden faydalanmış 5 yatırımcı ve 

proje başvurusu kabul edilmemiş 2 yatırımcı olmak üzere toplam 7 yatırımcı ile anket çalışması 

yapılabilmiştir. Telefon ya da internet ile de anket çalışması yapılmak istenmiş, ancak bunda da 

başarılı olunamamıştır. Böylelikle, anket çalışması ile yatırımcılarla detaylı ve olumlu görüşmeler 

yapılarak, bu verilerin analizi detaylı bir şekilde yapılmaya çalışılmıştır. Öncelikle söz konusu 

yatırımcı ve bu yatırımların kullanıldığı işletmelere bazı önemli karakteristikler aşağıda sunulmuştur 

(Çizelge 87).  

KKYDP kapsamında, Ekonomik Yatırımlar desteklemesinden yararlanan 5 yatırımcının, 3’ünün 

ilkokul, 1’inin ise lise mezunu olduğu belirlenmiştir. Söz konusu desteklemeden yararlanamayan 

2yatırımcının 1’i lise, 1’inin de lisansüstü mezunu olduğu tespit edilmiştir. Desteklemeden yararlanan 

5 işletmeden 2’sinin 1990-2000, 3’ünün de 2001-2010 yıllarında kurulmuş olduğu belirlenmiştir. 

Desteklemeden faydalanamayan 2 işletmeden ise, 1’inin 1990 yılı öncesinde ve 1 işletmenin de 1990-

2000 arasında kurulmuş olduğu tespit edilmiştir.  Desteklemeden yararlanan 5 işletmenin 3’ü 6-10 yıl, 

2’sinin ise 11-20 yıldan beri burada faaliyet gösterirken, destekten faydalanamayan 2 işletmenin 

tamamının da 20 yıl ve daha uzun süreden beri bu bölgede çalışmalarını sürdürmekte oldukları tespit 

edilmiştir.    

Yatırımın yapıldığı konum incelendiğinde ise; söz konusu desteklemeden faydalanan 1 işletme köy, 1 

işletme belde ve 3 işletmenin il merkezinde faaliyetlerini sürdürürken, bu destekten faydalanamayan 2 

işletmenin 1’i belde ve 1’inin de il merkezinde faaliyetini sürdürmekte olduğu belirlenmiştir.  

Desteklemeden yararlanan ve yararlanmayan işletmelerin tamamının merkezi Erzurum ilinde 

bulunmaktadır. Ekonomik Yatırımlar desteklemesinden yararlanan 5 işletmenin 5’inin limited şirket 

statüsünde bulunduğu tespit edilmiştir. Desteklemeden yararlanamayan 2 işletmenin ise; 1’inin 

anonim şirket ve 1’inin de limited şirket karakteristiğinde olduğu belirlenmiştir.  

Proje desteği başvurusunda bulunulan KKYDP ekonomik yatırımlarının niteliği ve bazı özellikleri 

aşağıda belirtilmiştir (Çizelge 88). KKYDP desteğinden faydalanan 5 işletmenin, 2’sinin kapasite 

artırma veya teknoloji yenileme, 2’sinin yeni yatırım ve 1’inin de tamamlama yatırımına başvurdukları 

belirlenmiştir. Destek alamayan 2 yatırımcının ise tamamının yeni yatırım programına başvuru yapmış 

olduğu belirlenmiştir. 

Çalışmanın yapıldığı toplam 7 yatırımcının, 5’inin proje destek başvurularını, danışman aracılığı ile 

yaptıkları, geriye kalan 1’sinin ise kendisi ve İl Müdürlüğü personeli ile birlikte yaptıkları, diğer 1 
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kişinin de şirket muhasebe müdürü ile birlikte projeyi hazırladıkları tespit edilmiştir. Proje destek 

başvurusu kabul edilen 5 yatırımcının, 4’ünün hemen faaliyete geçtiği belirlenmiştir.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çizelge 87. Erzurum ilinde yatırımcı ve işletmelere ait bazı karakteristikler 

Karakteristikler İşletmeler 

Destek alan 

yatırımcılar / 

işletmeler (n=5) 

Destek almayan 

yatırımcılar / 

işletmeler (n=2) 

Yatırımcının eğitim düzeyi   

1: İlkokul 3 0 

2: Ortaokul 0 0 

3: Lise 2 1 

4: Ön Lisans 0 0 

5: Lisans 0 0 

6: Lisansüstü 0 1 

İşletmenin kuruluş yılı   

1990 > 0 1 

1990-2000 2 1 

2001-2010 3 0 

2010 < 0 0 

İşletmenin proje yöresinde faaliyet süresi (yıl)   

1-5 0 0 

6-10 3 0 

11-20 2 0 

20 < 0 2 

Yatırımın yapıldığı konum   

Köy 1 0 

Belde 1 1 

Organize Sanayi Bölgesi 0 0 

İl Merkezi 3 1 

Diğer (ilçe merkezi) 0 0 

İşletme merkezinin bulunduğu il   

Erzurum 5 2 

Diğer iller 0 0 

İşletmenin tüzel kişilik durumu   

Anonim Şirket 0 1 

Limited Şirket 5 1 

Kooperatif 0 0 
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Birlik 0 0 

Bireysel 0 0 

 

Çizelge 88. Erzurum ilinde yatırımcılar tarafından proje destek başvurusu yapılan programlar (n=7) 

Ekonomik Yatırım çeşidi Destek alan yatırımcılar / 

işletmeler (n=5) 

Destek almayan 

yatırımcılar / işletmeler 

(n=2) 

Kapasite artırma veya teknoloji yenileme 2 0 

Yeni yatırım 2 2 

Tamamlama yatırımı 1 0 

Sulama alt yapı yatırımları 0 0 

 

 

Yapılan yatırıma destekleyici faaliyet olarak, hibe desteği kapsamı dışında, ilave yatırım yapılma 

durumu analiz edildiğinde; başvurusu kabul edilen 5 işletmenin, 3’ünün söz konusu ilave yatırımları 

yapmış olduğu belirlenmiştir. Söz konusu yapılmış olan ek destekleyici yatırımların ise, makine alımı 

ve tesisat kurulumu olduğu tespit edilmiştir. Buradan da, KKYDP’ndan yararlanmış olan 5 işletmenin, 

3’ünün almış olduğu desteğe tamamlayıcı olarak ilave yatırımlar yaptığını, işletmesini daha da 

büyütme ve geliştirme arayışlarına girdiği tespit edilmiştir. Bu sonucun da, söz konusu KKYDP’nın 

sağlamış olduğu çarpan etkilerden biri olduğu kabul edilebilir.      

Yapılan yatırım için işlenmiş ürün pazarlama ağı olup-olmadığı da analiz edilmiştir. Yatırımcılar genel 

olarak pazarlama ağlarında; daha çok aracılar ve halk pazarlarının yer aldığı belirlenmiş olup, daha az 

yoğunlukta olarak süpermarketlerin, diğer iller ve dış pazarların bulunduğu tespit edilmiştir.    

İşletmelerde faaliyetlerin sürekliliğini belirlemek için yapılan değerlendirmede, anket çalışması 

yapılan 7 işletme içerisinde, bir yıl içerisinde 3 işletmenin 12 ay, 3 işletmenin 9 ay ve geriye kalan 1 

işletmenin de 6 ay faaliyetlerini sürdürmekte olduğu belirlenmiştir.    

İşletmelerin yıllık kapasite kullanım oranları incelendiğinde ise; 1 işletmenin %90-100, 1 işletmenin 

%80, 1 işletmenin %70-80, 2 işletmenin %60-70, 1 işletmenin %50, geriye kalan 2 işletmenin de yıllık 

kapasite kullanım oranlarının %50’nin altında olduğu belirlenmiştir.   

Çalışmanın bu bölümünde de değişim göstermesi beklenen olası parametreler üzerinde 

yoğunlaşılmıştır. İşletmelerin istihdam ettikleri daimi (sürekli) ve geçici çalışan sayılarının toplamı 

olan toplam işçi sayıları açısından, ekonomik yatırımlar kapsamında, destek almak için yapılmış olan 

başvuru dönemi öncesi (2011 yılı ve öncesi) ve mevcut döneme (2014-2015 dönemi) ilişkin 

karşılaştırmalarda belirgin farklılıkların olduğu belirlenmiştir (Çizelge 89). Birçok işletmede, proje 

başvuru dönemi olan 2011 yılı ile mevcut dönem (2014-2015 dönemi) karşılaştırıldığında, istihdam 

edilen toplam işçi sayısı açısından, önemli artışların olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuç da, KKYDP 

kapsamında uygulanmış olan, ekonomik yatırımları destekleme programının, işletmelerin istihdam 

etmiş oldukları, toplam işçi sayıları açısından, önemli artışları sağlamış olduğunu ortaya 

koyabilmektedir.  

Çizelge 89. Erzurum ilindeki işletmelerde sürekli ve geçici çalışan sayısı açısından hibe desteği 

başvuru öncesi ve şimdiki durumun karşılaştırılması  

İşletme 

no 

Sürekli ve geçici çalışan sayısı 

(adet) 

İşletmeler 

Destek alan yatırımcılar / 

işletmeler (n=5) 

Destek almayan yatırımcılar / 

işletmeler (n=2) 

2011 2014 2011 2014 

1 Toplam çalışan sayısı 2 4 25 35 

2 Toplam çalışan sayısı 1 3 0 4 

3 Toplam çalışan sayısı 3 3 - - 
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4 Toplam çalışan sayısı 25 16 - - 

5 Toplam çalışan sayısı 25 17 - - 

 

İşletmelerin yıllık ürün işleme kapasiteleri açısından, ekonomik yatırımlar kapsamında, 2011 yılı ve 

öncesi ve mevcut döneme (2014-2015 yılı) ilişkin karşılaştırmalarda da belirgin farklılıkların olduğu 

tespit edilmiştir (Çizelge 90). KKYDP kapsamında ekonomik yatırımlardan faydalanan işletmelerin, 

hibe öncesi dönem ile mevcut dönem arasında ürün işleme kapasitesi açısından da önemli artışlar 

sağlanmış olduğu belirlenmiştir. Bu sonuç da, KKYDP kapsamında uygulanmış olan, ekonomik 

yatırımları destekleme programının, işletmelerin ürün işleme kapasiteleri açısından, önemli artışları 

sağlamış olduğunu ortaya koyabilmektedir. 

 

 

 

 

Çizelge 90. Erzurum ilindeki işletmelerde yıllık ürün işleme kapasitesi (ton) açısından hibe desteği 

başvuru öncesi ve mevcut durumun karşılaştırılması  

İşletme 

no 

Yıllık ürün işleme kapasitesi (ton/adet) 

Destek alan yatırımcılar / işletmeler 

(n=5) 

Destek almayan yatırımcılar / işletmeler (n=2) 

2011 2014 2011 2014 

1 50 400 26.000 26.000 

2 1 2 0 900 

3 250 4.000 - - 

4 1.000 600 - - 

5 600 600 - - 
 

011 yılından, 2014-2015 dönemine gelindiğinde, özellikle KKYDP’ndan faydalanan işletmelerin yıllık 

ürün işleme kapasitelerinde önemli sayılabilecek artışların olduğu görülmektedir. Buna karşın destek 

almayan işletmelerin yıllık ürün işleme kapasitelerinde de belirgin artışların olduğu görülmekle 

birlikte, söz konusu artışın destek alan işletmelerde daha yüksek olduğu belirlenmiştir.    

KKYDP çerçevesinde, işletmelerin kazanmış oldukları yıllık cirolarına (gelir) göre, destek alan ve 

almayan işletmeler bazındaki dağılımları da değerlendirilmiştir (Çizelge 91). 

Çizelge 91. Erzurum ilindeki işletmelerde yıllık cirolarına göre değişim 

İşletme 

no 

İşletmeler 

Destek alan yatırımcılar / işletmeler (n=5) Destek almayan yatırımcılar / işletmeler 

(n=2) 

2011 2014 2011 2014 

1 Mikro Mikro Orta Orta 

2 Mikro Mikro Mikro Mikro 

3 Mikro Küçük - - 

4 Küçük Küçük - - 

5 Mikro Mikro - - 

 

Çalışmanın bu bölümünde, işletmelerin KKYDP dışında, başka kurum ya da organizasyonlardan 

destek alıp-almadıkları tespit edilmeye çalışılmıştır. Anket çalışması yapılan 7 firma içerisinde, sadece 

1 firmanın KUDAKA (Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı)’dan 400.000.000 TL’lik destek 

sağladığı belirlenmiştir. Diğer firmaların ise henüz böyle bir tecrübelerinin bulunmadığı tespit 

edilmiştir.  
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2011 yılından 2014 yılına gelindiğinde, işletmelerin genel olarak işledikleri ürün çeşitliliğinde önemli 

bir farklılık olmadığı tespit edilmiş olup, işletmelerin faaliyet gösterdikleri başlıca ürünler aşağıda 

belirtilmiştir (Çizelge 92). 

Çizelge 92. Erzurum ilindeki işletmelerin başlıca faaliyet konuları 

İşletme 

no 

Başlıca faaliyet konuları ve toplam üretim kapasitesi içindeki oranı (%) 

1 Tereyağı (%20), beyaz peynir (%40), yöresel peynir (%40) 

2 Arı ürünleri (%100)  

3 Buğday (%50), ayçiçeği (%50) 

4 Sucuk (%50), salam (%50) 

5 Tavuk ürünleri, yumurta (%100) 

6 Un (%50), palet yem (%10), toz yem (%40) 

7 Tereyağ (%30), taze kaşar (%40), yöresel peynir (%30)  

 

4.1.6.1. Erzurum İli Ekonomik Yatırım Desteklemelerine İlişkin Elde Edilen Diğer Bulgular, 

Sorunlar ve Olası Çözüm Önerileri 

 

Çalışmanın bu bölümünde, Erzurum ili ekonomik yatırım desteklemelerine ilişkin elde edilen diğer 

bulgular ortaya konularak, sorunların belirlenmesi ve olası çözüm önerilerinin geliştirilmesine 

çalışılmıştır. Öncelikle, Erzurum ilinde KKYDP kapsamında yer alan ekonomik yatırım programına 

ilişkin bazı özelliklerin belirlenmesine çalışılmıştır (Çizelge 93).  

 

Çizelge 93. Erzurum ilindeki işletme/yatırımcıların ekonomik yatırım programına ilişkin bazı 

düşüncelerinin belirlenmesi 

İfadeler Ortalama 

(n=7) 

Standart 

sapma 

Ortalamaya 

göre 

sıralama 

A-Destek alan ve almayan tüm işletmeler     

Yatırım konuları söz konusu ilin tarımsal potansiyeli ve 

kırsal kalkınması için uygun ve yeterlidir. 

3,71 0,95 4 

Proje danışmanı (özel) yeterlidir. (eğer var ise) 2,71 1,25 10 

Proje danışmanları için aşağıda belirtilmiş olan ifadelere 

katılım düzeyi 

   

Yüksek ücret istemeleri 3,29 0,49 7 

Yeterli bilgilendirme yapmaması 2,86 0,69 9 

Proje sahibi ile yeterince iletişim kurumaması 3,00 1,00 8 

Yeterli bilgi birikimine sahip olmaması 3,29 1,38 7 

Projeyle ilgili bürokratik işlemlerin takibini ve yönlendirme 

yapamaması 

3,43 1,13 6 

Yatırım yapılacak çalışma alanı ile ilgili sahip olunan 

tecrübe düzeyi önemlidir. 

4,00 1,00 2 

Sahip olunan işletme sermayesi, yatırımın sürdürülebilirliği 

açısından önemlidir. 

3,86 0,90 3 

Hammadde temininde istikrar sağlanmaktadır. 3,29 1,11 7 

Yörede, ürünleri iyi işleyen pazarlama sistemlerine sahip 

olunduğu düşünülmektedir. 

3,29 1,11 7 

KKYDP hakkında yeterince tanıtım yapılmaktadır. 3,43 1,13 6 

Proje başvuru, kabul ve uygulanma süreçlerinde bürokratik 

işlemler yoğun değildir. 

3,00 0,82 8 
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Proje başvuru süresi yeterlidir. 3,43 1,13 6 

Hibe miktarı yeterlidir. 3,57 1,27 5 

Hibe ödemeleri belirli bir düzen ve istikrar vardır. 4,14 1,21 1 

Proje hazırlama dokümanları yeterli ve anlaşılabilir 

formdadır. 

4,14 0,90 1 

B-Sadece destek alan işletmeler* Ortalama 

(n=5) 

Standart 

sapma 

Ortalamaya 

göre 

sıralama 

Söz konusu hibe desteği ile ürün işleme ve pazarlama 

hacminde artış oldu. 

4,14 0,90 1 

Firmanın çalışma alanı ile doğrudan ya da dolaylı olarak 

ilgili olan sektörler ile işbirliği imkânları gelişti. 

3,86 0,90 3 

Firmanın girdi/hammadde aldığı firma ve/veya üreticileri ile 

arasındaki güven ve işbirliği olanakları gelişti. 

3,86 1,07 3 

Firmanın ürünlerini sattığı alıcılar ile arasındaki güven ve 

işbirliği olanakları arttı. 

4,00 1,15 2 

Proje hazırlama dokümanlarının yeterli ve anlaşılabilir formda olması, yatırım yapılacak çalışma alanı 

ile ilgili sahip olunan tecrübe düzeyinin önemli olması, sahip olunan işletme sermayesi, yatırımın 

sürdürülebilirliği açısından önemlidir ifadeleri ilk sıralarda yer almıştır. Bunları şu ifadeler izlemiştir: 

(i) Yatırım konuları söz konusu ilin tarımsal potansiyeli ve kırsal kalkınması için uygun ve yeterlidir. 

(ii) Hibe miktarı yeterlidir. (iii) Başvuru süresi yeterlidir. Sonra, danışman özelliklerine ilişkin ifadeler 

yer almıştır. Sonuç olarak, özellikle bu destekten yararlanan yatırımcılar açısından, söz konusu 

programın faydasının net olarak ortaya konabildiğinin, piyasada yer alan aktörler arasında, artan ticari 

hacim ve davranışlara bağlı olarak, belirgin bir işbirliği ve güven atmosferinin geliştiğini ortaya 

koyabilmektedir. Erzurum ilinde de, KKYDP kapsamında, yatırımcılar ile yapılan anket çalışmasında, 

proje hazırlama konusunda karşılaşılan problemlerin tespit edilmesine çalışılmıştır (Çizelge 94). 

 

Çizelge 94. Erzurum ilinde proje hazırlama konusunda karşılaşılan problemler 

İfadeler Ortalama 

(n=7) 

Standart 

sapma 

Ortalamaya 

göre 

sıralama 

Danışman bulma zorluğu 3,43 1,62 3 

Dosya hazırlama maliyetinin yüksekliği 4,14 0,90 1 

Başvuru materyallerinin yetersizliği 2,86 1,07 6 

Proje hazırlama materyal ve dokümanların çok karmaşık ve 

uzun olması 

3,29 1,11 4 

Başvuru süresinin kısalığı 3,00 0,82 5 

Gerekli izin ve ruhsatların alınmasında karşılaşılan zorluklar 3,71 0,76 2 

Destek verilen sektörlerin, yöre önceliklerine tam olarak 

uymaması 

2,57 0,53 7 

 

Yatırımcıların, proje hazırlama konusunda karşılaştıkları problemlerin sırasıyla; dosya hazırlama 

maliyetinin yüksekliği, gerekli izin ve ruhsatların alınmasında karşılaşılan zorluklar, danışman bulma 

zorluğu, proje hazırlama materyal ve dokümanlarının çok karmaşık ve uzun olması, başvuru süresinin 

kısalığı, başvuru materyallerinin yetersizliği ve destek verilen sektörlerin, yöre önceliklerine tam 

olarak uymaması belirlenmiştir. Proje uygulama aşamasında karşılaşılan zorluklar, aşağıda tespit 

edilmeye çalışılmıştır (Çizelge 95).  
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Çizelge 95. Erzurum ilinde ekonomik yatırımlar kapsamında uygulama aşamasında karşılaşılan 

zorlukların belirlenmesi  

İfadeler Ortalama 

(n=7) 

Standart 

sapma 

Ortalamaya 

göre sıralama 

İhale dosyalarını hazırlama güçlükleri 2,71 0,95 8 

Piyasa fiyatları ile proje bütçesi arasındaki tutarsızlıklar 2,71 1,25 8 

Teklif alacak firmaların yetersizliği 3,00 1,00 7 

Gerekli izin ve ruhsatların alınmasında karşılaşılan zorluklar 3,29 0,76 5 

İzleme değerlendirme formları ile ilgili zorluklar 3,14 0,38 6 

Hibe desteği için makine temin eden firmaların fiyatları 

yükseltmesi 

3,57 0,98 3 

Hibe desteği için makine temin eden firmaların, sağlamış 

oldukları makine-ekipmanların kalitesi ve dayanıklılığında 

görülen olumsuzluklar 

3,43 1,13 4 

Yüklenicilerin taahhütlerini zamanında sözleşmeye uygun 

olarak yerine getirmemesi 

3,86 1,07 1 

Projelerde firmaların sağlaması gereken özkaynak destekleri 

için, uzun vadeli kredi ya da başka destek mekanizmaları 

oluşturulabilir 

3,71 0,95 2 

 

Çalışmanın bu bölümünde, söz konusu destekten hem yararlanan, hem de yararlanmayan 

yatırımcılardan, anket çalışması esnasında cevap vermesi istenmiştir. Söz konusu destekten 

yararlanmayan işletmelerin de, bu destek mekanizması hakkında yeterince bilgi sahibi olduğu, 

piyasada yer alan tüm aktörlerin, gerek ürün satışları, gerekse ürün alışlarında izledikleri prosedürler 

ve karşılaştıkları problemler hakkında yeterli düzeyde bilgi sahibi olduğu öngörülmüştür.  

Elde edilen sonuçlara göre; yüklenicilerin taahhütlerini zamanında sözleşmeye uygun olarak yerine 

getirmemesi, projelerde firmaların sağlaması gereken özkaynak destekleri için, uzun vadeli kredi ya da 

başka destek mekanizmaları oluşturulabilir düşüncesi, hibe desteği için makine temin eden firmaların 

fiyatları yükseltmesi, hibe desteği için makine temin eden firmaların, sağlamış oldukları makine 

ekipmanların kalitesi ve dayanıklılığında görülen olumsuzluklar, gerekli izin ve ruhsatların 

alınmasında karşılaşılan zorluklar, izleme değerlendirme formları ile ilgili zorluklar, teklif alacak 

firmaların yetersizliği, ihale dosyalarını hazırlama güçlükleri, piyasa fiyatları ile proje bütçesi 

arasındaki tutarsızlıklar.   

KKYDP ekonomik yatırımlar desteğinden yararlanan 5 işletmeye “söz konusu hibe desteğinden 

yararlanmasaydınız, yine de ilgili yatırımı yapar mıydınız?” sorusu sorulmuştur. Bu işletmelerin 2’si 

evet yanıtını vermiştir. Sonuç olarak, söz konusu destekten yararlanan işletmelerin, gerçekleştirmiş 
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oldukları yatırımı önemsedikleri, bu destekten faydalanmasalar bile, çoğunluğunun söz konusu 

yatırımı gerçekleştireceklerini belirtmişlerdir. Böylelikle, yararlanmış olduğu destek sayesinde, destek 

aldığı miktardaki kaynağı, gerekli olan başka alternatif alanlarda kullanılabileceği ifade edilebilir.  

KKYDP ekonomik yatırımlar desteğinden yararlanan 5 işletmeye “almış olduğunuz hibe desteğinden 

sonra, çalışmalarınızı destekleyici olarak almış olduğunuz makine-ekipmanlar ya da yapmış 

olduğunuz yatırımlar var mı?” sorusu sorulmuştur. Bu işletmelerin de sadece 1’i evet yanıtını vermiş 

olduğu belirlenmiştir. Buradan da, ilgili yatırım gerçekleştirildikten sonra, üretim faaliyetlerini 

destekleyici olarak, yatırımcıların ilave makina ve ekipman satın alabildiği, bunun da söz konusu 

yatırımın dolaylı katkılarından biri olduğu ifade edilebilir.  

Son olarak, KKYDP kapsamında ekonomik yatırımların uygulanmasında ve daha çok başarılı 

olmasında yapılması gereken konular, dikkat edilmesi gereken parametreler ve söz konusu destekleme 

programının avantajlı ve dezavantajlı yönlerinin belirlenmesine yönelik yatırımcılara açık uçlu bir 

soru sorulmuştur. Esas olarak yatırımcılar tarafından ifade edilen sorunlar ve olası çözüm önerileri 

aşağıda sunulmuştur: 

(i) Proje başvuru sürecinde bürokratik işlemlerin oldukça zaman aldığı ve çeşitli işlemlerin (ruhsat 

alma, çeşitli kurumlardan izin alma vb.) gerçekleştirilmesinde önemli zorlukların olduğu ifade 

edilmiştir.  

(ii) Söz konusu desteklemede Katma Değer Vergisi (KDV) oranın düşürülebileceği, belirli oranlarda 

muafiyet sağlanabileceği ya da tamamen kaldırılmasının faydalı olabileceği vurgulanmıştır. Diğer 

taraftan, proje tutarının hibe kısmını oluşturan tutarın gelir vergisinden muaf olmasının faydalı 

olabileceği belirlenmiştir.  

(iii) Hibe desteğinin devam ettirilmesinin oldukça önemli olduğu belirtilmiş olmakla birlikte, uzun 

vadeli ve yönlendirici kredi teşvik araçlarının kullanımının da faydalı olabileceği saptanmıştır. 

(iv) Hibe desteği ile satın alınacak makine-ekipman fiyatları ya da inşaat işlemleri için gerekli olan 

demirbaşların satın alınmasında, piyasadaki gerçek fiyat ile, firmaların, söz konusu proje için, proje 

başlangıcında, daha yüksek fiyat sunmalarının da önemli bir problem oluşturduğu tespit edilmiştir. Bu 

konuda, ilgili paydaşlar ve devlet kurumları, sanayi ve ticaret odaları, tarımsal kuruluş temsilcileri bir 

araya gelerek, oluşturulacak ortak bir komisyon ile söz konusu fiyat dalgalanmalarının önüne 

geçilebilecektir. Böylelikle, ilgili tarafların ve kamunun zarar görmeyeceği, teknik talimatlarda 

bahsedilmiş olan özellik, uygunluk ve kalitenin de korunmasına özen gösterilerek, önleyici ve teşvik 

edici bir mekanizma tesis edilmiş olacaktır.       

(v) Projelerin başarısı ve performanslarının sürekli olabilmesi için, GTHB personeli tarafından, proje 

bittikten sonra da firmalara yapılacak ziyaretlerin faydalı olabileceği belirlenmiştir. 

 

4.1.7. Şanlıurfa İli Ekonomik Yatırım Desteklemelerine İlişkin Sonuçlar 

 

Şanlıurfa ili, eski ve halk arasındaki adıyla Urfa, Türkiye'nin en kalabalık dokuzuncu şehridir. Şanlıurfa 

ilinde gerek ekonomik yatırımlar, gerekse makine-ekipman alımlarının desteklenmesi programının 

etkisinin değerlendirilmesi çalışmalarında 2011 yılı baz alınmıştır. Bu dönemde ekonomik yatırım 

desteklemesine ilişkin 69 yatırımcı proje destek başvurusunda bulunmuş olup, bunlardan 68’i kabul 

edilip uygulanmış, 1’i ise kabul edilmemiştir. Bu çalışmada da, söz konusu desteklemeden 

faydalanmış 67 yatırımcı ve proje başvurusu kabul edilmemiş 1 yatırımcı olmak üzere toplam 68 

yatırımcı ile anket çalışması yapılabilmiştir. 

Öncelikle söz konusu yatırımcı ve bu yatırımların kullanıldığı işletmelere bazı önemli karakteristikler 

aşağıda sunulmuştur (Çizelge 96). KKYDP kapsamında, Ekonomik Yatırımlar desteklemesinden 

yararlanan 67 yatırımcının, 23’ünün ilkokul, 6’sının ortaokul, 15’inin lise, 5’inin önlisans, 18’inin 

lisans mezunu olduğu belirlenmiştir. Destekten yararlanamayan 1 yatırımcının da ilkokul mezunu 

olduğu belirlenmiştir. Desteklemeden yararlanan 33 işletme 2010 yılı sonrasında kurulurken, 26 

işletmenin 2001-2010 yılları arasında kurulduğu belirlenmiştir. Bu sonuca paralel olarak, destekten 

https://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkiye
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yararlanan 42 işletmenin proje yöresinde faaliyet süresinin 1-5 yıl arasında değiştiği belirlenmiştir. 

İşletmelerde yatırımın yapıldığı konumun, genellikle köy ve ilçe merkezleri olduğu belirlenmiştir. 

İşletmelerin tamamı Şanlıurfa yöresinde faaliyetlerini sürdürmekte olup, işletmelerin çoğunluğunun 

limited şirket karakteristiğinde olduğu tespit edilmiştir.     

Proje desteği başvurusunda bulunulan KKYDP ekonomik yatırımlarının niteliği ve bazı özellikleri 

aşağıda belirtilmiştir (Çizelge 97). KKYDP desteğinden faydalanan 67 işletmenin 66’sının yeni 

yatırım programına başvurdukları belirlenmiştir. Destek alamayan 1 yatırımcının ise kapasite artırma 

veya teknoloji yenileme programına başvurduğu tespit edilmiştir.  

 

Çalışmanın yapıldığı yatırımcıların 61’inin proje destek başvurularını, danışman aracılığı ile 

yaptıkları, geriye kalan 7’sinin ise kendisi ve İl Müdürlüğü personeli ile birlikte yaptıkları tespit 

edilmiştir. Proje destek başvurusu kabul edilen 67 yatırımcının, 55’inin söz konusu yatırımı hemen 

faaliyete geçirdiği belirlenmiştir.    

 

Yapılan yatırıma destekleyici faaliyet olarak, hibe desteği kapsamı dışında, ilave yatırım yapılma 

durumu analiz edildiğinde; başvurusu kabul edilen 67 işletmenin, 22’sinin ilave yatırımlar yapmış 

olduğu belirlenmiştir. Söz konusu yapılmış olan ek destekleyici yatırımların ise, çeşitli makine alımı 

ve paketleme tesisat kurulumu karakteristiğinde olduğu belirlenmiştir. Bu sonucun da, söz konusu 

KKYDP’nın sağlamış olduğu çarpan etkilerden biri olduğu kabul edilebilir.      

Yapılan yatırım için işlenmiş ürün pazarlama ağı olup-olmadığı da analiz edilmiştir. Yatırımcılar genel 

olarak pazarlama ağlarında; daha çok aracılar ve halk pazarlarının yer aldığı belirlenmiş olup, daha az 

yoğunlukta olarak süpermarketlerin, diğer iller ve dış pazarların bulunduğu tespit edilmiştir.    

İşletmelerde faaliyetlerin sürekliliğini belirlemek için yapılan değerlendirmede, anket çalışması 

yapılan 68 işletme içerisinde; bir yıl içerisinde 46 işletmenin 12 ay, 14 işletmenin 6 ay, 5 işletmenin 9 

ay, 3 işletmenin 3 ay faaliyetlerini sürdürmekte olduğu belirlenmiştir.    

 

Çizelge 96. Şanlıurfa ilinde ekonomik yatırımlar kapsamında yatırımcı ve işletmelere ait bazı 

karakteristikler 

Karakteristikler İşletmeler 

Destek alan 

yatırımcılar / 

işletmeler (n=67) 

Destek almayan 

yatırımcılar / 

işletmeler (n=1) 

Yatırımcının eğitim düzeyi   

1: İlkokul 23 1 

2: Ortaokul 6 0 

3: Lise 15 0 

4: Ön Lisans 5 0 

5: Lisans 18 0 

6: Lisansüstü 0 0 

İşletmenin kuruluş yılı   

1990 > 1 0 

1990-2000 7 1 

2001-2010 26 0 

2010 < 33 0 
İşletmenin proje yöresinde faaliyet süresi (yıl)   

1-5 42 0 

6-10 17 0 

11-20 7 1 

20 < 1 0 
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Yatırımın yapıldığı konum   

Köy 39 0 

Belde 0 0 

Organize Sanayi Bölgesi 5 0 

Gıda Çarşısı 7 1 

İl Merkezi 1 0 

Diğer (ilçe merkezi) 15 0 

İşletme merkezinin bulunduğu il   

Şanlıurfa 67 1 

Diğer iller 0 0 

İşletmenin tüzel kişilik durumu   

Anonim Şirket 2 0 

Limited Şirket 65 1 

Kooperatif 0 0 

Birlik 0 0 

Bireysel 0 0 

 

 

 

Çizelge 97. Şanlıurfa ilinde yatırımcılar tarafından proje destek başvurusu yapılan programlar  

Ekonomik Yatırım çeşidi Destek alan yatırımcılar / 

işletmeler (n=67) 

Destek almayan 

yatırımcılar / işletmeler 

(n=1) 

Kapasite artırma veya teknoloji yenileme 1 1 

Yeni yatırım 66 0 

Tamamlama yatırımı 0 0 

Sulama alt yapı yatırımları 0 0 

İşletmelerin yıllık kapasite kullanım oranları incelendiğinde ise; 9 işletmenin %100, 16 işletmenin 

%70, geriye kalan 43 işletmenin ise %70’in altında yıllık kapasite kullanım oranı değerlerine sahip 

oldukları belirlenmiştir.  

Çalışmanın bu bölümünde de değişim göstermesi beklenen olası parametreler üzerinde 

yoğunlaşılmıştır. İşletmelerin istihdam ettikleri daimi (sürekli) ve geçici çalışan sayıları açısından, 

ekonomik yatırımlar kapsamında, destek almak için yapılmış olan başvuru dönemi öncesi (2011 yılı ve 

öncesi) ve mevcut döneme (2014-2015 yılı) ilişkin karşılaştırmalarda belirgin farklılıkların olduğu 

belirlenmiştir (Çizelge 98). Birçok işletmede, proje başvuru dönemi olan 2011 yılı ile mevcut dönem 

(2014-2015 yılı verileri) karşılaştırıldığında, sürekli işçi ve geçici işçi sayısı açısından, önemli 

artışların olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuç da, KKYDP kapsamında uygulanmış olan, ekonomik 

yatırımları destekleme programının, işletmelerin istihdam etmiş oldukları daimi ve geçici işçi sayıları 

açısından, önemli artışları sağlamış olduğunu ortaya koyabilmektedir.  

Çizelge 98. Şanlıurfa ilindeki işletmelerde sürekli ve geçici çalışan sayısı açısından hibe desteği 

başvuru öncesi ve şimdiki durumun karşılaştırılması  

İşlet

me 

no 

Sürekli ve geçici 

çalışan sayısı (adet) 

İşletmeler İşlet

me 

no 

Sürekli ve geçici çalışan 

sayısı (adet) 

İşletmeler 

2011 2014 2011 2014 

1 Sürekli çalışan sayısı 

Geçici çalışan sayısı  

1 

0 

1 

4 

35 Sürekli çalışan sayısı 

Geçici çalışan sayısı  

1 

0 

1 

3 

2 Sürekli çalışan sayısı  

Geçici çalışan sayısı  

2 

5 

0 

0 

36 Sürekli çalışan sayısı  

Geçici çalışan sayısı  

1 

0 

1 

7 

3 Sürekli çalışan sayısı  

Geçici çalışan sayısı  

1 

0 

1 

8 

37 Sürekli çalışan sayısı  

Geçici çalışan sayısı  

1 

0 

3 

4 
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4 Sürekli çalışan sayısı  

Geçici çalışan sayısı  

3 

0 

3 

0 

38 Sürekli çalışan sayısı  

Geçici çalışan sayısı  

5 

0 

5 

0 

5 Sürekli çalışan sayısı  

Geçici çalışan sayısı  

5 

0 

5 

0 

39 Sürekli çalışan sayısı  

Geçici çalışan sayısı  

2 

0 

2 

0 

6 Sürekli çalışan sayısı 

Geçici çalışan sayısı  

1 

2 

1 

2 

40 Sürekli çalışan sayısı 

Geçici çalışan sayısı  

2 

0 

2 

5 

7 Sürekli çalışan sayısı  

Geçici çalışan sayısı  

1 

0 

1 

5 

41 Sürekli çalışan sayısı  

Geçici çalışan sayısı  

1 

0 

10 

0 

8 Sürekli çalışan sayısı  

Geçici çalışan sayısı  

3 

4 

3 

4 

42 Sürekli çalışan sayısı  

Geçici çalışan sayısı  

0 

1 

0 

2 

9 Sürekli çalışan sayısı  

Geçici çalışan sayısı  

1 

0 

1 

7 

43 Sürekli çalışan sayısı  

Geçici çalışan sayısı  

0 

1 

1 

7 

10 Sürekli çalışan sayısı  

Geçici çalışan sayısı 

2 

0 

1 

20 

44 Sürekli çalışan sayısı  

Geçici çalışan sayısı 

1 

3 

1 

3 

11 Sürekli çalışan sayısı 

Geçici çalışan sayısı  

3 

20 

3 

40 

45 Sürekli çalışan sayısı 

Geçici çalışan sayısı  

1 

0 

2 

5 

12 Sürekli çalışan sayısı  

Geçici çalışan sayısı  

29 

0 

34 

0 

46 Sürekli çalışan sayısı  

Geçici çalışan sayısı  

2 

0 

2 

7 

13 Sürekli çalışan sayısı  

Geçici çalışan sayısı  

2 

0 

2 

5 

47 Sürekli çalışan sayısı  

Geçici çalışan sayısı  

2 

0 

2 

10 

14 Sürekli çalışan sayısı  

Geçici çalışan sayısı  

0 

0 

3 

40 

48 Sürekli çalışan sayısı  

Geçici çalışan sayısı  

5 

0 

5 

25 

15 Sürekli çalışan sayısı  

Geçici çalışan sayısı  

1 

0 

1 

3 

49 Sürekli çalışan sayısı  

Geçici çalışan sayısı  

1 

0 

0 

10 

16 Sürekli çalışan sayısı 

Geçici çalışan sayısı  

2 

0 

9 

0 

50 Sürekli çalışan sayısı 

Geçici çalışan sayısı  

2 

0 

2 

0 

17 Sürekli çalışan sayısı  

Geçici çalışan sayısı  

0 

0 

3 

40 

51 Sürekli çalışan sayısı  

Geçici çalışan sayısı  

1 

0 

1 

7 

18 Sürekli çalışan sayısı  

Geçici çalışan sayısı  

1 

0 

1 

3 

52 Sürekli çalışan sayısı  

Geçici çalışan sayısı  

2 

0 

2 

5 

19 Sürekli çalışan sayısı  

Geçici çalışan sayısı  

2 

0 

9 

0 

53 Sürekli çalışan sayısı  

Geçici çalışan sayısı  

10 

0 

10 

0 

20 Sürekli çalışan sayısı  

Geçici çalışan sayısı 

1 

0 

1 

4 

54 Sürekli çalışan sayısı  

Geçici çalışan sayısı 

3 

4 

3 

4 

21 Sürekli çalışan sayısı 

Geçici çalışan sayısı  

1 

0 

1 

4 

55 Sürekli çalışan sayısı 

Geçici çalışan sayısı  

0 

0 

4 

8 

22 Sürekli çalışan sayısı  

Geçici çalışan sayısı  

1 

0 

1 

4 

56 Sürekli çalışan sayısı  

Geçici çalışan sayısı  

1 

0 

1 

7 

23 Sürekli çalışan sayısı  

Geçici çalışan sayısı  

5 

0 

2 

0 

57 Sürekli çalışan sayısı  

Geçici çalışan sayısı  

1 

0 

1 

7 

24 Sürekli çalışan sayısı  

Geçici çalışan sayısı  

5 

10 

5 

25 

58 Sürekli çalışan sayısı  

Geçici çalışan sayısı  

0 

0 

3 

4 

25 Sürekli çalışan sayısı  

Geçici çalışan sayısı 

1 

0 

1 

7 

59 Sürekli çalışan sayısı  

Geçici çalışan sayısı 

2 

0 

25 

0 

26 Sürekli çalışan sayısı 

Geçici çalışan sayısı  

2 

5 

2 

0 

60 Sürekli çalışan sayısı 

Geçici çalışan sayısı  

0 

0 

8 

8 

27 Sürekli çalışan sayısı  

Geçici çalışan sayısı  

1 

0 

1 

5 

61 Sürekli çalışan sayısı  

Geçici çalışan sayısı  

2 

0 

2 

5 

28 Sürekli çalışan sayısı  

Geçici çalışan sayısı  

1 

0 

1 

5 

62 Sürekli çalışan sayısı  

Geçici çalışan sayısı  

2 

0 

10 

0 

29 Sürekli çalışan sayısı  

Geçici çalışan sayısı  

2 

5 

2 

10 

63 Sürekli çalışan sayısı  

Geçici çalışan sayısı  

4 

0 

10 

10 

30 Sürekli çalışan sayısı  

Geçici çalışan sayısı 

1 

0 

1 

7 

64 Sürekli çalışan sayısı  

Geçici çalışan sayısı 

5 

2 

5 

6 
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31 Sürekli çalışan sayısı  

Geçici çalışan sayısı  

2 

10 

2 

20 

65 Sürekli çalışan sayısı  

Geçici çalışan sayısı  

20 

0 

30 

0 

32 Sürekli çalışan sayısı  

Geçici çalışan sayısı  

1 

0 

1 

10 

66 Sürekli çalışan sayısı  

Geçici çalışan sayısı  

1 

0 

1 

0 

33 Sürekli çalışan sayısı  

Geçici çalışan sayısı  

1 

0 

1 

7 

67 Sürekli çalışan sayısı  

Geçici çalışan sayısı  

1 

0 

1 

0 

34 Sürekli çalışan sayısı  

Geçici çalışan sayısı 

1 

0 

2 

5 

68* Sürekli çalışan sayısı  

Geçici çalışan sayısı 

3 

7 

3 

7 
*68 nolu işletme, KKYDP ekonomik yatırımlar desteği almayan işletmedir.  

İşletmelerin yıllık ürün işleme kapasiteleri açısından, ekonomik yatırımlar kapsamında, 2011 yılı ve 

öncesi ve mevcut döneme (2014-2015 dönemi) ilişkin karşılaştırmalarda da belirgin farklılıkların 

olduğu tespit edilmiştir (Çizelge 99). KKYDP kapsamında ekonomik yatırımlardan faydalanan 

işletmelerin, hibe öncesi dönem ile mevcut dönem arasında ürün işleme kapasitesi açısından da önemli 

artışlar sağlanmış olduğu belirlenmiştir.  Bu sonuç da, KKYDP kapsamında uygulanmış olan, 

ekonomik yatırımları destekleme programının, işletmelerin işlemekte oldukları ürün işleme 

kapasiteleri açısından, önemli artışları sağlamış olduğunu ortaya koyabilmektedir. 2011 yılından, 2015 

yılına gelindiğinde, özellikle KKYDP’ndan faydalanan işletmelerin yıllık ürün işleme kapasitelerinde 

önemli sayılabilecek artışların olduğu görülmektedir. Buna karşın destek almayan işletmelerin yıllık 

ürün işleme kapasitelerinde de artışların olduğu görülmekle birlikte, söz konusu artışın destek alan 

işletmelerde daha yüksek olduğu belirlenmiştir. KKYDP çerçevesinde, işletmelerin kazanmış 

oldukları yıllık cirolarına (gelir) göre, destek alan ve almayan işletmeler bazındaki dağılımları da 

değerlendirilmiştir (Çizelge 100). 

Çizelge 99. Şanlıurfa ilindeki işletmelerde yıllık ürün işleme kapasitesi (ton) açısından hibe desteği 

başvuru öncesi ve mevcut durumun karşılaştırılması  
İşletme  

No 

Ürün işleme kapasitesi 

(ton/yıl) 

İşletme no Ürün işleme 

kapasitesi (ton/yıl) 

İşletme no Ürün işleme kapasitesi 

(ton/yıl) 

2011 2014 2011 2014  2011 2014 

1 0 90 27 0 200 53 0 500 

2 80 80 28 0 260 54 150 250 

3 0 300 29 25.000 45.000 55 0 200 

4 1 4 30 0 300 56 0 300 

5 0 100 31 40.000 72.000 57 0 300 

6 100 200 32 0 300 58 0 25 

7 0 80 33 0 200 59 0 200 

8 150 250 34 0 100 60 0 500 

9 0 300 35 0 300 61 0 90 

10 850 450 36 80 25 62 200 500 

11 4.000 8.000 37 0 100 63 500 2.000 

12 30.000 35.000 38 10 20 64 0 7.000 

13 500 2.000 39 500 1.500 65 300 250 

14 80 25 40 100 300 66 50 100 

15 0 90 41 3.000 5.000 67 ** ** 

16 0 300 42 0 260 68* 4 6 

17 0 90 43 100 200    

18 0 90 44 200 500    

19 100 300 45 4.000 9.500    

20 0 100 46 200 600    

21 0 100 47 0 10.000    

22 0 100 48 15.000 25.000    

23 0 200 49 * *    

24 5.000 6.000 50 0 300    

25 0 300 51 0 300    

26 0 200 52 750 1.500    

*49 nolu işletmeden, zarar durumu söz konusu olduğu beyan edilerek, ürün işleme kapasitesine ilişkin bilgi alınamamıştır. 

**67 nolu işletmeden kapasitelerine ilişkin yeterli bilgi alınamamıştır.  

Çizelge 100. Şanlıurfa ilinde işletmelerin yıllık cirolarına göre oluşan ölçek değişimi 
İşletme  

No 

Ürün işleme kapasitesi 

(ton/yıl) 

İşletme no Ürün işleme kapasitesi 

(ton/yıl) 

İşletme no Ürün işleme kapasitesi (ton/yıl) 
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2011 2014 2011 2014  2011 2014 

1 Mikro Mikro 27 Mikro Mikro 53 Mikro Küçük 

2 Mikro Mikro 28 Mikro Küçük 54 Mikro Küçük 

3 Küçük Mikro 29 Mikro Küçük 55 Mikro Küçük 

4 Mikro Mikro 30 Mikro Mikro 56 Mikro Mikro 

5 Mikro Küçük 31 Küçük Orta 57 Mikro Mikro 

6 Mikro Mikro 32 Mikro Mikro 58 Mikro Mikro 

7 Mikro Mikro 33 Mikro Mikro 59 Mikro Mikro 

8 Mikro Mikro 34 Mikro Mikro 60 Mikro Mikro 

9 Mikro Mikro 35 Mikro Mikro 61 Mikro Küçük 

10 Mikro Mikro 36 Mikro Mikro 62 Mikro Mikro 

11 Mikro Mikro 37 Mikro Mikro 63 Mikro Mikro 

12 Küçük Orta 38 Mikro Küçük 64 Mikro Mikro 

13 Mikro Küçük 39 Mikro Mikro 65 Küçük Küçük 

14 Mikro Mikro 40 Mikro Küçük 66 Küçük Küçük 

15 Mikro Mikro 41 Mikro Mikro 67 Küçük Küçük 

16 Mikro Mikro 42 Orta Büyük 68* Küçük Küçük 

17 Mikro Küçük 43 Mikro Mikro    

18 Mikro Mikro 44 Mikro Mikro    

19 Mikro Mikro 45 Mikro Mikro    

20 Mikro Mikro 46 Küçük Orta    

21 Mikro Mikro 47 Mikro Mikro    

22 Mikro Mikro 48 Mikro Küçük    

23 Mikro Mikro 49 Mikro Küçük    

24 Mikro Küçük 50 Mikro Mikro    

25 Mikro Mikro 51 Mikro Mikro    

26 Mikro Mikro 52 Mikro Mikro    

 

2011 yılından 2014 yılına gelindiğinde, işletmelerin genel olarak işledikleri ürün çeşitliliğinde önemli 

bir farklılık olmadığı tespit edilmiş olup, işletmelerin faaliyet gösterdikleri başlıca ürünler aşağıda 

belirtilmiştir (Çizelge 101). 

 

Çizelge 101. Şanlıurfa ilinde işletmelerin başlıca faaliyet konuları 

İşletme 

no 

Başlıca faaliyet konuları ve toplam üretim kapasitesi 

içindeki oranı (%) 

İşletme no Başlıca faaliyet konuları ve toplam 

üretim kapasitesi içindeki oranı (%) 

1 Salkım domates (%100) 35 Biber  salçası üretimi (%100) 

2 Çeşitli saklanabilen gıda ürünleri (%100)  36 Salkım domates (%100) 

3 Jeotermal sera tesisi, salkım domates (%100) 37 Salkım domates (%100) 

4 Fıstık (%100) 38 Domates (%100) 

5 Salkım domates (%70), süs bitkileri (%30) 39 Salkım domates (%70), süs bitkileri 

(%30) 

6 Domates (%50), biber (%30), patlıcan (%20) 40 Saklanabilen gıda ürünleri (%100) 

7 Salkım domates (%100) 41 Yumurta paketleme (%100) 

8 Seracılık domatesi (%100) 42 Mısır (%100) 

9 Salkım domates (%100) 43 Salkım domates (%100) 

10 Pamuk (%50), fıstık (%50) 44 Domates (%50), biber (%30), patlıcan 

(%20) 

11 Pamuk-çırçır işleme (%100) 45 Et ve süt ürünleri (%80), diğer ürünler 

(%20) 

12 Buğday unu (%100) 46 Tohum eleme (%100) 

13 Saklanabilen gıda ürünleri (%100) 47 Zeytinyağı üretimi (%100) 

14 Seracılık domatesi (%100) 48 Mısır (%50), pamuk (%50) 

15 Salkım domates (%100) 49 Mısır (%100) 

16 Badem (%100) 50 Domates (%50), süs bitkileri (%50) 

17 Salkım domates (%100) 51 Salkım domates (%100) 

18 Salkım domates (%100) 52 Salkım domates (%100) 

19 Hububat-bakliyat (%100) 53 Hububat (%50), bakliyat (%50) 

20 Salkım domates (%100) 54 Seracılık domatesi (%100) 

21 Salkım domates (%100) 55 Badem (%100) 

22 Salkım domates (%100) 56 Salkım domates (%100) 

23 Pamuk (%100) 57 Salkım domates (%100) 

24 Patlıcan (%100) 58 Domates (%100) 

25 Pamuk (%100) 59 Biber işleme tesisi (%100) 

26 Salkım domates (%100) 60 Baharat (%50), bakliyat (%50) 
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27 Patlıcan (%100) 61 Salkım domates (%100) 

28 Nar işleme (%100) 62 Nar pekmezi (%100) 

29 Pekmez (%30), nar işleme (%55), reçel (%15) 63 Gıda, bakliyat, eleme-paketleme 

(%100) 

30 Mısır (%100) 64 Tohum eleme ve paketleme 

31 Salkım domates (%100) 65 Hayvansal ürünler 

32 Hububat paketleme üretimi (%100) 66 Salkım domates (%100) 

33 Et ürünleri işleme (%100) 67 * 

34 Salkım domates (%100) 68 Fıstık (%100) 

*KKYDP Ekonomik Yatırımlar desteğinden faydalanan 1 işletmeden cevap alınamamıştır. 

Çalışmada, işletmelerin KKYDP dışında, başka kurum ya da organizasyonlardan destek almadıkları 

belirlenmiştir. Bu da, Şanlıurfa ilindeki yatırımcı işletmelerin proje kültürünün yavaş yavaş gelişmeye 

başladığını ortaya koyabilmektedir. KKYDP ekonomik yatırımlar desteğine yapılan başvurular ve 

kabul edilen projelerin konuları incelendiğinde; salkım domates, seracılık domates üretimi, mısır ve 

pamuk işleme, tohum eleme ve paketleme, nar işleme, pekmez ve reçel işleme, et ürünleri, süt ürünleri 

vb. ürünlerin ilk sıralarda yer aldığı belirlenmiştir.      

 

 

 

 

 

4.1.7.1. Şanlıurfa İli Ekonomik Yatırım Desteklemelerine İlişkin Elde Edilen Diğer Bulgular, 

Sorunlar ve Olası Çözüm Önerileri 

Öncelikle, Şanlıurfa ilinde KKYDP kapsamında yer alan ekonomik yatırım programına ilişkin bazı 

özelliklerin belirlenmesine çalışılmıştır (Çizelge 102).   

Hammadde temininde istikrar sağlanması, sahip olunan işletme sermayesi, yatırımın sürdürülebilirliği 

açısından önemlidir, proje danışmanı (özel) yeterlidir. (eğer var ise), yatırım konuları söz konusu ilin 

tarımsal potansiyeli ve kırsal kalkınması için uygun ve yeterlidir, proje hazırlama dokümanları yeterli 

ve anlaşılabilir formdadır ifadeleri ilk sıralarda yer almıştır. Söz konusu sonuçlar da, destek alan ve 

almayan tüm yatırımcılar arasında, söz konusu destek programının benimsenme düzeyinin oldukça 

yaygınlaştığını ortaya koyabilmektedir. Firmanın girdi/hammadde aldığı firma ve/veya üreticileri ile 

arasındaki güven ve işbirliği olanaklarının geliştiği, sadece destek alan işletmeler açısından; işletmenin 

ürünlerini sattığı alıcılar ile arasındaki güven ve işbirliği olanakları arttığı, Söz konusu hibe desteği ile 

ürün işleme ve pazarlama hacminde artış olduğu, firmanın çalışma alanı ile doğrudan ya da dolaylı 

olarak ilgili olan sektörler ile işbirliği imkânları geliştiği sırasıyla ilk sıraları almıştır. Bu sonuç da, 

özellikle bu destekten yararlanan yatırımcılar açısından, söz konusu programın faydasının net olarak 

ortaya konabildiğinin, piyasada yer alan aktörler arasında, artan ticari hacim ve davranışlara bağlı 

olarak, belirgin bir işbirliği ve güven atmosferinin geliştiğini ortaya koyabilmektedir.     

Şanlıurfa ilinde de, KKYDP kapsamında, yatırımcılar ile yapılan anket çalışmasında, proje hazırlama 

konusunda karşılaşılan problemlerin tespit edilmesine çalışılmıştır (Çizelge 103). Yatırımcıların, proje 

hazırlama konusunda karşılaştıkları problemlerin sırasıyla; gerekli izin ve ruhsatların alınmasında 

karşılaşılan zorluklar, başvuru süresinin kısalığı, destek verilen sektörlerin, yöre önceliklerine tam 

olarak uymaması, dosya hazırlama maliyetinin yüksekliği, başvuru materyallerinin eksikliği, proje 

hazırlama materyal ve dokümanlarının çok karmaşık ve uzun olması ve danışman bulma zorluğu 

olduğu belirlenmiştir.      

Çizelge 102. Şanlıurfa ilindeki işletme/yatırımcıların ekonomik yatırım programına ilişkin bazı 

düşüncelerinin belirlenmesi 

İfadeler Ortalama 

(n=68) 

Standart 

sapma 

Ortalamay

a göre 

sıralama 

A-Destek alan ve almayan tüm işletmeler     
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Yatırım konuları söz konusu ilin tarımsal potansiyeli ve kırsal kalkınması 

için uygun ve yeterlidir. 

4,06 0,54 4 

Proje danışmanı (özel) yeterlidir. (eğer var ise) 4,10 0,49 3 

Proje danışmanları için aşağıda belirtilmiş olan ifadelere katılım düzeyi 

Yüksek ücret istemeleri 2,41 1,03 11 

Yeterli bilgilendirme yapmaması 2,35 0,99 12 

Proje sahibi ile yeterince iletişim kurumaması 2,22 1,01 13 

Yeterli bilgi birikimine sahip olmaması 2,41 1,05 7 

Projeyle ilgili bürokratik işlemlerin takibini ve yönlendirme yapamaması 2,43 1,10 10 

Yatırım yapılacak çalışma alanı ile ilgili sahip olunan tecrübe düzeyi 

önemlidir. 

3,50 1,19 8 

Sahip olunan işletme sermayesi, yatırımın sürdürülebilirliği açısından 

önemlidir. 

4,16 0,59 2 

Hammadde temininde istikrar sağlanmaktadır. 4,18 0,54 1 

Yörede, ürünleri iyi işleyen pazarlama sistemlerine sahip olunduğu 

düşünülmektedir. 

3,26 0,99 9 

KKYDP hakkında yeterince tanıtım yapılmaktadır. 3,60 0,93 7 

Proje başvuru, kabul ve uygulanma süreçlerinde bürokratik işlemler yoğun 

değildir. 

1,24 0,63 15 

Proje başvuru süresi yeterlidir. 1,18 0,67 16 

Hibe miktarı yeterlidir. 1,87 1,54 14 

Hibe ödemeleri belirli bir düzen ve istikrar vardır. 3,85 0,65 6 

Proje hazırlama dokümanları yeterli ve anlaşılabilir. 3,88 0,50 5 

B-Sadece destek alan işletmeler* Ortalama 

(n=1) 

Standart 

sapma 

Ortalamay

a göre 

sıralama 

Söz konusu hibe desteği ile ürün işleme ve pazarlama hacminde artış oldu. 3,93 0,76 3 

Firmanın çalışma alanı ile doğrudan ya da dolaylı olarak ilgili olan 

sektörler ile işbirliği imkânları gelişti. 

3,82 0,71 4 

Firmanın girdi/hammadde aldığı firma ve/veya üreticileri ile arasındaki 

güven ve işbirliği olanakları gelişti. 

4,03 0,55 1 

Firmanın ürünlerini sattığı alıcılar ile arasındaki güven ve işbirliği 

olanakları arttı. 

3,99 0,59 2 

 

Çizelge 103. Şanlıurfa ilinde proje hazırlama konusunda karşılaşılan problemler 

İfadeler Ortalama 

(n=68) 

Standart 

sapma 

Ortalamay

a göre 

sıralama 

Danışman bulma zorluğu 2,32 1,42 7 

Dosya hazırlama maliyetinin yüksekliği 3,49 1,10 4 

Başvuru materyallerinin yetersizliği 2,79 1,41 5 

Proje hazırlama materyal ve dokümanların çok karmaşık ve uzun olması 2,51 1,42 6 

Başvuru süresinin kısalığı 4,24 1,04 2 

Gerekli izin ve ruhsatların alınmasında karşılaşılan zorluklar 4,56 0,80 1 

Destek verilen sektörlerin, yöre önceliklerine uymaması 3,94 1,01 3 

 

Proje uygulama aşamasında karşılaşılan zorluklar, aşağıda tespit edilmeye çalışılmıştır (Çizelge 104). 

Çalışmanın bu bölümünde, söz konusu destekten hem yararlanan hem de yararlanmayan 

yatırımcılardan, anket çalışması esnasında cevap vermesi istenmiştir. Söz konusu destekten 

yararlanmayan işletmelerin de, bu destek mekanizması hakkında yeterince bilgi sahibi olduğu, 

piyasada yer alan tüm aktörlerin, gerek ürün satışları, gerekse ürün alışlarında izledikleri prosedürler 

ve karşılaştıkları problemler hakkında yeterli düzeyde bilgi sahibi olduğu öngörülmüştür. Elde edilen 

sonuçlara göre; yüklenicilerin taahhütlerini zamanında, sözleşmeye uygun olarak yerine getirmemesi, 

hibe desteği için makine temin eden firmaların fiyatları yükseltmesi, gerekli izin ve ruhsatların 

alınmasında karşılaşılan zorluklar, ihale dosyalarını hazırlama güçlükleri, hibe desteği için makine 

temin eden firmaların, sağlamış oldukları makine ekipmanların kalitesi ve dayanıklılığında görülen 
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olumsuzluklar, teklif alacak firmaların yetersizliği, piyasa fiyatları ile proje bütçesi arasındaki 

tutarsızlıklar, izleme değerlendirme formları ile ilgili zorluklar ilk sıraları almıştır.  

Çizelge 104. Şanlıurfa ilinde ekonomik yatırımların uygulanması aşamasında karşılaşılan zorluklar 

İfadeler Ortalama 

(n=68) 

Standart 

sapma 

Ortalamaya 

göre sıralama 

İhale dosyalarını hazırlama güçlükleri 4,32 0,78 4 

Piyasa fiyatları ile proje bütçesi arasındaki tutarsızlıklar 3,82 1,50 7 

Teklif alacak firmaların yetersizliği 3,87 1,49 6 

Gerekli izin ve ruhsatların alınmasında karşılaşılan zorluklar 4,59 0,67 3 

İzleme değerlendirme formları ile ilgili zorluklar 3,63 1,59 8 

Hibe desteği için makine temin eden firmaların fiyatları 

yükseltmesi 

4,88 0,47 2 

Hibe desteği için makine temin eden firmaların, sağlamış 

oldukları makine-ekipmanların kalitesi ve dayanıklılığında 

görülen olumsuzluklar 

4,22 1,53 5 

Yüklenicilerin taahhütlerini zamanında sözleşmeye uygun olarak 

yerine getirmemesi 

4,93 0,31 1 

Projelerde firmaların sağlaması gereken özkaynak destekleri için, 

uzun vadeli kredi ya da başka destek mekanizmaları 

oluşturulabilir 

4,88 0,44 2 

 

 

KKYDP ekonomik yatırımlar desteğinden yararlanan 67 işletmeye “söz konusu hibe desteğinden 

yararlanmasaydınız, yine de ilgili yatırımı yapar mıydınız?” sorusu sorulmuştur. Bu işletmelerin 35’i 

evet yanıtını vermiştir. Sonuç olarak, söz konusu destekten yararlanan işletmelerin, gerçekleştirmiş 

oldukları yatırımı önemsedikleri, bu destekten faydalanmasalar bile, çoğunluğunun söz konusu 

yatırımı gerçekleştireceklerini belirtmişlerdir. Böylelikle, yararlanmış olduğu destek sayesinde, destek 

aldığı miktardaki kaynağı, gerekli olan başka alternatif alanlarda kullanılabileceği ifade edilebilir.  

KKYDP ekonomik yatırımlar desteğinden yararlanan 67 işletmeye “almış olduğunuz hibe desteğinden 

sonra, çalışmalarınızı destekleyici olarak almış olduğunuz makine-ekipmanlar ya da yapmış 

olduğunuz yatırımlar var mı?” sorusu sorulmuştur. Bu işletmelerin de 38’i evet yanıtını vermiş olduğu 

belirlenmiştir. Buradan da, ilgili yatırım gerçekleştirildikten sonra, üretim faaliyetlerini destekleyici 

olarak, yatırımcıların ilave makina ve ekipman satın aldıkları, bunun da söz konusu yatırımın dolaylı 

katkılarından biri olduğu ifade edilebilir.  

 

Son olarak, KKYDP kapsamında ekonomik yatırımların uygulanmasında ve daha çok başarılı 

olmasında yapılması gereken konular, dikkat edilmesi gereken parametreler ve söz konusu destekleme 

programının avantajlı ve dezavantajlı yönlerinin belirlenmesine yönelik yatırımcılara açık uçlu bir 

soru sorulmuştur. Esas olarak yatırımcılar tarafından ifade edilen sorunlar ve olası çözüm önerileri 

aşağıda sunulmuştur: 

(i) Proje başvuru sürecinde bürokratik işlemlerin oldukça zaman aldığı ve çeşitli işlemlerin 

gerçekleştirilmesinde (ruhsat alma, çeşitli kurumlardan izin alma vb.) bazı önemli zorlukların olduğu 

ifade edilmiştir.   

(ii) Söz konusu desteklemede Katma Değer Vergisi (KDV) oranın düşürülebileceği, belirli oranlarda 

muafiyet sağlanabileceği ya da tamamen kaldırılmasının faydalı olabileceği vurgulanmıştır. Diğer 

taraftan, proje tutarının hibe kısmını oluşturan tutarın gelir vergisinden muaf olmasının faydalı 

olabileceği belirlenmiştir.  

(iii) Destek verilen konuların seçiminde, bölgesel olarak yapılacak detaylı çalışmalar ile daha isabetli 

ve faydalı olabilecek konuların seçiminin sağlanabileceği belirtilmiştir.    

(iv) Hibe desteğinin devam ettirilmesinin oldukça önemli olduğu belirtilmiş olmakla birlikte, uzun 

vadeli ve yönlendirici kredi teşvik araçlarının kullanımının da faydalı olabileceği tespit edilmiştir.  
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(v) Hibe desteği ile satın alınacak makine-ekipman fiyatları ya da inşaat işlemleri için gerekli olan 

demirbaşların satın alınmasında, piyasadaki gerçek fiyat ile, firmaların, söz konusu proje için, proje 

başlangıcında, daha yüksek fiyat sunmalarının da önemli bir problem oluşturduğu tespit edilmiştir. Bu 

konuda, ilgili paydaşlar ve devlet kurumları, sanayi ve ticaret odaları, tarımsal kuruluş temsilcileri bir 

araya gelerek, oluşturulacak ortak bir komisyon ile söz konusu fiyat dalgalanmalarının önüne 

geçilebilecektir. Böylelikle, ilgili tarafların ve kamunun zarar görmeyeceği, teknik talimatlarda 

bahsedilmiş olan özellik, uygunluk ve kalitenin de korunmasına özen gösterilerek, önleyici ve teşvik 

edici bir mekanizma tesis edilmiş olacaktır.       

(vi) Elektrik kesintilerinde, ürünlerin zarar görmemesi için destek verilecek sistemler içerisine trafo ve 

jeneratörün de dahil edilmesinin uygun olacağı belirlenmiştir. 

(vii) Mevsimlik işçilerin şehre olan göçünü engelleyebilmek için, kırsal alanda verilen destek oranının 

arttırılmasının faydalı olacağı tespit edilmiştir. 

(viii) Gerekli yatırımların gerçekleştirilmesinde, ihale yapılmaması, bunun yerine, söz konusu 

destekleme programı çerçevesinde, sadece ilgili makine ve sistemlerin faturalarının ibrazının yeterli 

olması, sürecin daha hızlı olabilmesini sağlayabileceği öngörülmüştür.       

 

 

 

 

4.2. Makine Ekipman Alımı Desteklemelerine İlişkin Sonuçlar  

 

4.2.1. Antalya İli Makine Ekipman Alımı Desteklemelerine İlişkin Sonuçlar 

 

Antalya ilinde gerek ekonomik yatırımlar, gerekse makine ekipman alımlarının desteklenmesi 

programının etkisinin değerlendirilmesi çalışmalarında 2011 yılı baz alınmıştır. Bu dönemde makine 

ekipman alımı desteklemelerine ilişkin olarak, söz konusu destekleme programından yararlanan 493 

işletme, yararlanmayan 211 işletme ile anket çalışması yapılmıştır.  

Öncelikle, analiz edilecek olan tüm parametrelere ait verilerin normal dağılım gösterip-göstermediği 

test edilmiştir. Söz konusu verilerin, %5 önem düzeyine göre (α=0,05) normal dağılım göstermediği 

(p<α), Shapiro-Wilk, Anderson-Darling, Lilliefors,Jarque-Beratestleri kullanılarak tespit edilmiştir.  

Bu sebeple, üreticinin eğitim düzeyi, üreticinin mesleki tecrübesi ve faaliyet gösterilen yöredeki üretici 

tecrübesi parametrelerine ilişkin olarak, söz konusu desteklemeden yararlanan ve yararlanmayan 

üreticiler/işletmeler arasındaki farklılığı ortaya koyabilmek için Mann-Whitney U testinden 

yararlanılmıştır (Çizelge 105). İki ortalama arasındaki farkın önemlilik testi yerine kullanılabilecek en 

güçlü test Mann-Whitney U testidir. Üretici eğitim düzeyi, üreticinin mesleki tecrübesi ve faaliyet 

gösterilen yöredeki üretici tecrübesi açısından, söz konusu makine ekipman desteğinden yararlanan ve 

yararlanmayan işletmeler arasında istatiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığı (p>0,05) 

belirlenmiştir. Genel olarak bir değerlendirme yapıldığında, destek alan ve almayan işletmelerde 

üretici eğitim düzeyinin ilkokul ve ortaokul mezuniyeti arasında olup, ortaokul mezunu olma 

durumuna daha yakın bir durumun söz konusu olduğu tespit edilmiştir. Destek alan işletmelerde 

üretici tecrübesi ortalama olarak 36,56 yıl olup, destek almayan işletmelerde ise 32,49 yıl olduğu 

belirlenmiştir. Yine faaliyet gösterilen yöredeki üretici tecrübesi, destek alan işletmelerde ortalama 

olarak 30,51 yıl iken, destek almayan işletmelerde ise 31,11 yıl olduğu tespit edilmiştir.            

Anket çalışması yapılan üreticilerin çoğunluğu Antalya yöresinde tarımsal faaliyetlerini sürdürürken, 

Manavgat, Korkuteli, Aksu, Elmalı, Bozova, Kaş, Serik, Alanya, Güzelbağ, Konaklı, Payallar, Kızıllı, 

Kumluca gibi ilçe ve yörelerde de tarımsal faaliyetlerini sürdürmekte olan üreticilerin bulunduğu 

belirlenmiştir.   
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Anket çalışması yapılan üreticilerin çoğunun en az bir ya da daha fazla bir tarımsal kuruluşa ya da 

üretici kooperatifine üye olduğu tespit edilmiştir. Analiz edilen 704 üreticinin, 545’inin ziraat odasına 

kayıtlı olduğu, 309’unun herhangi bir kooperatife üye olduğu, 30’unun damızlık birliğine üye olduğu, 

50’sinin herhangi bir üretici birliğine üye olduğu, 12 üreticinin de diğer seçeneğini belirterek herhangi 

bir kuruluş ya da üretici organizasyonuna üye olmadığı belirlenmiştir.   

Çizelge 105. Antalya ilinde KKYDP makine ekipman alımı desteklemeleri kapsamında işletmelere ait 

bazı karakteristikler 

Karakteristikler İşletmeler ortalaması Mann-

Whitney U 

p 

Destek alan 

işletmeler  

(n=493) 

Destek 

almayan 

işletmeler 

(n=211) 

Üretici eğitim düzeyi 

(1: ilkokul, 2: ortaokul, 3: lise, 4: ön lisans,  

5: lisans, 6: lisansüstü)   

1,42 1,57 48.940,000 0,144 

Üretici tecrübesi (yıl) 36,56 32,49 51.251,000 0,868 

Faaliyet gösterilen yöredeki üretici tecrübesi (yıl)  30,51 31,11 50.168,000 0,543 

 

Üreticilerin çoğunluğunun herhangi bir sosyal güvencesi olduğu belirlenmiştir. 218 üreticinin Bağ-

Kur, 34’ünün Emekli Sandığı, 85’inin Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK), 4’ünün yeşil kart sistemi 

çerçevesinde sosyal güvelik sistemine sahip iken, 18’inin ise bunların dışında bir seçeneğe sahip 

olduğu belirlenmiştir.           

 

Üreticilerin sosyal güvenlik primlerini düzgün olarak ödeyebilme durumu, söz konusu makine 

ekipman alımı desteklemesinden yararlanan ve yararlanmayan işletmelere göre değerlendirilmesi 

aşağıda yapılmıştır (Çizelge 106). Destekten yararlanan 493 üreticinin 116’sının sosyal güvenlik 

primlerini düzenli ödeyemediği, 269’unun düzenli ödeyebildiği, 108’inin de emekli konumunda 

olduğu belirlenmiştir. İlgili desteklemeden yararlanamayan 211 üreticinin 34’ünün sosyal güvenlik 

primlerini düzenli ödeyemediği, 122’sinin düzenli ödeyebildiği ve 55’inin de emekli olduğu tespit 

edilmiştir.       

Çizelge 106. Antalya ilinde üreticilerin sosyal güvenlik primlerini düzenli ödeme durumu   

Özellikler İşletme sayısı 

Destek alan işletmeler 

(n=493) 

Destek almayan işletmeler 

(n=211) 

Düzenli ödeyebilenler (n) 269 122 

Düzenli ödeyemeyenler (n) 116 34 

Emekliler (n) 108 55 

Toplam (n) 493 211 

  

Üretici dışında aile çalışanının, KKYDP kapsamında makine ekipman alımı desteğinden yararlanan 

işletmelerde daha fazla olduğu belirlenmiştir. Üretici dışında aile çalışanı sayısının da 1 ya da 2 kişi ile 

sınırlı olduğu, 3 ve daha fazla sayıda aile çalışanı bulunan işletmelerin oldukça az olduğu 

belirlenmiştir. Bu sonuç da, kırsal kesimde, çiftçilik ile uğraşan bireylerin sayısında önemli bir azalma 

olduğunu, diğer bir ifade ile kırsal alandan kente olan göçün hızlı bir şekilde devam etmekte olduğunu 

ortaya koyabilmektedir.  

Üreticilerin tarımsal üretim faaliyetlerini, büyük çoğunlukla kendilerinin yürütmekte olduğu 

belirlenmiştir. Diğer bir ifade ile üreticilerin, aktif olarak tarımsal üretim faaliyetlerini kendilerinin 

yapmakta oldukları tespit edilmiştir. Arazilerini icara ya da ortakçıya vererek işleten üretici sayısının, 

makine ekipman desteğinden yararlanan ve yararlanmayan işletme gruplarının her ikisinde oldukça az 

olduğu tespit edilmiştir.  
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Üreticilerin tarım dışı gelire sahip olma parametresi açısından, makine ekipman desteğinden 

yararlanan ve yararlanmayan işletme grupları arasındaki farklılığın istatiksel olarak önemli olmadığı 

Mann-Whitney U testi kullanılarak belirlenmiştir (p>0,05) (Çizelge 107). Söz konusu desteklemeden 

faydalanan üreticilerin 155 adedinin tarım dışı geliri olduğu, buna karşın 338’inin olmadığı, makine 

ekipman alımı desteklemesinden yararlanmayan üreticilerin ise 68’inin tarım dışı gelire sahip iken, 

geriye kalan 143’ünün ise tarım dışı gelire sahip olmadığı belirlenmiştir.   

Çizelge 107. Antalya ilinde üreticilerin tarım dışı gelire sahip olma durumu arasındaki farklılıklar  

Karakteristikler İşletmeler ortalaması Mann-Whitney 

U 

p 

Destek alan işletmeler  

(n=493) 

Destek almayan 

işletmeler (n=211) 

Tarım dışı gelire sahip 

olma (1:evet, 0:hayır) 

0,31 0,32 51.453,00 0,917 

 

Tarım dışı gelire sahip olan üreticilerden toplam olarak; 108 adedi emekli maaşı gelirinin olduğunu, 

41’inin esnaf, 14’ü hayvancılık ile uğraşırken, geriye kalan 60 adedinin ise çeşitli meslek ve gelir 

getirici faaliyetlere (kira geliri, şoför, öğretmen, memur, işçi vb.) sahip olduğu belirlenmiştir.      

Diğer taraftan, hane halkının elde ettiği toplam gelir içerisinde, tarımdan elde edilen gelirin oranı 

dikkate alınarak, söz konusu desteklemeden yararlanma durumu arasındaki ilişki araştırılmıştır. Mann-

Whitney U testi sonuçlarına göre desteklemeden yararlanma durumu ile hane halkı geliri içerisinde 

tarımsal gelirin payı arasında istatiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (p>0,05) (Çizelge 

108). Diğer bir ifade ile üreticilerin elde etmiş oldukları toplam hane halkı gelir içerisindeki tarımsal 

gelirin payının yüksek olması ile tarımsal desteklemeden faydalanma arasındaki ilişkinin istatiksel 

olarak anlamlı olmadığı belirlenmiştir.    

Üreticilerin ve/veya işletmelerin tarımsal üretim faaliyetlerini gerçekleştirdikleri arazi büyüklükleri ve 

bunların içerisinde kendilerine ait olan arazi büyüklükleri ile söz konusu makine ekipman desteğinden 

faydalanma arasındaki ilişki aşağıda analiz edilmiştir (Çizelge 109). Genel olarak, üreticilerin sahip 

oldukları arazi miktarı ile tarımsal üretim faaliyetini gerçekleştirdiği arazi büyüklüğü arasında paralel 

bir ilişki olduğu, diğer bir ifade ile bu değerlerin birbirlerine oldukça yakın olduğu tespit edilmiştir. 

Toplam arazi büyüklüğü ve üreticinin kendisine ait olan arazi büyüklüğü parametreleri açısından, 

destek alan ve almayan üretici/işletme grupları arasındaki farklılığın istatiksel olarak önemli (p<0,01) 

olduğu belirlenmiştir. Toplam arazi büyüklüğü destek alan işletmelerde ortalama olarak 51,45 dekar 

iken, destek almayan işletmelerde ise 53,14 dekardır. Diğer taraftan, üreticilerin kendisine ait olan 

arazi büyüklükleri ise, destek alan işletmelerde ortalama olarak 33,31 dekar iken, destek almayan 

işletmelerde ise 44,67 dekar olduğu tespit edilmiştir. Diğer bir ifade ile destek almayan işletmelerde, 

söz konusu arazi büyüklüklerinin daha büyük olduğu belirlenmiştir.     

Çizelge 108. Antalya ilinde üreticilerin elde ettiği hanehalkı geliri içerisinde tarımsal gelir ile makine 

ekipman desteğinden faydalanma durumu arasındaki ilişki  

Özellikler İşletme sayıları Toplam 

işletme / 

üretici 

sayısı (n) 

Mann-

Whitney U 

p 

Destek alan 

işletmeler / 

üreticiler  

(n=493) 

Destek 

almayan 

işletmeler / 

üreticiler 

(n=211) 

Hanehalkı gelirinin yarısından 

azını tarımsal faaliyetlerden elde 

eden üreticiler 

66 25 91  

 

 

 

 

51.679,000 

 

 

 

 

 

0,703 

Hanehalkı gelirinin yarısını 

tarımsal faaliyetlerden elde eden 

üreticiler 

81 46 127 

Hanehalkı gelirinin yarısından 

fazlası ve/veya tamamını tarımsal 

346 140 486 
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faaliyetlerden elde eden üreticiler 

Toplam işletme/üretici sayısı (n) 493 211 704 

 

Çizelge 109. Antalya ilinde üreticilerin tarımsal üretim faaliyetini gerçekleştirdikleri arazi büyüklüğü 

ile makine ekipman desteğinden faydalanma durumu arasındaki ilişki  

Özellikler İşletmeler ortalaması (da) Mann-

Whitney 

U 

p 

Destek alan işletmeler 

/ üreticiler  (n=493) 

Destek almayan 

işletmeler / üreticiler 

(n=211) 

Ortalama Standart 

sapma 

Ortalama Standart 

sapma 

Toplam arazi 

büyüklüğü (da) 

51,45 112,27 53,14 90,91 44.811,000 0,005** 

Kendisine ait olan 

arazi büyüklüğü (da) 

33,31 41,52 44,67 88,83 41.990,000 0,000** 

*, ** sırasıyla p<0,05, ve p<0,01 istatiksel önem düzeyini ifade etmektedir.   

Üreticilerin, tarımsal üretim faaliyeti için kendilerine gerekli olan birçok tarımsal makine ve ekipmana 

sahip oldukları belirlenmiştir. Bunlar içerisinde; traktör, pulluk, kaz ayağı, ilaçlama makinası, römork, 

mibzer vb. bulunduğu belirlenmiştir. KKYDP kapsamında destek başvurusunda bulunulup, satın 

alınan makine ekipmanların ise esas olarak şunlardan oluştuğu belirlenmiştir: el traktörü, pülverizatör, 

ilaç tankeri, diskli tırmık, mibzer, çayır biçme makinası, süt sağım ünitesi, silaj makinası, yem karma 

makinası, motorlu tırpan, toprak frezesi, sap parçalama makinası, süt sağım makinası (EK 6). Her ile 

göre bazı değişiklikler olmakla birlikte, Antalya ilinde, KKYDP makine ekipman satın alımı 

desteklemesi kapsamında yoğun tercih edilen tarımsal makine ve ekipmanların dağımı, yukarıda 

bahsedilmiş olan cihazlardan oluşmaktadır. Bunların içerisinde en çok tercih edilenlerin ise el traktörü 

ve pülverizatörlerin olduğu belirlenmiştir.    

Üreticilerin söz konusu desteklemeden büyük oranda, GTHB il ve ilçe müdürlükleri personelinden 

haberdar olduklarını belirtmişlerdir. Bunu; yakın çevre, tanıdık ve arkadaşlardan öğrenme seçeneği 

izlemiştir. Az oranda da olsa üreticilerin, çeşitli firmalardan, basın-yayın ve görsel iletişim 

araçlarından, çeşitli kooperatiflerin temsilcilerinden söz konusu desteklemelerin yapılmakta olduğunu 

öğrendikleri belirlenmiştir.  

Hibe desteği ile üreticilerin satın aldıkları makine ekipmanı satan, bayii ya da firmanın, başvuru öncesi 

üreticiler ile temasa geçme durumu da analiz edilmiştir. Burada da, söz konusu desteklemeden 

yararlanan ve yararlanmayan üreticiler birlikte değerlendirilmiştir. Çünkü, firmalar tarafından 

üreticilere yapılması olası temasın, başvuru öncesinde tüm üreticiler için söz konusu olacağı 

öngörülmüştür (Çizelge 110).    

Çizelge 110. Antalya ilinde üreticilere makine ekipmanı satan, bayii ya da firmanın, başvuru öncesi 

üreticiler ile temasa geçme durumu 

Özellikler İşletme sayıları Mann-

Whitney U 

p 

Destek alan 

işletmeler / 

üreticiler  (n=493) 

Destek almayan 

işletmeler / üreticiler 

(n=211) 

Temasa geçilme durumu 

(1: evet, 0:hayır) 

 

0,380 

 

0,257 

 

58.011,000 

 

0,002** 
*, ** sırasıyla p<0,05, ve p<0,01 istatiksel önem düzeyini ifade etmektedir.   

Destek alan 493 üreticinin 187’si bu şekilde bir temasın söz konusu olduğunu belirtirken, destek 

almayan 211 üreticinin de 54’ü firmalar ile herhangi bir temasın söz konusu olduğunu belirtmişlerdir. 

Antalya ilinde KKYDP makine ekipman alımı desteği ile üreticilerin makine ekipmanı satan, bayii ya 

da firmanın, başvuru öncesi üreticiler ile temasa geçme durumu açısından, destek alan ve almayan 
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işletmeler arasındaki farklılığın istatiksel olarak önemli olduğu (p<0,01) belirlenmiştir. Böylelikle, 

destek alan işletmelerde firmalar ile olan temasın biraz daha yoğun olduğu ifade edilebilir.    

Destek alan ve almayan üreticilere göre, projeyi hazırlayan kişi ya da kurumlar açısından yapılan 

analizin sonuçları aşağıda belirtilmiştir (Çizelge 111). 

 

Çizelge 111. Antalya ilinde projeyi hazırlayan kişi ya da kurumlar arasındaki farklılıklar 

KKYDP’ni hazırlayan kişi ya da 

kurumlar 

İşletme sayıları Mann-

Whitney U 

p 

Destek alan 

işletmeler / 

üreticiler  (n) 

Destek almayan 

işletmeler / 

üreticiler (n) 

Firma 241 123  

 

 

58.420,00 

 

 

 

 

 

0,002** 

 

 

Üreticinin kendisi 159 72 

Danışman 72 9 

Tarım il ve ilçe müdürlüğü pers. 6 1 

Kooperatif (Tarım Kredi Koop. ya da 

diğer tarımsal koop.) 

15 6 

Toplam (n) 493 211   

*, **sırasıyla p<0,05, ve p<0,01 istatiksel önem düzeyini ifade etmektedir.   

 

Destek alan ve alamayan üreticiler arasında, KKYDP’ni hazırlayan kişi ya da kurumlar arasındaki 

farklılığın istatiksel olarak önemli (p<0,01) olduğu belirlenmiştir. Destek alan 493 işletmenin 241’i 

söz konusu projeyi, alet ekipmanı satın alacağı firmaya hazırlattığı, destek alamayan 211 üreticinin de 

123’ü, projesini, projenin desteklenmesi durumunda makineekipmanı satın alacağı firmaya hazırlattığı 

belirlenmiştir. Destek alan 159 üreticinin, projeyi kendisinin hazırladığı belirlenirken, destek alamayan 

72 üreticinin de projeyi kendisinin hazırladığı tespit edilmiştir. Bu kişi ya da kurumları, danışmanlar, 

kooperatifler ve tarım il ve ilçe müdürlüğü personeli izlemiştir. 

KKYDP makine ekipman alımı desteğinden yararlanan 493 üreticinin, 417’sinin alınan makine 

ekipmanı hemen faaliyete geçirirken, geriye kalan 76 üreticinin ise hemen faaliyete geçiremediği 

tespit edilmiştir. Bu sonuç da, üreticilerin satın aldıkları makine ekipmanları çoğunlukla hemen 

faaliyete geçirdikleri belirlenmiş olmaktadır.          

KKYDP makine ekipman alımı desteğinden yararlanan 493 üreticinin, 38’i satın alınan makine 

ekipmanı destekleyici olarak, hibe kapsamı dışında ilave yedek parça vb. satın aldığı belirlenmiştir. 

Söz konusu ilave yedek parçalar özetle aşağıdaki makine ve ekipmanlardan oluşmaktadır (Çizelge 

112). Ancak satın alınan bu destekleyici makine ve ekipmanların fiyatlarının çok yüksek olmadığı 

ifade edilebilir.    

 

Çizelge 112. Antalya ilinde alınan makine ekipmanı destekleyici olarak hibe kapsamı dışında satın 

alınan ilave yedek parça ve cihazlar 

Satın alınan ilave parçalar Yapılan iyileştirmeler 

Güğüm kapağı ve meme ucu Mafsal değiştirildi 

Pulluk ve teker Şanzıman büyütülmesi 

Çizi açma makinası Bıçaklar yenilendi 

Hortum, tabanca hortumu, çeşitli sağım makinası 

parçaları  

Periyodik bakım işlemleri 

Fan Çalışma kolu ve debriyajın iyileştirilmesi 

Motor, ilaç motoru  
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Çalışmanın bu bölümünde, KKYDP makine ekipman desteğinden yararlanan üretici ve/veya 

işletmelerde, KKYDP makine ekipman desteğinden yararlanma öncesi durumuna göre değişim 

göstermesi beklenen değişkenler detaylı olarak analiz edilmeye çalışılmıştır.   

Tarımsal işletmelerde istihdam edilen üreticilerin çoğunluğu geçici olarak ve vasıfsız işçi statüsünde 

olduğu belirlenmiş olup, daimi statüde ve kalifiye olarak çalışan işçi sayısının oldukça az olduğu 

belirlenmiştir. Bu sebeple, tarımsal işletmelerde üreticilerin istihdam etmiş oldukları işçi sayıları 

toplam olarak değerlendirilmiş olup, bu da geçici ve daimi statüde olan vasıflı ve vasıfsız işçi 

sayılarının toplamından oluşturulmuştur (Çizelge 113). 

Çizelge 113. Antalya ilinde aile üyeleri dışında tarımsal işletmelerde istihdam edilen işçi durumu 

 Destek alan işletmeler Destek almayan işletmeler Topla

m 

işletme 

sayısı 

(n) 

İşçi istihdam 

eden 

işletmeler 

(n) 

İşçi istihdam 

etmeyen 

işletmeler 

(n) 

Toplam 

destek alan 

işletme 

sayısı (n) 

İşçi istihdam 

eden 

işletmeler 

(n) 

İşçi istihdam 

etmeyen 

işletmeler 

(n) 

Toplam 

destek 

almayan 

işletme 

sayısı (n) 

2011 94 399 493 58 153 211 704 

2015 107 386 493 61 150 211 704 

Fark  +13 -13 - +3 -3 - - 

Değişim 

(%) 

+13,83 -3,26 - +5,17 -1,96 - - 

 

2011 yılında KKYDP kapsamında makine ekipman desteği alan 493 üreticinin/tarımsal işletmenin 94 

adedi işçi istihdam ederken, 2015 yılına gelindiğinde işçi istihdam eden işletme sayısı 107’ye 

çıkmıştır. Yani %13,83 artmıştır. Yine 2011 yılında KKYDP kapsamında makine ekipman desteği 

alamayan 211 üreticinin/tarımsal işletmenin 58 adedi işçi istihdam ederken, 2015 yılına gelindiğinde 

işçi istihdam eden işletme sayısı 61’e çıkmıştır. Yani %5,17 artmıştır. Ancak, söz konusu artışın 

destek alan işletmelerde daha fazla olduğu belirlenmiştir. Bu da, söz konusu desteklemenin, 

işletmelerin işçi istihdam etme oranında önemli sayılabilecek bir artışı sağlayabildiğini ortaya koymuş 

olmaktadır.  

2011 yılında KKYDP kapsamında makine ekipman desteği alan ve almayan üreticilerin/tarımsal 

işletmelerin, istihdam ettikleri işçi sayılarına göre dağılımı aşağıda detaylı olarak verilmiştir (Çizelge 

114).      

Çizelge 114. Antalya ilinde 2011 yılı verilerine göre KKYDP kapsamında analiz edilen işletmelerin 

istihdam ettikleri işçi sayılarına göre dağılımı  

İstihdam 

edilen işçi 

sayısı (adet) 

Destek alan 

işletmeler (n) 

Destek 

almayan 

işletmeler (n) 

İstihdam 

edilen işçi 

sayısı (adet) 

Destek alan 

işletmeler (n) 

Destek 

almayan 

işletmeler (n) 

0 399 153 11 1 0 

1 15 7 12 0 1 

2 24 7 15 3 2 

3 9 7 17 0 1 

4 7 9 20 4 3 

5 8 2 25 3 2 

6 2 3 30 3 1 

7 1 1 50 1 2 

8 3 2 100 0 1 

10 9 7 280 1 0 

Toplam 477 198 Toplam 16 13 

Genel Toplam 493 211 
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Antalya ilinde, 2011 yılı verilerine göre, destek alan 493 işletmenin 399’u ve destek almayan 211 

işletmenin de 153’ünde herhangi bir işçi istihdamı söz konusu olmadığı belirlenmiştir. Bu durum da, 

işletmelerin çoğunluğunun küçük ölçekli olduğunu ve tarımsal işlemlerini, çoğunlukla kendilerinin 

yerine getirebildiğini ortaya koymaktadır. Yine işçi istihdam eden tarımsal işletmelerin çoğunluğunun 

da, 1-10 arasında değişen işçi istihdamı yaptıkları tespit edilmiştir. 10’dan daha fazla sayıda işçi 

istihdam eden işletmelerin sayısının oldukça az olduğu belirlenmiştir.  

2015 yılında KKYDP kapsamında makine ekipman desteği alan ve almayan üreticilerin/tarımsal 

işletmelerin, istihdam ettikleri işçi sayılarına göre dağılımı aşağıda detaylı olarak verilmiştir (Çizelge 

115).      

 

Antalya ilinde, 2014 yılı verilerine göre, destek alan 493 işletmenin 386’sı ve destek almayan 211 

işletmenin de 150’sinde herhangi bir işçi istihdamı söz konusu olmadığı belirlenmiştir. Bu durum da, 

işletmelerin çoğunluğunun küçük ölçekli olduğunu ve tarımsal işlemlerini, çoğunlukla kendilerinin 

yerine getirebildiğini ortaya koymaktadır. Yine işçi istihdam eden tarımsal işletmelerin çoğunluğunun 

da, 1-10 arasında değişen işçi istihdamı yaptıkları tespit edilmiştir. 10’dan daha fazla sayıda işçi 

istihdam eden işletmelerin sayısının oldukça az olduğu belirlenmiştir.  

 

Tarımsal işletmelerin üretim kapasiteleri açısından yapılan değerlendirmede, 2011 yılından 2014-2015 

üretim dönemine gelindiğinde, %14,99’luk bir artış olduğu belirlenmiştir (Çizelge 116).  

 

 

 

 

 

Çizelge 115. Antalya ilinde 2014 yılı verilerine göre KKYDP kapsamında analiz edilen işletmelerin 

istihdam ettikleri işçi sayılarına göre dağılımı  

İstihdam 

edilen işçi 

sayısı (adet) 

Destek alan 

işletmeler (n) 

Destek 

almayan 

işletmeler (n) 

İstihdam 

edilen işçi 

sayısı (adet) 

Destek alan 

işletmeler (n) 

Destek 

almayan 

işletmeler (n) 

0 386 150 13 1 1 

1 15 10 15 7 4 

2 30 8 20 1 6 

3 13 9 25 3 1 

4 7 6 30 1 2 

5 12 1 50 1 0 

6 4 1 51 0 1 

7 1 0 60 0 1 

8 0 2 100 1 0 

10 8 8 200 1 0 

11 1 0    

Toplam 477 195 Toplam 16 16 

Genel Toplam 493 211 

 

Çizelge 116. Antalya ilindeki tarımsal işletmelerde yıllara göre üretim kapasitelerine ait tanımlayıcı 

istatistikler 

Yıllar Tarımsal 

işletme 

sayısı (n) 

Ortalama tarımsal 

üretim miktarı 

(ton) 

Değişim 

(%) 

Standart 

sapma 

Minimum Maksimum 



113 

 

2011 704 153,77 14,99 1.737,18 0,100 40.000 

2014-2015 704 176,83 2.043,35 0,100 50.000 

 

Antalya ilinde, 2011 yılında tarımsal işletmelerde üretilen ortalama tarımsal üretim miktarı 153,77 ton 

iken, 2014-2015 yılında ise bu değerin 176,83 tona ulaştığı belirlenmiştir. Standart sapma değerinin 

yüksek olmasının da, işletmelerde üretilen tarımsal üretim miktarına ait minimum ve maksimum 

değerler arasında önemli bir fark olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Söz konusu tarımsal 

üretim miktarlarının, destek alan ve almayan işletmelere göre dağılımı aşağıda belirtilmiştir (Çizelge 

117). 

Çizelge 117. Antalya ilindeki işletmelerde ortalama tarımsal üretim miktarlarına ilişkin tanımlayıcı 

istatistikler  

 

Yıllar ve destek alma durumu n Ortalama 

(ton) 

Değişim 

(%) 

Standart 

sapma 

Mann 

Whitney U 

p 

 

 

Destek 

alan 

Tarımsal üretim 

miktarı  

(2014-2015) 

493 184,08  

 

+21,30 

2.270,88  

 

108.822,00 

 

 

0,006** 

 

 
Tarımsal üretim 

miktarı (2011) 

493 151,75 1.826,32 

 

 

Destek 

almayan 

Tarımsal üretim 

miktarı  

(2014-2015) 

211 

 

159,89  

 

+0,88 

1.371,64  

 

20.034,000 

 

 

0,105 

Tarımsal üretim 

miktarı (2011) 

211 158,50 1.508,48 

*, **sırasıyla p<0,05, ve p<0,01 istatiksel önem düzeyini ifade etmektedir. 

 

Destek almayan tarımsal işletmelerde, 2011 yılından, 2014-2015 yılına gelindiğinde, tarımsal üretim 

miktarındaki ortalama artış sadece %0,88 iken, destek alan tarımsal işletmelerde ise aynı dönem için 

söz konusu olan artışın %21,30 olduğu belirlenmiştir. Bu artış miktarında, faydalanılmış olan KKYDP 

makine ekipman satın alımı desteğinin de önemli bir etkisinin olduğu düşünülmektedir. İlginç olarak, 

2011 yılından, 2014-2015 dönemine geçildiğinde, destek almayan tarımsal işletme grubunda, tarımsal 

üretim açısından oluşan farklılığın (+%0,88) istatiksel olarak önemli olmadığı belirlenirken (p>0,05), 

destek alan işletmelerde, tarımsal üretim miktarında görülen artışın (+%21,30) istatiksel olarak önemli 

olduğu (p<0,01) tespit edilmiştir. Bu sonuç da, yararlanılmış olan KKYDP makine ekipman 

desteğinin, tarımsal işletmelerde, üreticiler tarafından elde edilen tarımsal üretim miktarında önemli 

bir artışı beraberinde getirdiği ifade edilebilir.   

Yıllara göre, destek alan ve almayan tarımsal işletmelerde, tarımsal üretim açısından oluşan 

farklılıkların, istatiksel olarak önemli olduğu belirlenmiştir (p<0,01) (Çizelge 118). 

Çizelge 118. Antalya ilinde yıllara göre tarımsal işletmelerde elde edilen tarımsal üretim miktarlarının 

(ton) karşılaştırılması 

Yıllar Ortalama 

(ton) 

Standart 

sapma 

Minimum Maksimum Mann Whitney U P 

2011 153,77 1.739,64 0,1 40,00 222.906,00 0,001** 

2014-2015 176,83 2.046,25 0,1 50,00 
*, ** sırasıyla p<0,05, ve p<0,01 istatiksel önem düzeyini ifade etmektedir.   

 

Genel olarak, tarımsal işletmelerde, 2014-2015 dönemindeki tarımsal üretim miktarının, 2011 yılına 

göre artış göstermiş olduğu istatiksel olarak da (p<0,01) belirlenmiştir.  
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Çalışmanın bu bölümünde, Antalya ilinde, dönemlere göre, destek alan ve almayan tarımsal 

işletmelerin elde etmiş oldukları tarımsal gelirler analiz edilmeye çalışılmıştır. Tarımsal gelir 

değerlerinin belirlenmesinde, üreticiden elde edilen cevaplar ile birlikte, üreticilerin sahip oldukları 

tarımsal arazilerden elde edilebilecek olası ürün miktarlarının, ilgili yıl piyasada oluşan cari fiyatın 

çarpılması ile elde edilebilecek değerler de dikkate alınmıştır. 

Antalya ilinde, 2011 yılından, 2014-2015 dönemine gelindiğinde, tarımsal işletmelerden elde edilen 

tarımsal gelirlerde belirgin artışlar olduğu belirlenmiştir (Çizelge 119). 

 

Çizelge 119. Antalya ilinde yıllara göre tarımsal işletmelerde elde edilen tarımsal gelirin (TL) 

karşılaştırılması 

Yıllar Ortalama 

(TL) 

Değişim 

(%) 

Standart 

sapma 

Minimum Maksimum Mann 

Whitney U 

p 

2011 37.874,03 +26,99 71.595,66 800 1.500.000 211.958,500 0,000** 

2014-2015 48.095,03 92.937,29 1.000 2.000.000 
*, ** sırasıyla p<0,05, ve p<0,01 istatiksel önem düzeyini ifade etmektedir.   

Tarımsal işletmelerde, genel olarak elde edilen tarımsal gelirin, 2011 yılından, 2014-2015 dönemine 

gelindiğinde %26,99 artış gösterdiği belirlenmiş olup, bu artışın da istatiksel olarak önemli olduğu 

(p<0,01) belirlenmiştir. Söz konusu artışta, piyasa fiyatlarının yanı sıra, gelir oluşumunda etkili 

olabilecek diğer konjonktürel etkiler de söz konusu olabileceği gibi, yararlanılmış olan KKYDP 

makine ekipman satın alımı desteklemelerinin de etkili olduğu düşünülmektedir.      

 

Söz konusu tarımsal gelirin, destek alan ve almayan işletmelere göre dağılımı aşağıda belirtilmiştir 

(Çizelge 120). 

 

 

Çizelge 120. Antalya ilindeki tarımsal işletmelerde elde edilen tarımsal gelir değerlerine ilişkin 

tanımlayıcı istatistikler  

Yıllar ve destek alma 

durumu 

n Ortalama 

(TL) 

Değişim 

(%) 

Standart 

sapma 

Mann 

Whitney U 

p 

 

 

Destek 

alan 

Tarımsal gelir 

değeri  

(2014-2015) 

493 51,230,95  

 

+27,63 

61.467,68  

 

24.984,500 

 

 

0,018* 

Tarımsal gelir 

değeri (2011) 

493 40.140,48 47.967,07 

 

 

Destek 

almayan 

Tarımsal gelir 

değeri  

(2014-2015) 

211 46.651,02  

 

+26,77 

103581,17  

 

139.020,000 

 

 

0,000** 

 

 
Tarımsal gelir 

değeri (2011) 

211 36.800,70 79.627,06 

*, ** sırasıyla p<0,05, ve p<0,01 istatiksel önem düzeyini ifade etmektedir.   

2011 yılından, 2014-2015 dönemine gelindiğinde, destek almayan işletmelerde, işletmeler başına elde 

edilen ortalama tarımsal gelir değerindeki artışın (+%26,77) istatiksel olarak önemli (p<0,01) olduğu 

belirlenirken, destek alan işletmelerde de, aynı dönem için meydana gelen artışın (+%27,63) istatiksel 

olarak önemli olduğu (p<0,05) belirlenmiştir. Diğer taraftan destek almayan işletmelerde de, 2011 

yılından 2014 yılına gelinde, tarımsal gelirdeki artışın istatiksel olarak önemli olduğu (p<0,01) 

belirlenmiştir. Bu sonuçlar da, gerek KKYDP makine ekipman desteğinden yararlanan, gerekse 

yararlanmayan işletmelerde elde edilen tarımsal gelirde önemli artışlar meydana geldiğini 

göstermektedir. Söz konusu destek programının, Antalya ilinde, çarpan etkisi oluşturarak, üreticiler 

arasında önemli bir sinerji oluşturduğu ifade edilebilir.  
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Tarımsal işletmelerin faaliyet göstermiş olduğu tarımsal arazi (sahip olunan + kiracılık + ortakçılık) 

miktarında, 2011 yılından 2014-2015 yılına gelindiğinde önemli bir değişim olmadığı belirlenmiştir.  

Bu sebeple, tarımsal işletmelerin, tarımsal faaliyet gösterdikleri tarım arazilerinin dağılımı aşağıda 

belirtilmiştir (Çizelge 121). 

Çizelge 121. Antalya ilindeki tarımsal işletmelerde tarımsal faaliyetlerin yapıldığı tarım arazilerine 

ilişkin tanımlayıcı istatistikler  

Destekten yararlanma ve arazi kullanım 

durumu 

n Ortalama 

(da) 

Standart 

sapma 

Mann 

Whitney U 

p 

Destek alan Sulu arazi  493 18,51 38,38 54.757,000 0,191 

Destek almayan 211 18,79 39,00 

Destek alan Dikili arazi 493 10,09 17,68 44.003,500 0,001** 

Destek almayan 211 22,87 72,13 

Destek alan Örtüaltı arazi 493 2,15 3,63 58.188,500 0,002** 

Destek almayan 211 1,89 6,13 

Destek alan Kuru arazi 493 12,20 26,39 43.200,500 0,000** 

Destek almayan 211 16,00 24,63 
*, ** ifadeleri sırasıyla p<0,05, ve p<0,01 istatiksel önem düzeyini ifade etmektedir.   

Destek alan ve almayan işletmeler arasında, sulu araziler açısından farklılık istatiksel olarak önemli 

olmayıp (p>0,05), destek alan işletmelerde ortalama sulu arazi büyüklüğü 18,51 dekar iken, destek 

almayan işletmelerde ise 18,79 dekar olarak belirlenmiştir. Dikili araziler (meyve bahçesi) açısından 

ise, destek alan ve almayan işletmeler arasındaki farklılığın istatiksel olarak önemli olduğu (p<0,01) 

belirlenmiştir. Destek alan işletmelerde ortalama dikili arazi büyüklüğü 10,09 dekar iken, destek 

almayan işletmelerde ise 22,87 dekar olduğu belirlenmiştir. Örtüaltı araziler (sera vb.) açısından ise, 

destek alan ve almayan işletmeler arasındaki farklılığın istatiksel olarak önemli olduğu (p<0,01) 

belirlenmiştir. Destek alan işletmelerde ortalama örtüaltı arazi büyüklüğü 2,15 dekar iken, destek 

almayan işletmelerde ise 1,89 dekar olduğu belirlenmiştir. Kuru araziler açısından ise, destek alan ve 

almayan işletmeler arasındaki farklılığın istatiksel olarak önemli olduğu (p<0,01) belirlenmiştir. 

Destek alan işletmelerde ortalama kuru arazi büyüklüğü 12,20 dekar iken, destek almayan işletmelerde 

ise 16,00 dekar olduğu belirlenmiştir.    

Antalya yöresinde, çalışmanın yapıldığı tarımsal işletmelerde ürün deseni olarak tercih edilen ürünler 

arasında, öncelikle kuru tarım arazilerinde çoğunlukla buğday, arpa ve nohut yetiştiriciliğinin yapıldığı 

tespit edilmiştir. Dikili alanları oluşturan meyve bahçelerinde ise, portakal, mandarin ve limonun 

oluşturduğu turunçgiller, kayısı, şeftali erik, elma, zeytin vb. ürünlerin yanısıra az miktarda da olsa 

bağcılık yapıldığı belirlenmiştir. Sulu tarım arazilerinde ise mısır, buğday, pamuk, fiğ,  pancar, çeşitli 

yem bitkileri, sebzecilik faaliyetleri (biber, domates, kavun, karpuz, hıyar, marul,  lahana vb.) 

yapıldığı tespit edilmiştir. Hayvancılık faaliyetlerini yapan tarımsal işletmelerin göreli olarak daha az 

olduğu belirlenmiş olmakla birlikte, bunların da esas olarak büyükbaş süt ve besi hayvancılığından 

oluştuğu belirlenmiştir. Örtüaltı yetiştiricilikte de, birçok sebze ürünlerinin yetiştirilmekte olduğu 

tespit edilmiştir.     

Çalışmada da, tarımsal işletmelerin uzmanlık durumları ve işletme ölçeği ortaya konmaya çalışılmıştır 

(Çizelge 122). İşletme ölçeği açısından destek alan ve almayan işletmeler arasındaki farklılığın 

istatiksel olarak önemli olmadığı (p>0,05) belirlenmiştir. Bununla birlikte, destek alan işletmelerin 

324’ü büyük ölçekli iken, geriye kalan 169’unun küçük ölçekli olduğu belirlenirken, destek almayan 

işletmelerin 139’unun büyük ölçekli, 72’sinin ise küçük ölçekli olduğu tespit edilmiştir. Tarımsal 

işletmelerde uzmanlaşma açısından, destek alan ve almayan işletmeler arasındaki farklılığın istatiksel 

olarak önemli olduğu (p<0,01) belirlenmiştir. Destek alan işletmelerin 218’inde herhangi bir 

üretiminde uzmanlaşma söz konusu iken, 275’inde ise uzmanlaşmanın söz konusu olmadığı tespit 

edilmiştir. Destek almayan işletmelerin ise 131’inde uzmanlaşma söz konusu iken, geriye kalan 

80’ininde uzmanlaşmanın söz konusu olmadığı belirlenmiştir.      

 

Çizelge 122. Antalya ilindeki tarımsal işletmelerde ölçek büyüklüğü ve uzmanlaşma durumu  

Destekten yararlanma ve işletmelerde n Ortalama Standart Mann p 
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ölçek büyüklüğü ve uzmanlaşma durumu  sapma Whitney U 

 

Destek alan 

 

 

 

İşletme ölçeği 

Küçük 

ölçekli 

169  

1,66 

 

 

0,47 

 

 

 

 

 

51.381,000 

 

 

 

 

0,890 

Büyük 

ölçekli 

324 

 

Destek 

almayan 

Küçük 

ölçekli 

72  

1,66 

 

0,47 

Büyük 

ölçekli 

139 

Destek alan  

Uzmanlaşma 

durumu 

Var 218 0,44 0,50  

42.219,000 

 

0,000** Yok 275 

Destek 

almayan 

Var 131 0,62 0,49 

Yok 80 
*, ** sırasıyla p<0,05, ve p<0,01 istatiksel önem düzeyini ifade etmektedir. 

  

4.2.1.1. Antalya İli Makine Ekipman Alımı Desteklemelerine İlişkin Karşıt Durum Etki 

Değerlendirmesi Sonuçları 

 

Çalışmanın araştırma sorusu “KKYDP kapsamında makine ekipman alımı desteklerinin etkisi nedir?” 

şeklindedir. Buna yönelik olarak, çalışmanın materyal ve yöntem bölümünde belirtilmiş olduğu gibi, 

eğilim skorlarının belirlenmesine yönelik kullanılmış olan lojit analizinde, tarımsal gelir değişkeni 

modele alınamamıştır. Çünkü denenmiş olan birçok model ve bunların parametreleri istatiksel olarak 

önemli çıkmamıştır. Ancak, bu değişken eşleştirilmiş farkın farkı yönteminde kullanılmıştır. Bu 

değişkenlerin yanında, analizlerin tutarlılığı ve güvenilirliğini arttırmak için işletme ölçeği, 

uzmanlaşma, tarımsal üretim faaliyeti yapılan toplam arazi büyüklüğü, üretici eğitim düzeyi 

değişkenleri de kontrol değişkeni olarak analize dahil edilmiştir. Bu çalışmada, etki 

değerlendirmesinde kullanılan değişkenler aşağıda belirtilmiştir (Çizelge 49). 

 

Çizelge 123. Antalya ilinde makine ekipman alımı çerçevesinde kullanılan değişkenler ve 

tanımlamaları 

Değişkenler Karakteristikler 

Bağımlı değişkenler  

Tarımsal ürün üretim kapasitesindeki değişim Ton 

Tarımsal gelirdeki değişim TL 

Kontrol değişkenleri  

İşletme ölçeği 1: küçük, 2: büyük 

Uzmanlaşma 1: var, 0: yok 

Üretici eğitim düzeyi 1: ilkokul, 2: ortaokul, 3: lise, 4: önlisans,         5. 

lisans, 6: lisansüstü 

Bağımsız değişkenler  

Tarımsal ürün üretim kapasitesi Ton 

Tarımsal arazi büyüklüğü Dekar (logaritmik) 

 

Logit regresyon modelinin parametreleri, analitik olarak elde edilemediğinden, iteratif bir yöntem olan 

maksimum olabilirlik tekniğiyle elde edilmektedir. Eğilim skoru eşleştirme yöntemi için, birçok 

modeli alternatifi denenmiştir. İstihdam edilen işçi (çalışan) sayısı, çiftçilik tecrübesi, tarım dışı gelir 

durumu vb. değişkenler anlamsız çıkmıştır. Söz konusu değişkenler farklı formlarda da denenmesine 

rağmen, anlamlı çıkmamıştır. Bu sebeple söz konusu değişkenler, analize dahil edilmemiştir. 

Analizlerde 2011 yılı tarımsal faaliyetlerin yürütüldüğü tarım arazisi değişkeni anlamsız çıktığı için, 

logaritmik dönüşüm uygulanarak normalleştirme yapılmış, söz konusu değişken logaritmik şekilde 

modele dahil edilmiştir. Analizin sonuçları aşağıda sunulmuştur (Çizelge 124 ve Çizelge 125). 
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Çizelge 124. Antalya ilinde makine ekipman desteği çerçevesinde yapılan logit regresyon analizinde 

kullanılan değişkenler 

Değişkenler Özellik Ortalama Standart 

sapma 

Bağımlı değişken    

KKYDP kapsamında makine 

ekipman alımı desteğinden 

yararlanma durumu 

Y=1 (eğer evet ise),  

Y=0 (diğer durum)  

0,662 0,473 

Bağımsız değişkenler    

Tarımsal ürün üretim kapasitesi 

(2011 yılı) 

Ton 88,23 860,34 

Arazi büyüklüğü (log) (2011 yılı) Dekar 1,46 0,46 

Uzmanlaşma  1: evet, 0: hayır 0,50 0,50 

Üretici eğitim düzeyi 1: ilkokul, 2: ortaokul, 3: lise, 4: 

önlisans, 5: Lisans, 6: lisansüstü 

1,48 0,96 

İşletme ölçeği 1: küçük, 2: büyük 1,66 0,47 

 

Kurulmuş olan logit modelinde hesaplanmış olan Wald, -2 Log likelihood ve Hosmer and Lemeshow 

değerlerine göre, modelde kullanılmış olan değişkenlerin, modeli yeterince açıklama gücüne sahip 

oldukları ifade edilebilir. Tarımsal işletmelerin, hibe desteğinden yararlanma durumu üzerine sabit 

terimin dışında, arazi büyüklüğü (p<0,05) ve uzmanlaşma durumu (p<0,05) değişkenlerinin etkisinin 

istatiksel olarak önemli olduğu belirlenmiştir. Modelde kullanılan diğer değişkenlerin etkisinin 

istatiksel olarak önemli olmadığı (p>0,05) belirlenmiştir. Ayrıca sabit katsayısı da %5 (p<0,05) 

düzeyinde önemli çıkmıştır. Logit regresyon sonuçlarına göre elde edilen eğilim skorları aşağıda 

belirtilmiştir (Şekil4).    

 

 

 

 

Çizelge 125. Antalya ilinde makine ekipman desteği çerçevesinde yapılan logit regresyon analizinin 

sonuçları 

Değişkenler Katsayı Standart hata Wald değeri p 

Sabit 0,922 0,391 5,561 0,018* 

Tarımsal ürün üretim kapasitesi 0,000 0,000 0,513 0,474 

Arazi büyüklüğü -0,440 0,186 5,632 0,018* 

Uzmanlaşma 0,329 0,165 3,999 0,046* 

Üretici eğitim düzeyi 0,031 0,086 0,133 0,715 

İşletme ölçeği 0,126 0,173 0,536 0,464 

Gözlem sayısı 704 

Wald (
2 ) 12,756 

-2 Log likelihood 13,430 

Hosmer and Lemeshow Test (
2 ) 12,065 

*, ** sırasıyla p<0,05, ve p<0,01 istatiksel önem düzeyini ifade etmektedir.   
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Şekil 4. Antalya ilinde tarımsal işletmelere ait eğilim skoru dağılımı 

Bu bölümün başında belirtildiği gibi, eşleştirmeler lojit regresyon sonucunda elde edilen eğilim 

skorlarına göre yapılmıştır. Eğilim skorları eşleştirmeleri, yerine koyarak en yakın skor eşleştirme 

yöntemi ile yapılmıştır. Böylelikle, daha yakın değerler eşleştirilerek, yanlılık azaltılmıştır. Sapan ve 

aşırı eğilim skor değerleri çalışmaya alınmamış, eşleştirmeler ortak destek alanında yapılmıştır (EK 7). 

Eşleştirilen müdahale ve karşılaştırma grupları arasında eğilim skoru, tarımsal ürün üretimi ve tarımsal 

gelir açısından 2011 ve 2014-2015 yılları arasındaki farklılıklar aşağıda analiz edilmiştir. Daha sonra, 

eğilim skoru eşleştirme yöntemi ile farkın farkı yöntemi bir arada kullanılarak, zamanı dikkate alan 

daha yansız sonuçlar elde edilebilmiştir.  

Öncelikle, 2011 yılı için eşleştirme yapılan grup karşılaştırmaları yapılmıştır. Eşleştirme skorlarının 

normallik testi aşağıda verilmiştir (Çizelge 126).  

 

 

 

 

Çizelge 126. Antalya ilinde makine ekipman alımı desteği çerçevesinde eşleştirme skorlarının 

normallik testi  

Ortalama Standart sapma Minimum Maksimum 

0,665 0,061 0,450 0,804 

Anderson-Darling testi Lilliefors testi Jarque-Bera (JB) testi 

A2 p* D Standardize 

edilmiş D 

p JB 

Gözlenen 

değer 

JB 

Kritik 

değer 

p 

0,708 0,064 0,034 0,891 0,057 4,936 5,991 0,085 
*Anlamlılık testleri 2 yönlü olarak, α (alpha)=0,05 önem düzeyinde değerlendirilmiştir.     

Anderson-Darling, Lilliefors ve Jarque-Bera testlerine göre p>0,05 olduğundan, eğilim skorlarının 

normal dağılım gösterdiği belirlenmiştir. Bu sebeple eşleştirme skorlarına ilişkin verilerde parametrik 

testler kullanılmıştır. Eşleştirme skorlarının karşılaştırılması, bağımsız örneklem t testi kullanılarak 

yapılmış olup, istatiksel olarak farklılık olmadığı belirlenmiştir (Çizelge 127). 
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Çizelge 127. Antalya ilinde KKYDP makine ekipman alımı desteği çerçevesinde eşleştirme 

skorlarının karşılaştırılması 

Eğilim 

skorları 

Ortalamaların eşitliği testi 

t Serbestlik derecesi p* Ortalama Farkı Standart hata 

farkı 

Eğilim skoru -0,159 468 0,873 0,0028 0,000 
*Anlamlılık testleri 2 yönlü olarak, α (alpha)=0,05 önem düzeyinde değerlendirilmiştir. 

 

2011 yılında, tarımsal işletmelerin sahip oldukları tarımsal ürün üretim kapasitelerinin,  normal 

dağılım göstermediği (p<0,05) belirlenmiş olup (Çizelge 128), eşleştirme yapılan gruplar arası 

tarımsal ürün kapasitelerinin karşılaştırılması ise Mann Whitney U testi kullanılarak yapılmıştır 

(Çizelge 129). Genel eşleştirme yapılarak gerçekleştirilen karşılaştırmada ise, 2011 yılında destek alan 

ve almayan işletmelerde tarımsal ürün üretim kapasiteleri ortalamaları arasında istatiksel olarak 

farklılık bulunmadığı (p>0,05) belirlenmiştir.     

 

Çizelge 128. Antalya ilinde makine ekipman alımı desteği çerçevesinde tarımsal işletmelerin tarımsal 

ürün üretim kapasitelerine ait normallik testi (2011)  

Ortalama (ton) Standart sapma Minimum Maksimum 

87,99 859,12 0,100 22.000,00 

Shapiro-Wilk testi Lilliefors testi Jarque-Bera (JB) testi 

W p* D Standardize 

edilmiş D 

p JB Gözlenen 

değer 

JB 

Kritik 

değer 

p 

0,043 0,000 0,459 12,185 0,000 10.733.603,18 5,991 0,000 
*Anlamlılık testleri 2 yönlü olarak, α (alpha)=0,05 önem düzeyinde değerlendirilmiştir.     

 

Çizelge 129. Antalya ilinde makine ekipman alımı desteği çerçevesinde tarımsal işletme gruplarına ait 

tarımsal ürün üretim kapasitelerinin karşılaştırılması (2011)  

Destekten yararlanma 

durumu 

n Ortalama (ton) Standart sapma Mann 

Whitney U 

p 

Destek alan 211 144,58 1.433,24 25.072,00 0,084 

Destek almayan 211 44,37 58,96 

 

2011 yılında, tarımsal işletmelerin elde ettikleri tarımsal gelir değerlerinin, normal dağılım 

göstermediği (p<0,05) belirlenmiş olup (Çizelge 130), eşleştirme yapılan gruplar arası tarımsal gelir 

değerlerinin karşılaştırılması ise Mann Whitney U testi kullanılarak yapılmıştır (Çizelge 131).  

 

Çizelge 130. Antalya ilinde makine ekipman alımı desteği çerçevesinde tarımsal gelir değerlerine ait 

normallik testi (2011)  

Ortalama (TL) Standart sapma Minimum Maksimum 

40.476,34 74.217,37 500,00 1.500.000,00 

Shapiro-Wilk testi Lilliefors testi Jarque-Bera (JB) testi 

W p* D Standardize 

edilmiş D 

p JB Gözlenen 

değer 

JB 

Kritik 

değer 

p 

0,401 0,000 0,295 7,829 0,000 1.349.062,37 5,991 0,000 
*Anlamlılık testleri 2 yönlü olarak, α (alpha)=0,05 önem düzeyinde değerlendirilmiştir.     
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Genel eşleştirme yapılarak gerçekleştirilen karşılaştırmada, 2011 yılında destek alan ve almayan 

işletmelerde tarımsal gelir değerleri ortalamaları arasında istatiksel olarak farklılık bulunduğu (p<0,01) 

belirlenmiştir. Bunun da sebebinin, çalışmanın yapıldığı tarımsal işletmelerde sahip olunan arazi 

varlığı ve dolayısıyla elde edilen gelir değerlerinin önemli bir heterojenlik göstermesinden 

kaynaklandığı düşünülmektedir. Bu farklılığın, tarımsal üretim ve dolayısıyla tarımsal ürün üreten 

tarımsal işletmelerin genel yapısından kaynaklandığı düşünülmektedir. Söz konusu farklılık, çok 

yüksek düzeyde gerçekleşen standart sapma değerlerinden anlaşılabilmektedir. Diğer taraftan, söz 

konusu pozitif gelişmede, verilmiş olan makine ekipman desteğinin de önemli etkisinin olduğu 

düşünülmektedir.  

 

Çizelge 131. Antalya ilinde makine ekipman alımı desteği çerçevesinde işletme gruplarına ait tarımsal 

gelir değerlerinin karşılaştırılması (2011)  

Destekten yararlanma 

durumu 

N Ortalama (TL) Standart sapma Mann 

Whitney U 

p 

Destek alan 211 46.008,09 58.337,64 23.732,500 0,008** 

Destek almayan 211 35.392,72 48.348,77 
*, ** sırasıyla p<0,05, ve p<0,01 istatiksel önem düzeyini ifade etmektedir.   

 

2014-2015 döneminde (esas olarak 2014 yılı), tarımsal işletmelerin sahip oldukları tarımsal ürün 

üretim kapasitelerinin,  normal dağılım göstermediği (p<0,05) belirlenmiş olup (Çizelge 132), 

eşleştirme yapılan gruplar arası tarımsal ürün kapasitelerinin karşılaştırılması ise Mann Whitney U 

testi kullanılarak yapılmıştır (Çizelge 133). Genel eşleştirme yapılarak gerçekleştirilen karşılaştırmada, 

2014 yılında destek alan ve almayan işletmelerde tarımsal ürün üretim kapasiteleri ortalamaları 

arasında istatiksel olarak farklılık bulunmadığı (p>0,05) belirlenmiştir.     

 

Çizelge 132. Antalya ilinde KKYDP makine ekipman alımı desteği çerçevesinde tarımsal işletmelerin 

tarımsal ürün üretim kapasitelerine ait normallik testi (2014)  

Ortalama (ton) Standart sapma Minimum Maksimum 

54,80 72,29 0,27 450,00 

Shapiro-Wilk testi Lilliefors testi Jarque-Bera (JB) testi 

W p* D Standardize 

edilmiş D 

p JB Gözlenen 

değer 

JB 

Kritik 

değer 

p 

0,053 0,000 0,451 11,975 0,000 9.994.355,68 5,991 0,000 
*Anlamlılık testleri 2 yönlü olarak, α (alpha)=0,05 önem düzeyinde değerlendirilmiştir.     

Çizelge 133. Antalya ilinde KKYDP makine ekipman alımı desteği çerçevesinde tarımsal işletme 

gruplarına ait tarımsal ürün üretim kapasitelerinin karşılaştırılması (2014)  

Destekten yararlanma 

durumu 

N Ortalama (ton) Standart sapma Mann 

Whitney U 

p 

Destek alan 211 145,91 1.302,63 24.567,500 0,056 

Destek almayan 211 54,85 72,74 

 

2014 yılında, tarımsal işletmelerin elde ettikleri tarımsal gelir değerlerinin, normal dağılım 

göstermediği (p<0,05) belirlenmiş olup (Çizelge 134), eşleştirme yapılan gruplar arası tarımsal gelir 

değerlerinin karşılaştırılması ise Mann Whitney U testi kullanılarak yapılmıştır (Çizelge 135). Genel 

eşleştirme yapılarak gerçekleştirilen karşılaştırmada, 2014 yılında da destek alan ve almayan 

işletmelerde tarımsal gelir değerleri ortalamaları arasında istatiksel olarak farklılık bulunduğu (p<0,01) 

belirlenmiştir. Bunun da sebebinin, çalışmanın yapıldığı tarımsal işletmelerde sahip olunan arazi 

varlığı ve dolayısıyla elde edilen gelir değerlerinin önemli bir heterojenlik göstermesinden 
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kaynaklandığı düşünülmektedir. Bu farklılığın, tarımsal üretim ve dolayısıyla tarımsal ürün üreten 

tarımsal işletmelerin genel yapısından kaynaklandığı düşünülmektedir. Söz konusu farklılık, çok 

yüksek düzeyde gerçekleşen standart sapma değerlerinden anlaşılabilmektedir. Diğer taraftan, söz 

konusu olumlu gelişmede, verilmiş olan makine ekipman desteğinin de önemli etkisinin olduğu 

düşünülmektedir.          

Çizelge 134. Antalya ilinde makine ekipman alımı desteği çerçevesinde tarımsal gelir değerlerine ait 

normallik testi (2014)  

Ortalama (TL) Standart sapma Minimum Maksimum 

50.936,86 95.016,27 45,00 2.000.000,00 

Shapiro-Wilk testi Lilliefors testi Jarque-Bera (JB) testi 

W p* D Standardize 

edilmiş D 

p JB Gözlenen 

değer 

JB 

Kritik 

değer 

p 

0,369 0,000 0,297 7,874 0,000 1.882.151,76 5,991 0,000 
*Anlamlılık testleri 2 yönlü olarak, α (alpha)=0,05 önem düzeyinde değerlendirilmiştir.     

Çizelge 135. Antalya ilinde makine ekipman alımı desteği çerçevesinde işletme gruplarına ait tarımsal 

gelir değerlerinin karşılaştırılması (2014)  

Destekten yararlanma 

durumu 

N Ortalama (TL) Standart sapma Mann 

Whitney U 

p 

Destek alan 211 54.978,06 65.059,90 24.469,500 0,033* 

Destek almayan 211 46.195,75 63.313,80 
*, ** sırasıyla p<0,05, ve p<0,01 istatiksel önem düzeyini ifade etmektedir.   

 

4.2.1.1.1. Antalya İli Makine Ekipman Alımı Desteklemelerine İlişkin Tarımsal Ürün Üretim 

Kapasitesi Açısından Karşıt Durum Etki Değerlendirmesi Sonuçları 

 

Karşıt durum etki değerlendirmesi eğilim skoru eşleştirme yöntemine göre müdahale ve karşılaştırma 

grubu tarımsal işletmelerde, farkın farkı yöntemi uygulandığında, zaman etkisi bertaraf edilerek, daha 

yansız sonuçlar elde edilebilmektedir. Eğilim skoru eşleştirme yöntemi ile farkın farkı yöntemi birlikte 

kullanıldığında ortaya çıkan sonuçlar aşağıda belirtilmiştir (Çizelge 136). Eşleştirilmiş farkın farkı 

yöntemine göre, destek alan tarımsal işletmeler ile almayan işletmelerin tarımsal ürün üretim 

kapasiteleri arasındaki fark, 2011 yılından 2014 yılına gelindiğinde mutlak değer olarak azalma 

göstermesine rağmen, her iki grup için, tarımsal ürün üretiminde göreli olarak belirgin bir artışın 

olduğu belirlenmiştir. Bu sonuç da, söz konusu desteklerden yararlanan işletmelerde oluşan tarımsal 

ürün artışlarını gören üreticilerin, her ne kadar bu desteklemeden yararlanmasa da, eğer satın almayı 

düşündüğü makine ekipman çok pahalı değilse, kendisinin almaya karar vermesinden kaynaklandığı 

düşünülmektedir. Saha çalışmalarında da, bu sonuçlara ulaşılmıştır.     

Çizelge 136. Antalya ili tarımsal işletmelerinde tarımsal ürün üretim kapasitesi açısından eşleştirilmiş 

farkın farkı yöntemi sonuçları 

Bölge Ortalama tarımsal ürün üretimi 

(ton) 

Ortalama tarımsal ürün üretimi 

(ton) 

Farkın 

farkı 

2011 yılı 2014 yılı 

Destek 

alan 

Destek 

almayan 

Fark Destek 

alan 

Destek 

almayan 

Fark 

Antalya 144,58 44,37 +100,21 145,91 54,85 +91,06 -9,15 

 

4.2.1.1.2. Antalya İli Makine Ekipman Alımı Desteklemelerine İlişkin Tarımsal Gelir Açısından 

Karşıt Durum Etki Değerlendirmesi Sonuçları 
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Eğilim skoru eşleştirme yöntemi ile farkın farkı yöntemi birlikte kullanıldığında, tarımsal gelir 

açısından ortaya çıkan sonuçlar aşağıda belirtilmiştir (Çizelge 137). 

 

Çizelge 137. Antalya ili tarımsal işletmelerinde tarımsal gelir açısından eşleştirilmiş farkın farkı 

yöntemi sonuçları 

Bölge Ortalama tarımsal gelir (TL) Ortalama tarımsal gelir (TL) Farkın 

farkı 2011 yılı 2014 yılı 

Destek 

alan 

Destek 

almayan 

Fark Destek alan Destek 

almayan 

Fark 

Antalya 46.008,09 35.392,72 +10.615,37 54.978,06 46.195,75 +8.782,31 -1.833,06 

 

Eşleştirilmiş farkın farkı yöntemine göre, destek alan tarımsal işletmeler ile almayan işletmelerin elde 

ettikleri tarımsal gelir arasındaki fark, 2011 yılından 2014 yılına gelindiğinde mutlak değer olarak 

azalma göstermesine rağmen, elde edilen tarımsal gelirin göreli olarak belirgin bir artış gösterdiği 

belirlenmiştir.  

 

4.2.1.2. Antalya İli Makine Ekipman Alımı Desteklemelerine İlişkin Elde Edilen Diğer Bulgular, 

Sorunlar ve Olası Çözüm Önerileri 

 

KKYDP makina ekipman alımı desteğinden yararlanmış olan 493 üreticinin, 237’si söz konusu destek 

olmamış olsaydı, almış olduğu makine ekipmanı yine de satın alacağını vurgulamıştır. Geriye kalan 

256 üreticinin de, bu destek olmasaydı, söz konusu makine ekipmanı alamayacağı belirlenmiştir. Söz 

konusu destek olmasaydı, yine de bu makine ekipmanı alacağı tespit edilen üreticilerin de, bahse konu 

makine ekipmanın, tarımsal üretim ve verim artışından önemli kolaylıklar sağlamakta olduğu ve 

dolayısıyla gıda güvenliği, hijyen ve temizlik gibi iyileştirici faktörlerin de sağlandığından, elde edilen 

tarımsal gelirde önemli artışların birlikte oluştuğu tespit edilmiştir. Bu destek olmasaydı, ilgili makine 

ekipmanı alamayacağını belirten üreticilerin de çoğunluğunun, bu satın almayı yapmak için yeterli 

maddi olanağının bulunmadığı tespit edilirken, bu ifadeyi söz konusu makine ekipmana zaruri 

ihtiyacının bulunmadığı açıklamasının izlediği belirlenmiştir. Bu sonuç da önemli sayılabilecek bir 

bulgudur. Çok az sayıda üreticinin de (2 adet), söz konusu makine ekipmanı satın almak yerine, 

kiralama ile bu ihtiyacını giderebileceği düşüncesine sahip olduğu tespit edilmiştir.   

 

KKYDP makina ekipman alımı desteğinden yararlanmış olan 493 üreticiden, 393’ünün bu destek ile 

almış oldukları makine ekipmanı halen kullanmakta olduğu belirlenirken, geriye kalan 10 adedinin ise 

artık bu makine ekipmanı kullanmadığı belirlenmiştir. Söz konusu makine ekipmanı kullanmayan 10 

üreticinin 7’sinden kullanmama sebebi ile ilgili herhangi bir bilgi alınamazken, sadece 1’inin artık bu 

makine ekipmana ihtiyacı kalmadığı, 1’inin söz konusu makine ekipmandan daha iyisini aldığı, 1’inin 

de bu makine ekipmanın arıza yaptığı için kullanamadığı tespit edilmiştir.     

 

KKYDP makina ekipman alımı desteğinden yararlanmış olan 493 üreticiden, 98’inin, söz konusu 

makine ekipmanı kiralamak, ücreti karşılığında dışarıya iş yapmak ya da yardım amacıyla başkalarına 

verdiği belirlenmiş olup, geriye kalan 395’inin ise söz konusu makine ekipmanı sadece kendisinin 

kullandığı tespit edilmiştir. KKYDP makina ekipman alımı desteğinden yararlanmış olan 493 

üreticiden, 393’ünün, söz konusu makine ekipmanın tarımsal üretimde verim ve kalite artışını 

sağladığı, tarımsal faaliyetlerini daha kısa sürede yapabildiği belirlenmiş olup, geriye kalan 10 

üreticinin, söz konusu makine ekipmanın tarımsal üretimde herhangi bir verim ve kalite artışını 

sağlamadığı düşüncesine sahip oldukları tespit edilmiştir. Çalışmanın bu bölümünde, Antalya ilinde 

KKYDP makine ekipman alımı desteğinin başarısında ve amaca ulaşmasında, etkili olan faktörlerin 

belirlenmesine çalışılmıştır. Bunun için projeden destek alan ve almayan tüm üreticilerden bilgi 
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istenmiştir. Çünkü destek alamasalar bile, tüm üreticilerin söz konusu destek programına başvuruda 

bulunmuş olduğu ve bu program hakkında bilgi sahibi olduğu öngörülmektedir (Çizelge 138).  

 

Çizelge 138. Antalya ilinde makine ekipman alımı desteğinin başarısında ve amaca ulaşmasında etkili 

olan faktörler 

İfadeler Ortalama Standart 

sapma 

Ortalama

ya göre 

sıralama 

Seçilen makine ekipmanlar, ilin tarımsal potansiyeli ve kırsal 

kalkınması için uygun ve yeterlidir. 

3,48 1,10 6 

Destek alınacak makine ekipmanlar ile ilgili sahip olunan 

tecrübe düzeyi önemlidir. 

3,67 1,01 3 

Sahip olunan işletme sermayesi, yatırımın sürdürülebilirliği 

açısından önemlidir. 

3,71 0,98 2 

Yörede, ürünlerin iyi işleyen pazarlama sistemlerine sahip 

olduğu düşünülmektedir. 

2,94 1,20 14 

KKYDP hakkında yeterince tanıtım yapılmaktadır. 3,48 1,15 6 

Proje başvuru, kabul ve uygulanma süreçlerinde bürokratik 

işlemler yoğun değildir. 

2,85 1,19 15 

Proje başvuru süresi yeterlidir. 3,29 1,16 10 

Hibe miktarı yeterlidir. 3,06 1,23 13 

Hibe ödemelerinde belirli bir düzen ve istikrar vardır. 3,47 0,99 7 

Proje hazırlama dokümanları yeterli ve anlaşılabilir formdadır. 3,24 1,03 11 

Hibe desteği ile alınan makinanın ürün kalitesi yeterli 

seviyededir. 

3,66 0,91 4 

Hibe desteği ile alınan makinanın satış sonrası servis 

hizmetleri yeterli düzeydedir. 

3,34 1,01 8 

Bakanlığın belirlediği makine ekipmanın müracaat 

kriterlerinden memnuniyet seviyesi iyi düzeydedir. 

3,30 1,12 9 

Hibe desteği ile alınacak makine ekipmanın fiyatı, piyasa 

fiyatına göre makul seviyededir. 

3,12 1,22 12 

Hibe desteği ile alınacak makine ekipman sayesinde, tarımsal 

faaliyetler için ihtiyaçlar büyük ölçüde karşılanabilecektir. 

3,62 1,02 5 

Hibe desteği ile makine ekipman alımı, üreticiler için tarımsal 

üretimi arttırmada oldukça faydalıdır.  

3,88 1,01 1 

 

Antalya ilindeki üreticiler açısından, söz konusu destek ile makine ekipman alımı, üreticiler için 

tarımsal üretimi arttırmada oldukça faydalı düşüncesi ilk sırada yer almaktadır. Bu sonuç da, üreticiler 

açısından söz konusu destekleme modelinin iyi bir şekilde anlaşıldığı ve benimsendiğini ortaya 

koymaktadır. Bunun ardından, sahip olunan işletme sermayesinin, yatırımın sürdürülebilirliği 

açısından önemli olduğu ifadesi gelmiştir. Bu sonuç da, verilen hibe desteği ile yararlanıcı üreticiden 

makine ekipman bedelinin %50’sinin istenmesinin yanısıra, tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilirliği 

açısından da, üreticilerde belirli bir sermaye sağlanması gerektiği düşüncesini ortaya koymaktadır. 

Diğer bir ifade ile artık tarımsal işletmeler ve dolayısıyla üreticiler arasında sermaye biriktirilmesinin 

öneminin oldukça iyi anlaşıldığını ortaya koyabilmektedir. Destek alınacak makine ekipmanlar ile 

ilgili sahip olunan tecrübe düzeyinin de oldukça önemli olduğu düşüncesi, üreticiler tarafından 

önemsenen bir diğer bir konu olarak ortaya çıkmıştır. Söz konusu destek ile alınan makinanın 

kalitesinin yeterli seviyede olduğu düşüncesi üreticiler arasında benimsenmiş bir kavramdır. Yani 

üreticilerin, destek ile alınan makine ekipmanların yeterli kalite, dayanıklılık ve teknoloji düzeyine 

sahip olduklarını düşündükleri belirlenmiştir. Zaten, bu makine ve ekipmanların sahip oldukları teknik 

özellikleri, üniversitelerin ziraat fakülteleri tarım makinaları bölümlerinde ya da belirli özelliklere 

sahip test ve sertifikasyon merkezlerinde de kontrol edilerek, gerekli sertifikasyon belgeleri 
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düzenlenmektedir. Bu ifadeleri, önem, diğer bir ifade ile katılım düzeyine göre, sırasıyla aşağıdaki 

kavramlar izlemiştir:  

(i) Söz konusu destek ile alınacak makine ekipman sayesinde, tarımsal faaliyetler için ihtiyaçların 

büyük ölçüde karşılanabileceği, 

(ii) Seçilen makine ve ekipmanların, ilin tarımsal potansiyeli ve kırsal kalkınması için uygun ve yeterli 

olduğu,  

(iii) Söz konusu destek programı ile ilgili yeterli ve etkili sayılabilecek bir tanıtım yapıldığı,  

(iv) Hibe ödemelerinde belirli bir sistematiğin oluşturulduğu,  

(v) Bu destek ile alınan makine ve ekipmanın satış sonrası servis hizmetlerinin yeterli düzeyde olduğu,  

(vi) Bakanlığın belirlediği makine ekipmanın müracaat kriterlerinden memnuniyet seviyesinin iyi 

düzeyde olduğu,  

(vii) Proje başvuru süresinin yeterli olduğu,  

(viii) Proje hazırlama dokümanlarının yeterli ve anlaşılabilir formda olduğu,  

(ix) Hibe desteği ile alınacak makine ekipmanın fiyatının, piyasa fiyatına göre makul seviyede olduğu,  

(x) Hibe miktarının yeterli olduğu,  

(xi) Yörede, ürünleri iyi işleyen pazarlama sistemlerine sahip olunduğu,  

(xii) Proje başvuru, kabul ve uygulanma süreçlerinde bürokratik işlemlerin yoğun olmadığı izlemiştir.       

Bu aşamada ise, KKYDP makine ekipman alımı desteklemesi yerine kullanılabilecek bazı olası 

alternatiflere, üreticilerin bakış açısının belirlenmesine çalışılmıştır (Çizelge 139). Bunun için de likert 

ölçeğinden yararlanılmıştır. 

Çizelge 139. Antalya ilinde makine ekipman alımı yerine kullanılabilecek bazı olası alternatifler 

İfadeler Ortalama Standart 

sapma 

Ortalamay

a göre 

sıralama 

%50 hibe desteği yerine, Tarım Kredi Kooperatifleri veya bankalardan 

sıfır faizli kredi kullanılması.  

2,96 1,41 1 

İhtiyaç olan makine ekipmanların satın alınması yerine, kooperatiflerden 

veya şirketlerden daha ucuza kiralanması daha olumlu sonuçlar 

verebilir. 

2,22 1,24 2 

 

Bu sonuç da, üreticilerin genel anlamda, KKYDP makine ekipman alımı desteğine alternatif olarak 

yukarıda belirtilmiş olan seçenekleri tercih etme durumu açısından, kararsız konumda olduğu ifade 

edilebilir. Diğer bir ifade ile söz konusu destekleme modelinin, üreticiler açısından benimsenmiş 

olduğunu, tarımsal faaliyetlerinde bu modelin sağladığı faydaları net bir şekilde gözleyebildikleri ifade 

edilebilir.   

Üreticiler tarafından, tarımsal faaliyetler için en çok ihtiyaç duyulan makine ekipmanlar arasında, 

KKYDP makine ekipman alımı desteklemesi için, Antalya ilinde seçilmiş olan makine ve 

ekipmanların bulunduğu belirlenmiştir. Bu sonuç da, söz konusu destek programı kapsamında, ilde 

seçilen makine ekipmanların uygunluk durumunun oldukça yüksek olduğunu ortaya koyabilmektedir. 

Bu makine ekipmanların; pülverizatör, süt sağım makinası, römork, traktör, ot biçme makinası, gübre 

dağıtıcı, silaj makinası, diskli tırmık, pulluk, toprak frezesi, mibzer, dal-sap parçalama makinası, çapa 

makinası, el traktörü, yem karma makinası vb. olduğu belirlenmiştir. 

Son olarak, üreticilere açık uçlu bir soru sorulmuştur. Bu soruda; KKYDP’nın uygulanmasında ve 

daha çok başarılı olmasında neler yapılması gerektiği, dikkat edilmesi gereken parametreler, söz 

konusu destekleme programının avantajlı ve dezavantajlı yönleri belirlenmeye çalışılmıştır. Bu 

aşamada, belirlenmiş olan parametre ve sonuçlar, önem düzeyine göre baştan sona doğru aşağıda 

sıralanmıştır: 
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(i) Proje başvuru aşamasında üreticilerden istenilen, sahip olunması gereken arazi miktarının 

azaltılmasının, proje performansını arttırabileceği belirlenmiştir.    

(ii) Hibe destek oranının %50’den %75’e çıkartılmasının, projeye başvuran üretici sayısını 

çoğaltabileceği tespit edilmiştir.       

(iii) Proje başvuru sürecinde, bürokratik işlemlerin, mümkün çerçevede azaltılmasının, üreticiler 

açısından daha faydalı olacağı belirlenmiştir.  

(iv) Söz konusu makine ekipmanın Katma Değer Vergisi (KDV)’nin devlet tarafından ödenmesi ya da 

oranının düşürülmesinin faydalı olabileceği öngörülmüştür. 

(v) Bu desteğin şiddetle devam ettirilmesinin isabetli olacağı tespit edilmiştir. Bu süreçte de ilgili 

üretici kuruluşları ile işbirliği yapılarak öncelikler, hedefler ve amaçlar çerçevesinde sürekli değişen 

yıllık yol haritaları oluşturulmalıdır. 

(vi) Elde edilen bir diğer önemli sayılabilecek sonuç da, KKYDP makine ekipman alımı 

desteklemesinde, üreticinin ödeyeceği miktarın taksitlendirilerek ödeme işleminin 

gerçekleştirilmesinin, özellikle küçük ve orta ölçekli tarımsal işletmeler için sürdürülebilirlik 

noktasında önemli avantajlar sağlayabileceği öngörülebilir. 

(vii) Söz konusu destekleme modeli çerçevesinde, bazı firmaların makine ekipman fiyatlarını, olması 

gerektiğinden daha yukarıya çektiği belirlenmiştir. Bu durumun da, hem üreticinin hem de devletin 

yapacağı katkı miktarının artmasına sebep olduğu vurgulanmıştır. Bu çerçevede, makine ekipman 

çeşitlerine, kalitesine ve hatta yörelere özgü belirli standartlar oluşturulması durumunda, makine 

ekipman fiyatlarında görülen yapay yükselmelerin önüne geçilebileceği saptanmıştır. Söz konusu 

çözümler sağlanamaz ise, devlet tarafından Ziraat Bankası, Tarım Kredi Kooperatifleri ya da diğer 

finansal kurumlar aracılığı ile üreticilere faizsiz kredi kullandırılmasının da bir seçenek olarak ortaya 

çıkabildiği tespit edilmiştir.  

(viii) Bu destekler üreticilere kullandırılırken, sahip olunan arazi miktarı (tapu beyan edilerek) yerine, 

tarımsal faaliyetlerin yürütüldüğü kiralık araziler, hisseli araziler de, tarımsal işletmelerin 

faaliyetlerinin devam ettiğini göstermesi konusunda faydalı olabilecektir. Ya da üreticilerin bir üretim 

dönemi içerisinde üretmiş oldukları tarımsal üretim miktarı da, sahip olunan arazi miktarı yerine, bir 

diğer referans gösterge olarak kabul edilebilir.  

(ix) İkiden fazla sayıda, söz konusu desteklemeye başvurup da, asgari şartları taşıdığı halde destek 

alamayan üreticilere, izleyen yıl yapılacak desteklemede öncelik sağlanabilir.  

 

 

 

 

 
4.2.2. Aydın İli Makine Ekipman Alımı Desteklemelerine İlişkin Sonuçlar 

 

Aydın ilinde gerek ekonomik yatırımlar, gerekse makine ekipman alımlarının desteklenmesi 

programının etkisinin değerlendirilmesi çalışmalarında 2011 yılı baz alınmıştır. Bu dönemde makine 

ekipman alımı desteklemelerine ilişkin olarak, söz konusu destekleme programından yararlanan 372 

işletme, yararlanmayan 107 işletme olmak üzere toplam 479 üretici ile anket çalışması yapılmıştır.  

KKYDP makine ekipman alımı desteği kapsamında, Aydın iline sağlanmış olan, toplam makine 

ekipman desteğinin dağılımı aşağıda verilmiştir (Çizelge 140). 

 

Çizelge 140. KKYDP makine ekipman alımı desteği kapsamında Aydın iline sağlanmış olan makine 

ekipman çeşitleri 
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Makine Ekipman Adı Adet Hibe Tutarı (TL) 

Tarla içi sulama sistemi 1 3.393,50 

Balyalama makinesi 10 151.578,00 

Silaj makinesi 19 75.593,00 

Yem hazırlama araçları 31 339.309,00 

Pülverizatör 325 572.850,00 

Süt sağım ünitesi ve soğutma tankı 307 885.927,00 

El traktörü ve ekipmanları 192 403.667,00 

Çayır biçme makinası 96 128.653,00 

Lazerli tesviye aleti 10 124.375,00 

Sap parçalama makinası 12 31.795,00 

Arıcılık makine ve ekipmanı 1 925,00 

Mibzer 104 614.259,00 

Motorlu tırpan 40 21.300,00 

Pamuk toplama makinesi 2 50.000,00 

Zeytin hasat makinesi 362 798.700,00 

Biçer bağlar 1 4.000,00 

Gübre dağıtma makinesi 10 22.540,00 

Diskli tırmık 161 348.702,00 

Koyun kırpma makinesi 2 1.720,00 

Anıza direk ekim makinesi 3 31.250,00 

Su ürünlerinde buzlama makinesi 1 14.550,00 

Toplam 1690 4.625.086,50 

Kaynak: GTHB, 2016. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Aydın İl Müdürlüğü.     

 

Söz konusu destek programında, Aydın ilinde alımı yapılan makine ekipmanların başında; zeytin hasat 

makinası, pülverizatör, süt sağım ünitesi ve soğutma tankı, diskli tırmık, mibzer geldiği belirlenmiş 

olup, bunları diğer makine ekipmanlar izlemiştir.   

KKYDP makine ekipman alımları kapsamında, Aydın ilindeki üreticilere sağlanmış olan bazı önemli 

makine ekipmanlar belirtilmiştir (EK 8). 

Öncelikle, analiz edilecek olan tüm parametrelere ait verilerin normal dağılım gösterip-göstermediği 

test edilmiştir. Söz konusu verilerin,  %5 önem düzeyine göre (α=0,05) normal dağılım göstermediği 

(p<α), Shapiro-Wilk, Anderson-Darling, Lilliefors,Jarque-Beratestleri kullanılarak tespit edilmiştir.  

Bu sebeple, üretici eğitim düzeyi, üreticinin mesleki tecrübesi ve faaliyet gösterilen yöredeki üretici 

tecrübesi parametrelerine ilişkin olarak, söz konusu desteklemeden yararlanan ve yararlanmayan 

üreticiler/işletmeler arasındaki farklılığı ortaya koyabilmek için Mann-Whitney U testinden 

yararlanılmıştır (Çizelge 141). İki ortalama arasındaki farkın önemlilik testi yerine kullanılabilecek en 

güçlü test Mann-Whitney U testidir.  

Çizelge 141. Aydın ilinde tarımsal işletmelere ait bazı karakteristikler 

Karakteristikler İşletmeler ortalaması Mann- p 
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Destek alan işletmeler  

(n=372) 

Destek almayan 

işletmeler (n=107) 

Whitney U 

Üretici eğitim düzeyi 

(0: okur-yazar değil,    1: 

ilkokul, 2: ortaokul, 3: 

lise, 4: ön lisans,  

5: lisans, 6: lisansüstü)   

1,37 1,75 16.156,500 0,000* 

Üretici tecrübesi (yıl) 39,19 31,99 18.173,500 0,170 

Faaliyet gösterilen 

yöredeki üretici tecrübesi 

(yıl)  

32,85 31,48 18.453,500 0,313 

*, **sırasıyla p<0,05, p<0,01 istatiksel önem düzeyini ifade etmektedir.   

 

Üretici eğitim düzeyi açısından, makine ekipman desteğinden yararlanan ve yararlanmayan işletmeler 

arasında istatiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu (p<0,05) belirlenirken, üreticilerin mesleki 

tecrübesi ve faaliyet gösterilen yöredeki üretici tecrübesi açısından ise gruplar arasında herhangi bir 

farklılığın söz konusu olmadığı (p>0,05) belirlenmiştir. Genel olarak bir değerlendirme yapıldığında, 

destek alan ve almayan işletmelerde üretici eğitim düzeyinin ortaokul ve lise mezuniyeti arasında olup, 

ilginç olarak destek alan işletmelerde ortaokul mezunu olma durumuna daha yakın bir durum söz 

konusu olduğu belirlenmiştir. Destek almayan işletmelerde ise, genel olarak lise mezunu olmaya daha 

yakın bir durumun mevcut olduğu tespit edilmiştir. Destek alan işletmelerde üretici tecrübesi ortalama 

olarak 39,19 yıl olup, destek almayan işletmelerde ise 31,99 yıl olduğu belirlenmiştir. Yine faaliyet 

gösterilen yöredeki üretici tecrübesi, destek alan işletmelerde ortalama olarak 32,85 yıl iken, destek 

almayan işletmelerde ise 31,48 yıl olduğu tespit edilmiştir.            

 

Anket çalışması yapılan üreticilerin; Aydın yöresinde, Bozdoğan, Didim, Efeler, Germencik, 

İncirliova, Karacasu, Koçarlı, Köşk, Kuşadası, Kuyucak, Nazilli, Sultanhisar, Söke, Yenipazar gibi 

ilçelerde tarımsal faaliyetlerini sürdürmekte oldukları tespit edilmiştir.  

Üreticilerin çoğunun en az bir ya da daha fazla bir tarımsal kuruluşa ya da üretici kooperatifine üye 

olduğu tespit edilmiştir. Analiz edilen 479 üreticinin, 460’ının ziraat odasına kayıtlı olduğu, 232’sinin 

herhangi bir kooperatife üye olduğu, 112’sinin Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine üye olduğu 

belirlenmiş olup, bu sayılar içerisinde Koyu-Keçi Yetiştiriciler Birliği vb. organizasyonlara üyelik 

durumları da bulunmaktadır.  

Üreticilerin çoğunluğunun herhangi bir sosyal güvencesi olduğu belirlenmiştir. 317 üreticinin Bağ-

Kur, 83’ünün SSK, 17’sinin Emekli Sandığı, 15’inin diğer (yurtdışı emeklilik, yeşil kart vb.) sistemler 

çerçevesinde sosyal güvelik sistemine sahip iken, 47’inin ise bunların dışında bir seçeneğe sahip 

olduğu belirlenmiştir.           

Üreticilerin sosyal güvenlik primlerini düzgün olarak ödeyebilme durumu, söz konusu makine 

ekipman alımı desteklemesinden yararlanan ve yararlanmayan işletmelere göre değerlendirilmesi 

aşağıda yapılmıştır (Çizelge 142). Destekten yararlanan 372 üreticiden, 154’ünün sosyal güvenlik 

primlerini düzenli ödeyebilirken, 218’inin düzenli ödeyemediği, destekten yararlanamayan 107 

üreticiden 57’sinin düzenli ödeyebilirken, 50’sinin ödeyemediği belirlenmiştir. Üreticilerin sosyal 

güvenlik primlerini düzenli ödeyebilme parametresi açısından, destek alan ve almayan işletme grupları 

arasındaki farklılığın istatiksel olarak önemli olduğu (p<0,05) belirlenmiştir.  

Çizelge 142. Aydın ilinde üreticilerin sosyal güvenlik primlerini düzenli ödeyebilme durumu   

Özellikler İşletmeler ortalaması Mann-

Whitney U 

p 

Destek alan 

işletmeler 

(n=372) 

Destek almayan 

işletmeler (n=107) 

Düzenli ödeyebilme durumu 0,41 0,53 17.539,000 0,029* 
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(1: evet, 0: hayır) 

*, **sırasıyla p<0,05, p<0,01 istatiksel önem düzeyini ifade etmektedir.   

Üretici dışında aile çalışanının, KKYDP kapsamında makine ekipman alımı desteğinden yararlanan 

işletmelerde daha fazla olduğu belirlenmiştir (Çizelge 143). Üretici dışında aile çalışanı sayısının da 1 

ya da 2 kişi ile sınırlı olduğu, 3 ve daha fazla sayıda aile çalışanı bulunan işletmelerin oldukça az 

olduğu belirlenmiştir. Bu sonuç da, Antalya ilinde olduğu gibi Aydın yöresinde de, kırsal kesimde, 

çiftçilik ile uğraşan bireylerin sayısında önemli bir azalma olduğunu, diğer bir ifade ile kırsal alandan 

kente olan göçün hızlı bir şekilde devam etmekte olduğunu ortaya koyabilmektedir.  

Çizelge 143. Aydın ilindeki tarımsal işletmelerde üretici dışında aile çalışanı olma durumu 

İfade Destek alan işletmeler 

(n) 

Destek almayan 

işletmeler (n) 

Mann-Whitney U p 

Evet  223 72 17.540,000 0,030* 

Hayır 149 35 

Toplam 372 107 
*, **sırasıyla p<0,05, p<0,01 istatiksel önem düzeyini ifade etmektedir.   

Destek alan 372 işletmenin 223’ünde üretici dışında aile çalışanı mevcut iken, 149’unda bulunmadığı, 

destekten faydalanamayan 107 işletmeden 72’sinde üretici dışında aile çalışanı var iken, 35’inde 

bulunmadığı belirlenmiştir. İstatiksel olarak da, destek alan ve almayan işletmeler arasındaki 

farklılığın istatiksel olarak önemli olduğu (p<0,05) belirlenmiştir.  

Üreticilerin tarımsal üretim faaliyetlerini, büyük çoğunlukla kendilerinin yürütmekte olduğu 

belirlenmiştir. Diğer bir ifade ile üreticilerin, aktif olarak tarımsal üretim faaliyetlerini kendilerinin 

yapmakta oldukları tespit edilmiştir. Arazilerini icara ya da ortakçıya vererek işleten üretici sayısının, 

makine ekipman desteğinden yararlanan ve yararlanmayan işletme gruplarının her ikisinde oldukça az 

olduğu tespit edilmiştir.  

KKYDP makine ekipman alımı desteklemeleri kapsamında, tarımsal işletmelerde, üretici dışında aile 

çalışanı sayısının dağılımı da aşağıda detaylı olarak analiz edilmiş olup, işletme grupları arasındaki 

farklılığın istatiksel olarak önemli olmadığı (p>0,05) belirlenmiştirSöz konusu destekten yararlanan 

149 işletmede, destekten yararlanmayan 35 işletmede üretici dışında aile çalışanının bulunmadığı 

belirlenmiştir (Çizelge 144).  

Aydın ilinde, anket çalışması yapılan 479 üreticinin 209’unun herhangi bir tarım dışı gelire sahip 

olduğu, geriye kalan 270 üreticinin ise herhangi bir tarım dışı gelire sahip olmadığı belirlenmiştir. 

Üreticilerin tarım dışı gelire sahip olma parametresi açısından, makine ekipman desteğinden 

yararlanan ve yararlanmayan işletme grupları arasındaki farklılığın istatiksel olarak önemli olmadığı 

Mann-Whitney U testi kullanılarak belirlenmiştir (p>0,05) (Çizelge 145).  

 

Tarım dışı gelire sahip olan üreticilerden toplam olarak; 114’ü emekli, 62’si esnaf, 12’si hayvancılık, 

7’si memur, 7’si muhtarlık, 7’si işçi olarak tarım dışında ayrıca bir gelir elde etme imkanına sahip 

oldukları belirlenmiştir.      

 

Çizelge 144. Aydın ilinde üretici dışında aile çalışan sayısı açısından işletme grupları arasındaki 

farklılıklar 

Üretici dışında aile 

çalışanı sayısı 

Destek alan 

işletmeler (n) 

Destek almayan 

işletmeler (n) 

Mann-

Whitney U 

p 

0 149 35  

 

 

 

18.196,500 

 

 

 

 

 

0,150 

 

1 142 42 

2 48 21 

3 16 8 

4 8 0 

5 6 0 
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6 0 1 

7 1 0 

11 2 0 

Toplam 372 107 

 

Çizelge 145. Aydın ilinde üreticilerin tarım dışı gelire sahip olma durumu arasındaki farklılıklar  

Karakteristikler İşletmeler ortalaması Mann-

Whitney U 

p 

Destek alan 

işletmeler  (n=372) 

Destek almayan 

işletmeler (n=107) 

Tarım dışı gelire sahip 

olma (1:evet, 0:hayır) 

0,42 0,49 18.629,500 0,240 

 

Diğer taraftan, hane halkının elde ettiği toplam gelir içerisinde, tarımdan elde edilen gelirin oranı ile 

söz konusu desteklemeden yararlanma durumu arasındaki ilişki araştırılmıştır. Mann-Whitney U testi 

sonuçlarına göre desteklemeden yararlanma durumu ile hane halkı geliri içerisinde tarımsal gelirin 

payı arasında istatiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (p>0,05) (Çizelge 146). Diğer bir ifade 

ile üreticilerin elde etmiş oldukları toplam hane halkı gelir içerisindeki tarımsal gelirin payının yüksek 

olması ile tarımsal desteklemeden faydalanma arasındaki ilişkinin istatiksel olarak anlamlı olmadığı 

belirlenmiştir.    

 

Üreticilerin ve/veya işletmelerin tarımsal üretim faaliyetlerini gerçekleştirdikleri arazi büyüklükleri ve 

bunların içerisinde kendilerine ait olan arazi büyüklükleri ile söz konusu makine ekipman desteğinden 

faydalanma arasındaki ilişki aşağıda analiz edilmiştir (Çizelge 147). Genel olarak, üreticilerin sahip 

oldukları arazi miktarı ile tarımsal üretim faaliyetini gerçekleştirdiği arazi büyüklüğü arasında paralel 

bir ilişki olduğu, diğer bir ifade ile bu değerlerin birbirlerine oldukça yakın olduğu tespit edilmiştir.     

 

Toplam arazi büyüklüğü ve üreticinin kendisine ait olan arazi büyüklüğü parametreleri açısından, 

destek alan ve almayan üretici/işletme grupları arasındaki farklılığın istatiksel olarak önemli (p<0,01) 

olduğu belirlenmiştir. Toplam arazi büyüklüğü destek alan işletmelerde ortalama olarak 123,79 dekar 

iken, destek almayan işletmelerde ise 84,11 dekardır. Diğer taraftan, üreticilerin kendisine ait olan 

arazi büyüklükleri ise, destek alan işletmelerde ortalama olarak 84,11 dekar iken, destek almayan 

işletmelerde ise 76,21 dekar olduğu tespit edilmiştir. Diğer bir ifade ile destek almayan işletmelerde, 

söz konusu arazi büyüklüklerinin, göreli olarak daha büyük olduğu ifade edilebilir.    

 

 

Çizelge 146. Aydın ilinde üreticilerin hanehalkı geliri içerisinde tarımsal gelir ile makine ekipman 

desteğinden faydalanma durumu arasındaki ilişki  

Özellikler İşletme sayıları Toplam 

işletme / 

üretici sayısı 

(n) 

Mann-

Whitney U 

p 

Destek alan 

işletmeler / 

üreticiler  

(n=372) 

Destek 

almayan 

işletmeler / 

üreticiler 

(n=107) 

Hanehalkı gelirinin 

yarısından azını tarımsal 

faaliyetlerden elde eden 

üreticiler 

32 13 45  

 

 

 

 

18.698,000 

 

 

 

 

 

0,274 
Hanehalkı gelirinin 

yarısını tarımsal 

116 35 151 
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faaliyetlerden elde eden 

üreticiler 

 

 

 Hanehalkı gelirinin 

yarısından fazlası ve/veya 

tamamını tarımsal 

faaliyetlerden elde eden 

üreticiler 

224 59 283 

Toplam işletme / üretici 

sayısı (n) 

372 107 479 

 

Çizelge 147. Aydın ilinde üreticilerin tarımsal üretim faaliyetini gerçekleştirdikleri arazi büyüklüğü ile 

makine ekipman desteğinden faydalanma durumu arasındaki ilişki  

Özellikler İşletmeler ortalaması (da) Mann-

Whitney 

U 

p 

Destek alan işletmeler 

/ üreticiler  (n=372) 

Destek almayan işletmeler / 

üreticiler (n=107) 

Ortalama Standart 

sapma 

Ortalama Standart 

sapma 

Toplam arazi 

büyüklüğü (da) 

123,79 139,38 130,27 162,37 19.837,500 0,993 

Kendisine ait 

olan arazi 

büyüklüğü (da) 

84,11 121,05 76,21 96,86 18.542,000 0,281 

*, ** sırasıyla p<0,05, ve p<0,01 istatiksel önem düzeyini ifade etmektedir.   

 

KKYDP kapsamında destek başvurusunda bulunulup, satın alınan makine ekipmanların ise esas olarak 

şunlardan oluştuğu belirlenmiştir: el traktörü, zeytin hasat makinası, römork, çapa makinası, gübre 

dağıtma makinası, pülverizatör, ilaç tankeri, diskli tırmık, mibzer, çayır biçme makinası, süt sağım 

ünitesi, silaj makinası, yem karma makinası, motorlu tırpan, toprak frezesi, sap parçalama makinası, 

süt sağım makinası. Her ile göre bazı değişiklikler olmakla birlikte, Aydın ilinde, KKYDP makine 

ekipman satın alımı desteklemesi kapsamında yoğun tercih edilen tarımsal makine ve ekipmanların 

dağılımı yukarıda bahsedilmiş olan cihazlardan oluşmaktadır. Bunların içerisinde en çok tercih 

edilenlerin ise zeytin hasat makinası, pülverizatör, ot biçme makinası, gübre dağıtma makinasının 

olduğu belirlenmiştir.  

Üreticilerin söz konusu desteklemeden büyük oranda, GTHB il ve ilçe müdürlükleri personelinden 

haberdar olduklarını belirtmişlerdir. Bunu; yakın çevre, tanıdık ve arkadaşlardan öğrenme seçeneği 

izlemiştir. Az oranda da olsa üreticilerin, çeşitli firmalardan, basın-yayın ve görsel iletişim 

araçlarından, çeşitli kooperatiflerin temsilcilerinden söz konusu desteklemelerin yapılmakta olduğunu 

öğrendikleri belirlenmiştir.  

Hibe desteği ile üreticilerin satın aldıkları makine ekipmanı satan, bayii ya da firmanın, başvuru öncesi 

üreticiler ile temasa geçme durumu da analiz edilmiştir. Burada da, söz konusu desteklemeden 

yararlanan ve yararlanmayan üreticiler birlikte değerlendirilmiştir. Çünkü firmalar tarafından 

üreticilere yapılması olası temasın, başvuru öncesinde tüm üreticiler için söz konusu olacağı 

öngörülmüştür (Çizelge 148).    

Çizelge 148. Aydın ilinde makine ekipman alımı desteği ile üreticilerin makine ekipmanı satan, bayii 

ya da firmanın, başvuru öncesi üreticiler ile temasa geçme durumu 

Özellikler İşletme sayıları Mann-

Whitney U 

p 

Destek alan 

işletmeler / 

üreticiler  (n=372) 

Destek almayan 

işletmeler / üreticiler 

(n=107) 

Temasa geçilme durumu 

(1: evet, 0:hayır) 

0,143 0,208 18.391,000 0,107 
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*, **sırasıyla p<0,05, ve p<0,01 istatiksel önem düzeyini ifade etmektedir.   

Destek alan 372 üreticinin 54’ü bu şekilde bir temasın söz konusu olduğunu belirtirken, destek 

almayan 107 üreticinin de 22’si firmalar ile herhangi bir temasın söz konusu olduğunu belirtmişlerdir. 

Aydın ilinde KKYDP makine ekipman alımı desteği ile üreticilerin makine ekipmanı satan, bayii ya 

da firmanın, başvuru öncesi üreticiler ile temasa geçme durumu açısından, destek alan ve almayan 

işletmeler arasındaki farklılığın istatiksel olarak önemli olmadığı (p>0,05) belirlenmiştir. Böylelikle, 

destek alan ve almayan işletmelerde, firmalar ile olan temas açısından önemli bir farklılık olmadığı 

ifade edilebilir.    

 Destek alan ve almayan üreticiler açısından, projeyi hazırlayan kişi ya da kurumlara göre yapılan 

analizin sonuçları aşağıda belirtilmiştir (Çizelge 149). Destek alan ve almayan işletme grupları 

arasında, projeyi hazırlayan kişi ya da kurumlar arasındaki farklılığın istatiksel olarak önemli olduğu 

(p<0,05) belirlenmiştir. Söz konusu destekten yararlanan firmaların projelerini büyük oranda, GTHB 

personelinin yardımıyla hazırladıkları belirlenmiştir. Destek alan ve  almayan firmaların her iki 

grubunda, desteğe konu makine ekipmanları üreten ve pazarlayan firmaların ve üreticinin kendisinin 

bu projeleri hazırladıkları tespit edilmiştir.      

Çizelge 149. Aydın ilinde makine ekipman alımı desteği kapsamında projeyi hazırlayan kişi ya da 

kurumlar arasındaki farklılıklar 

KKYDP’ni hazırlayan kişi ya da 

kurumlar 

İşletme sayıları Mann-

Whitney U 

p 

Destek alan 

işletmeler / 

üreticiler  (n) 

Destek almayan 

işletmeler / 

üreticiler (n) 

Firma 119 47  

 

 

24.856,500 

 

 

 

0,000** 

 

Üreticinin kendisi 100 43 

Danışman 3 1 

Tarım il-ilçe müdürlüğü personeli 145 13 

Kooperatif  5 3 

Toplam (n) 372 107   
*, **sırasıyla p<0,05, ve p<0,01 istatiksel önem düzeyini ifade etmektedir.   

KKYDP makine ekipman alımı desteğinden yararlanan 372 üreticinin, 265’inin alınan makine 

ekipmanı hemen faaliyete geçirirken, geriye kalan 107 üreticinin ise hemen faaliyete geçiremediği 

tespit edilmiştir. Bu sonuç da, üreticilerin satın aldıkları makine ekipmanları çoğunlukla hemen 

faaliyete geçirdiklerini ortaya koymaktadır.        

KKYDP makine ekipman alımı desteğinden yararlanan 372 üreticinin, 124’ü, satın alınan makine 

ekipmanı destekleyici olarak, hibe kapsamı dışında ilave yedek parça vb. satın aldığı belirlenmiştir. 

Söz konusu ilave yedek parçalar özetle aşağıdaki makine ve ekipmanlardan oluşmaktadır (Çizelge 

150). Ancak satın alınan bu destekleyici makine ve ekipmanların fiyatlarının çok yüksek olmadığı 

ifade edilebilir.    

Çizelge 150. Aydın ilinde alınan makine ekipmanı destekleyici olarak hibe kapsamı dışında satın 

alınan ilave yedek parça ve cihazlar 

Satın alınan ilave parçalar Yapılan iyileştirmeler 

Güğüm kapağı ve meme ucu Mafsal değiştirildi 

Pulluk ve teker Şanzıman büyütülmesi 

Çizi açma makinası Bıçaklar yenilendi 

Hortum, tabanca hortumu, çeşitli sağım makinası 

parçaları  

Periyodik bakım işlemleri 

Fan Çalışma kolu ve debriyajın iyileştirilmesi 

Motor, ilaç motoru, soğutma tankı, römork,   

Çırpıcılar, soketler, kablolar, bıçaklar, tırmık  
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Çalışmanın bu bölümünde, KKYDP makine ekipman desteğinden yararlanan üretici ve/veya 

işletmelerde, KKYDP makine ekipman desteğinden yararlanma öncesi durumuna göre değişim 

göstermesi beklenen değişkenler detaylı olarak analiz edilmeye çalışılmıştır.   

Tarımsal işletmelerde istihdam edilen üreticilerin çoğunluğu geçici olarak ve vasıfsız işçi statüsünde 

olduğu belirlenmiş olup, daimi statüde ve kalifiye olarak çalışan işçi sayısının oldukça az olduğu 

belirlenmiştir. Bu sebeple, tarımsal işletmelerde üreticilerin istihdam etmiş oldukları işçi sayıları 

toplam olarak değerlendirilmiş olup, bu da geçici ve daimi statüde olan vasıflı ve vasıfsız işçi 

sayılarının toplamından oluşturulmuştur (Çizelge 151). 

 

Çizelge 151. Aydın ilindeki tarımsal işletmelerde aile üyeleri dışında işçi istihdam edilme durumu  

 Destek alan işletmeler Destek almayan işletmeler Topla

m 

işletm

e 

sayısı 

(n) 

İşçi 

istihdam 

eden 

işletmeler 

(n) 

İşçi 

istihdam 

etmeyen 

işletmeler 

(n) 

Toplam 

destek 

alan 

işletme 

sayısı (n) 

İşçi 

istihdam 

eden 

işletmeler 

(n) 

İşçi 

istihdam 

etmeyen 

işletmeler 

(n) 

Toplam 

destek 

almayan 

işletme 

sayısı (n) 

2011 65 307 372 30 77 107 479 

2015 69 303 372 30 77 107 479 

Fark  +4 -4 - 0 0 - - 

Değişim 

(%) 

+6,15 -1,06 - 0 0 - - 

 

2011 yılında KKYDP kapsamında makine ekipman desteği alan 372 üreticinin/tarımsal işletmenin 65 

adedi işçi istihdam ederken, 2015 yılına gelindiğinde işçi istihdam eden işletme sayısı 69’a çıkmıştır. 

Yani %6,15 artmıştır. Yine 2011 yılında KKYDP kapsamında makine ekipman desteği alamayan 107 

üreticinin/tarımsal işletmenin 30 adedi işçi istihdam ederken, 2015 yılına gelindiğinde işçi istihdam 

eden işletme sayısı yine 30 olarak sabit kalmıştır. Yani hiçbir değişim göstermemiştir. Görüldüğü gibi, 

söz konusu artışın destek alan işletmelerde daha fazla olduğu belirlenmiştir. Bu da, söz konusu 

desteklemenin, işletmelerin işçi istihdam etme oranında önemli sayılabilecek bir artışı sağlayabildiğini 

ortaya koymuş olmaktadır.  

2011 yılında KKYDP kapsamında makine ekipman desteği alan ve almayan üreticilerin/tarımsal 

işletmelerin, istihdam ettikleri işçi sayılarına göre dağılımı aşağıda detaylı olarak verilmiştir (Çizelge 

152).      

 

 

 

Çizelge 152. Aydın ilindeki işletmelerin istihdam ettikleri işçi sayılarına göre dağılımı (2011) 

İstihdam 

edilen işçi 

sayısı (adet) 

Destek alan 

işletmeler (n) 

Destek 

almayan 

işletmeler (n) 

İstihdam 

edilen işçi 

sayısı (adet) 

Destek alan 

işletmeler (n) 

Destek 

almayan 

işletmeler (n) 

0 307 77 10 0 2 

1 21 10 12 0 1 

2 11 7 15 0 1 

3 8 5 20 0 1 

4 6 0 60 1 0 

5 8 1 100 1 1 

6 3 1 200 1 0 

7 2 0 280 1 0 

8 2 0    
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Toplam 368 101 Toplam 4 6 

Genel Toplam 372 107 

  

Aydın ilinde, 2011 yılı verilerine göre, destek alan 372 işletmenin 307’si ve destek almayan 107 

işletmenin de 77’sinde herhangi bir işçi istihdamı söz konusu olmadığı belirlenmiştir. Bu durum da, 

işletmelerin çoğunluğunun küçük ölçekli olduğunu ve tarımsal işlemlerini, çoğunlukla kendilerinin 

yerine getirebildiğini ortaya koymaktadır. Yine işçi istihdam eden tarımsal işletmelerin çoğunluğunun 

da, 1-10 arasında değişen işçi istihdamı yaptıkları tespit edilmiştir. 10’dan daha fazla sayıda işçi 

istihdam eden işletmelerin sayısının oldukça az olduğu belirlenmiştir.  

2014-2015döneminde KKYDP kapsamında makine ekipman desteği alan ve almayan 

üreticilerin/tarımsal işletmelerin, istihdam ettikleri işçi sayılarına göre dağılımı aşağıda detaylı olarak 

verilmiştir (Çizelge 153).      

Çizelge 153. Aydın ilindeki işletmelerin istihdam ettikleri işçi sayılarına göre dağılımı (2014) 

İstihdam 

edilen işçi 

sayısı (adet) 

Destek alan 

işletmeler (n) 

Destek 

almayan 

işletmeler (n) 

İstihdam 

edilen işçi 

sayısı (adet) 

Destek alan 

işletmeler (n) 

Destek 

almayan 

işletmeler (n) 

0 302 77 12 0 2 

1 21 10 15 0 1 

2 15 7 20 0 1 

3 6 2 30 0 1 

4 7 0 50 0 1 

5 7 1 80 1 0 

6 2 1 150 1 0 

7 1 0 170 1 0 

8 3 0 300 0 1 

10 4 2 500 1 0 

Toplam 368 100 Toplam 4 7 

Genel Toplam 372 107 

 

Antalya ilinde, 2015 yılı verilerine göre, destek alan 372 işletmenin 302’si ve destek almayan 107 

işletmenin de 77’sinde herhangi bir işçi istihdamı söz konusu olmadığı belirlenmiştir. Bu durum da, 

işletmelerin çoğunluğunun küçük ölçekli olduğunu ve tarımsal işlemlerini, çoğunlukla kendilerinin 

yerine getirebildiğini ortaya koymaktadır. Yine işçi istihdam eden tarımsal işletmelerin çoğunluğunun 

da, 1-10 arasında değişen işçi istihdamı yaptıkları tespit edilmiştir. 10’dan daha fazla sayıda işçi 

istihdam eden işletmelerin sayısının oldukça az olduğu belirlenmiştir.  

 

Tarımsal işletmelerin üretim kapasiteleri açısından yapılan değerlendirmede, 2011 yılından 2014-2015 

üretim dönemine gelindiğinde, %22,35’lİk bir artış olduğu belirlenmiştir (Çizelge 154).  

Çizelge 154. Aydın ilindeki tarımsal işletmelerde yıllara göre üretim kapasitelerine ait tanımlayıcı 

istatistikler 

Yıllar Tarımsal 

işletme 

sayısı (n) 

Ortalama tarımsal 

üretim miktarı 

(ton) 

Değişim 

(%) 

Standart 

sapma 

Minimum Maksimum 

2011 479 95,73 22,35 135,27 1,50 1.165,00 

2014-2015 479 117,13 166,78 2,00 1.904,00 

 

Aydın ilinde 2011 yılında tarımsal işletmelerde üretilen ortalama tarımsal üretim miktarı 95,73 ton 

iken, 2014-2015 yılında ise bu değerin 117,13 tona ulaştığı belirlenmiştir. Standart sapma değerlerinin 
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yüksek olmasının da, işletmelerde üretilen tarımsal üretim miktarına ait minimum ve maksimum 

değerler arasında önemli farklılıkların olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir.  

Söz konusu tarımsal üretim miktarlarının, destek alan ve almayan işletmelere göre dağılımı aşağıda 

belirtilmiştir (Çizelge 155). 

 

Çizelge 155. Aydın ilindeki tarımsal işletmelerin tarımsal üretim miktarlarına ilişkin tanımlayıcı 

istatistikler  

Yıllar ve destek alma 

durumu 

N Ortalama 

(ton) 

Değişim 

(%) 

Standart 

sapma 

Mann 

Whitney U 

p 

 

 

Destek 

alan 

Tarımsal üretim 

miktarı  

(2014-2015) 

372 119,52  

 

 

+26,28 

 

 

 

174,92  

 

77.004,500 

 

 

0,005** 

Tarımsal üretim 

miktarı (2011) 

372 94,65 136,86 

 

 

 

Destek 

almayan 

Tarımsal üretim 

miktarı  

(2014-2015) 

107 

 

110,46  

 

+9,28 

 

 

137,31  

 

6.168,00 

 

 

0,218 

Tarımsal üretim 

miktarı (2011) 

107 101,08 131,57 

*, **p<0,05, ve p<0,01 istatiksel önem düzeyini ifade etmektedir. 

 

Destek almayan tarımsal işletmelerde, 2011 yılından 2014-2015 yılına gelindiğinde, tarımsal üretim 

miktarındaki ortalama artış sadece %9,28 iken, destek alan tarımsal işletmelerde ise aynı dönem için 

söz konusu olan artışın %26,28 olduğu belirlenmiştir. Bu artış miktarında, faydalanılmış olan KKYDP 

makine ekipman satın alımı desteğinin de önemli bir etkisinin olduğu düşünülmektedir. İlginç olarak, 

2011 yılından, 2014-2015 dönemine geçildiğinde, destek almayan tarımsal işletme grubunda, tarımsal 

üretim açısından oluşan farklılığın (+%9,28) istatiksel olarak önemli olmadığı belirlenirken (p>0,05), 

destek alan işletmelerde, tarımsal üretim miktarında görülen artışın (+%26,28) istatiksel olarak önemli 

olduğu (p<0,01) tespit edilmiştir. Bu sonuç da, yararlanılmış olan KKYDP makine ekipman 

desteğinin, tarımsal işletmelerde, üreticiler tarafından elde edilen tarımsal üretim miktarında önemli 

bir artışı beraberinde getirdiğini ortaya koyabilmektedir.    

Yıllara göre, destek alan ve almayan tarımsal işletmelerde, tarımsal üretim açısından oluşan 

farklılıkların, istatiksel olarak önemli olduğu belirlenmiştir (p<0,01). Genel olarak, 2014-2015 

dönemindeki tarımsal üretim miktarının, 2011 yılına göre artış göstermiş olduğu istatiksel olarak da 

(p<0,01) belirlenmiştir (Çizelge 156). 

Çizelge 156. Aydın ilindeki tarımsal işletmelerde üretilen tarımsal üretim miktarının (ton) 

karşılaştırılması 

Yıllar Ortalama 

(ton) 

Standart 

sapma 

Minimum Maksimum Mann Whitney U P 

2011 95,73 135,42 1,5 1.165,00 127.879,00 0,002** 

2014-2015 117,13 166,96 2,0 1.904,00 
*, **sırasıyla p<0,05, ve p<0,01 istatiksel önem düzeyini ifade etmektedir.   

Aydın ilinde, 2011 yılından, 2014-2015 dönemine gelindiğinde, tarımsal işletmelerden elde edilen 

tarımsal gelirlerde belirgin artışlar olduğu belirlenmiştir (Çizelge 157). 

Çizelge 157. Aydın ilindeki tarımsal işletmelerde elde edilen tarımsal gelirin (TL) karşılaştırılması 

Yıllar Ortalama 

(TL) 

Değişim 

(%) 

Standart 

sapma 

Minimum Maksimum Mann 

Whitney U 

p 
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2011 69.514,00 42,49 87.167,43 1.000,00 700.000,00 135.867,00 0,000** 

2014-2015 99.049,78 122.767,96 2.500,00 954.640,00 
*, ** sırasıyla p<0,05, ve p<0,01 istatiksel önem düzeyini ifade etmektedir.   

Tarımsal işletmelerde, genel olarak elde edilen tarımsal gelirin, 2011 yılından, 2014-2015 dönemine 

gelindiğinde %42,49’luk artış gösterdiği belirlenmiş olup, bu artışın da istatiksel olarak önemli olduğu 

(p<0,01) belirlenmiştir. Söz konusu artışta, piyasa fiyatlarının yanı sıra, gelir oluşumunda etkili 

olabilecek diğer konjonktürel etkilerin de söz konusu olabileceği gibi, yararlanılmış olan KKYDP 

makine ekipman satın alımı desteklemelerinin de bu süreçte etkili olduğu düşünülmektedir.      

Söz konusu tarımsal gelirin, destek alan ve almayan işletmelere göre dağılımı aşağıda belirtilmiştir 

(Çizelge 158). 2011 yılından, 2014-2015 dönemine gelindiğinde, işletmeler başına elde edilen 

ortalama tarımsal gelir değerindeki artışın (+%42,49) istatiksel olarak önemli (p<0,01) olduğu 

belirlenirken, destek alan işletmelerde de, aynı dönem için meydana gelen artışın (+%42,70) istatiksel 

olarak önemli olduğu (p<0,01) belirlenmiştir. Diğer taraftan destek almayan işletmelerde de, 2011 

yılından 2014-2015 dönemine gelinde, tarımsal gelirdeki artışın (+%41,59) istatiksel olarak önemli 

olduğu (p<0,05) belirlenmiştir. Bu sonuçlar da, gerek KKYDP makine ekipman desteğinden 

yararlanan, gerekse yararlanmayan işletmelerde elde edilen tarımsal gelirde önemli artışlar meydana 

geldiğini göstermektedir. Söz konusu destek programının, Aydın ilinde, çarpan etkisi oluşturarak, 

üreticiler arasında önemli bir sinerji oluşturduğu ifade edilebilir.  

Tarımsal işletmelerin faaliyet göstermiş olduğu tarımsal arazi (sahip olunan + kiracılık + ortakçılık) 

miktarında, 2011 yılından 2014-2015 yılına gelindiğinde önemli bir değişim olmadığı belirlenmiştir. 

Bu sebeple, tarımsal işletmelerin, tarımsal faaliyet gösterdikleri tarım arazilerinin dağılımı aşağıda 

belirtilmiştir (Çizelge 159). 

Çizelge 158. Aydın ilindeki tarımsal işletmelerde elde edilen tarımsal gelir değerlerine ilişkin 

tanımlayıcı istatistikler  

Yıllar ve destek alma 

durumu 

N Ortalama 

(TL) 

Değişim 

(%) 

Standart 

sapma 

Mann 

Whitney U 

p 

 

 

Destek 

alan 

Tarımsal gelir 

değeri  

(2014-2015) 

372 103.862,39  

 

42,70 

125.328,37  

 

82.025,500 

 

 

0,000** 

Tarımsal gelir 

değeri (2011) 

372 72.781,96 90.350,13 

 

 

Destek 

almayan 

Tarımsal gelir 

değeri  

(2014-2015) 

107 83.178,30  

 

41,59 

113.360,64  

 

6.533,00 

 

 

0,040* 

 Tarımsal gelir 

değeri (2011) 

107 58.746,23 75.014,94 

*, **sırasıyla p<0,05, ve p<0,01 istatiksel önem düzeyini ifade etmektedir.   

 

Çizelge 159. Aydın ilindeki tarımsal işletmelerin işledikleri ve sahip oldukları tarım arazileri  

Destekten yararlanma ve arazi kullanım 

durumu 

N Ortalama 

(da) 

Standart 

sapma 

Mann 

Whitney U 

p 

Destek alan Sulu arazi  372 72,68 112,80 19.612,000 0,967 

Destek almayan 107 74,80 133,74 

Destek alan Dikili arazi 372 33,58 65,23 22.501,500 0,018* 

Destek almayan 107 18,84 37,00 

Destek alan Örtüaltı arazi 372 0,20 3,38 17.678,000 0,000** 

Destek almayan 107 9,77 37,21 

Destek alan Kuru arazi 372 11,39 27,84 17.081,000 0,011* 

Destek almayan 107 18,74 42,12 
*, ** sırasıyla p<0,05, ve p<0,01 istatiksel önem düzeyini ifade etmektedir.   
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Destek alan ve almayan işletmeler arasında, sulu araziler açısından farklılık istatiksel olarak önemli 

olmayıp (p>0,05), destek alan işletmelerde ortalama sulu arazi büyüklüğü 72,68 dekar iken, destek 

almayan işletmelerde ise 74,80 dekar olarak belirlenmiştir. Dikili araziler (meyve bahçesi) açısından 

ise, destek alan ve almayan işletmeler arasındaki farklılığın istatiksel olarak önemli olduğu (p<0,05) 

belirlenmiştir. Destek alan işletmelerde ortalama dikili arazi büyüklüğü 33,58 dekar iken, destek 

almayan işletmelerde ise 18,84 dekar olduğu belirlenmiştir. Örtüaltı araziler (sera vb.) açısından ise, 

destek alan ve almayan işletmeler arasındaki farklılığın istatiksel olarak önemli olduğu (p<0,01) 

belirlenmiştir. Destek alan işletmelerde ortalama örtüaltı arazi büyüklüğü 0,20 dekar iken, destek 

almayan işletmelerde ise 9,77 dekar olduğu belirlenmiştir. Yapılan arazi çalışmalarında, destek alan ve 

almayan işletmelerde örtüaltı (seracılık vb.) faaliyeti yapan tarımsal işletme sayısının çok az olduğu 

belirlenmiş olup, bu faaliyeti yapan işletmelerin de büyük ölçekli işletme karakteristiğine sahip olup, 

özellikle jeotermal enerjiden faydalandıkları belirlenmiştir. Kuru (sulanamayan) araziler açısından ise, 

destek alan ve almayan işletmeler arasındaki farklılığın istatiksel olarak önemli olduğu (p<0,05) 

belirlenmiştir. Destek alan işletmelerde ortalama kuru arazi büyüklüğü 11,39 dekar iken, destek 

almayan işletmelerde ise 118,74 dekar olduğu belirlenmiştir.    

 

Aydın yöresinde, çalışmanın yapıldığı tarımsal işletmelerde tercih edilen ürünler; kuru tarım 

arazilerinde çoğunlukla buğday, arpa ve nohut yetiştiriciliğinin yapıldığı tespit edilmiştir. Dikili 

alanları oluşturan meyve bahçelerinde ise, portakal, mandarin ve limonun oluşturduğu turunçgiller, 

incir, zeytin, şeftali erik, elma, kestane, nar vb. ürünlerin yanısıra az miktarda da olsa bağcılık 

yapıldığı belirlenmiştir. Sulu tarım arazilerinde ise mısır, buğday, pamuk, fiğ,  pancar, çeşitli yem 

bitkileri, sebzecilik faaliyetleri (biber, domates, kavun, karpuz, hıyar, marul, lahana vb.) yapıldığı 

tespit edilmiştir. Hayvancılık faaliyetlerini yapan tarımsal işletmelerin göreli olarak daha az olduğu 

belirlenmiş olmakla birlikte, bunların da esas olarak büyükbaş süt ve besi hayvancılığından oluştuğu 

belirlenmiştir. Örtüaltı yetiştiricilikte de, birçok sebze ürünlerinin yetiştirilmekte olduğu tespit 

edilmiştir.      

 

Çalışmada da, tarımsal işletmelerin uzmanlık durumları ve ölçek büyüklükleri de ortaya konmaya 

çalışılmıştır (Çizelge 160).  

 

 

 

 

 

 

Çizelge 160. Aydın ilindeki tarımsal işletmelerde ölçek büyüklüğü ve uzmanlaşma durumu  

Destekten yararlanma ve işletmelerde ölçek 

büyüklüğü ve uzmanlaşma durumu  

N Ortalama Standart 

sapma 

Mann 

Whitney U 

p 

 

Destek alan 

 

 

 

İşletme ölçeği 

Küçük 

ölçekli 

112 1,70 0,46  

 

 

22.127,500 

 

 

 

0,015* 
Büyük 

ölçekli 

260 

 

Destek 

almayan 

Küçük 

ölçekli 

46 1,58 0,50 

Büyük 

ölçekli 

61 

Destek alan  

Uzmanlaşma 

durumu 

Var 179 0,48 0,50  

20.060,500 

 

 

0,714 Yok 193 

Destek Var 50 0,46 0,51 
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almayan Yok 57 
*, ** sırasıyla p<0,05, ve p<0,01 istatiksel önem düzeyini ifade etmektedir. 

İşletme ölçeği açısından destek alan ve almayan işletmeler arasındaki farklılığın istatiksel olarak 

önemli olduğu (p<0,05) belirlenmiştir. Bununla birlikte, destek alan işletmelerin 260’I büyük ölçekli 

iken, geriye kalan 112’sinin küçük ölçekli olduğu, destek almayan işletmelerin ise 61’inin büyük 

ölçekli, 46’sının ise küçük ölçekli olduğu tespit edilmiştir. Tarımsal işletmelerde uzmanlaşma 

açısından, destek alan ve almayan işletmeler arasındaki farklılığın istatiksel olarak önemli olmadığı 

(p>0,05) belirlenmiştir. Destek alan işletmelerin 179’unda herhangi bir ürünün üretiminde 

uzmanlaşma söz konusu iken, 193’ünde ise uzmanlaşmanın söz konusu olmadığı tespit edilmiştir. 

Destek almayan işletmelerin ise 50’sinde uzmanlaşma söz konusu iken, geriye kalan 57’sinde 

uzmanlaşmanın söz konusu olmadığı belirlenmiştir.      

  

4.2.2.1. Aydın İli Makine Ekipman Alımı Desteklemelerine İlişkin Karşıt Durum Etki 

Değerlendirmesi Sonuçları 

 

Çalışmanın araştırma sorusu “KKYDP kapsamında makine ekipman alımı desteklerinin etkisi nedir?” 

şeklindedir. Çalışma ile bu soruya yanıt bulunmaya çalışılmıştır.  Kullanılan yöntemlerde, bağımlı 

değişken olarak birçok çalışmada da kullanılan, istihdam edilen toplam personel sayısı, tarımsal ürün 

üretim kapasitesi ve tarımsal işletmenin elde ettiği yıllık tarımsal gelir seçilmiştir. Bu değişkenlerin 

yanında, analizlerin tutarlılığı ve güvenilirliğini arttırmak için işletme ölçeği ve uzmanlaşma da 

kontrol değişkenleri olarak analize dahil edilmiştir. Bu çalışmada, etki değerlendirmesinde kullanılan 

değişkenler aşağıda belirtilmiştir (Çizelge 161). 

Çizelge 161. Aydın ilinde KKYDP makine ekipman alımı çerçevesinde yapılan etki değerlendirme 

çalışmasında kullanılan değişkenler ve tanımlamaları 

Değişkenler Karakteristikler 

Bağımlı değişkenler  

Toplam istihdamdaki değişim Adet 

Tarımsal ürün üretim kapasitesindeki değişim Ton 

Tarımsal gelirdeki değişim TL 

Kontrol değişkenleri  

İşletme ölçeği 1: küçük, 2: büyük 

Uzmanlaşma 1: var, 0: yok 

Bağımsız değişkenler  

İstihdam edilen toplam personel sayısı Adet 

Tarımsal ürün üretim kapasitesi Ton 

Tarımsal gelir TL 

 

Eğilim skoru eşleştirme yöntemi için, birçok modeli alternatifi denenmiştir. Çiftçilik tecrübesi, tarım 

dışı gelir, üretici eğitim düzeyi vb. değişkenler anlamsız çıkmıştır. Söz konusu değişkenler farklı 

formlarda da denenmesine rağmen, anlamlı çıkmamıştır. Bu sebeple, bahsedilen değişkenler, analize 

dahil edilmemiştir. Analizlerde 2011 yılına ait olmak üzere, istihdam edilen toplam personel sayısı, 

tarımsal ürün üretim kapasitesi, tarımsal gelir, işletmelerde uzmanlaşma ve ölçek büyüklükleri modele 

dahil edilmiştir. Analizin sonuçları aşağıda sunulmuştur (Çizelge 162 ve Çizelge 163). 

 

Çizelge 162. Aydın ilinde makine ekipman desteği çerçevesinde yapılan lojit regresyon analizinde 

kullanılan değişkenler 

Değişkenler Özellik Ortalama Standart 

sapma 

Bağımlı değişken    
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KKYDP kapsamında makine ekipman alımı 

desteğinden yararlanma durumu 

Y=1 (eğer evet ise),  

Y=0 (diğer durum)  

0,77 0,42 

Bağımsız değişkenler    

İstihdam edilen toplam personel sayısı (2011 

yılı) 

Adet 2,16 17,21 

Tarımsal ürün üretim kapasitesi (2011 yılı) Ton 95,73 135,42 

Tarımsal gelir (2011 yılı) TL 69.514,00 87.167,43 

Uzmanlaşma  1: evet, 0: hayır 0,48 0,50 

İşletme ölçeği 1: küçük, 2: büyük 1,67 0,47 

 

Çizelge 163. Aydın ilinde KKYDP makine ekipman desteği çerçevesinde yapılan lojit regresyon 

analizinin sonuçları 

Değişkenler Katsayı Standart hata Wald değeri p 

Sabit 0,346 0,389 0,790 0,374 

İstihdam edilen toplam personel sayısı 0,000 0,006 0,001 0,980 

Tarımsal ürün üretim kapasitesi -0,002 0,001 3,565 0,059* 

Tarımsal gelir 0,000 0,000 2,267 0,132 

Uzmanlaşma -0,220 0,245 0,809 0,368 

İşletme ölçeği 0,608 0,269 5,093 0,024* 

Gözlem sayısı 479 

Wald (
2 ) 

10,188 

-2 Log likelihood 10,531 

Hosmer and Lemeshow Test (
2 ) 

5,766 

*, **p<0,10, ve p<0,05 istatiksel önem düzeyini ifade etmektedir.   

Oluşturulmuş olan lojit modelinde hesaplanmış olan Wald, -2 Log likelihood ve Hosmer and 

Lemeshow değerlerine göre, modelde kullanılmış olan değişkenlerin, modeli yeterince açıklama 

gücüne sahip oldukları ifade edilebilir. Tarımsal işletmelerin, hibe desteğinden yararlanma durumu 

üzerine, tarımsal ürün üretim kapasitesi (p<0,10) ve işletme ölçeği (p<0,05) değişkenlerinin etkisinin 

istatiksel olarak önemli olduğu belirlenmiştir. Ancak, tarımsal ürün üretim kapasitesinin etkisi negatif 

yönlü iken, işletme ölçeğinin etkisi ise pozitif yönlüdür. Diğer bir ifade ile tarımsal ürün üretim 

kapasitesi arttıkça, söz konusu projelerin kabul edilme olasılığı azalırken, kapasite azaldıkça kabul 

edilme olasılığı artmaktadır. Yine, işletme ölçeği arttıkça, söz konusu projelerin kabul edilme olasılığı 

artarken, işletme ölçeği küçüldükçe, söz konusu projelerin kabul edilme olasılığının düştüğü 

belirlenmiş olmaktadır. Modelde kullanılan diğer değişkenlerin etkisinin istatiksel olarak önemli 

olmadığı (p>0,05) tespit edilmiştir (Çizelge 163). Standardize edilmiş katsayılardan da, tarımsal 

işletmelerin KKYDP makine ekipman alımı desteğinden yararlanma durumu, diğer bir ifade ile söz 

konusu projenin kabul edilmesi olasılığı üzerinde etkili olan faktörlerin etkisi daha net olarak 

görülebilmektedir (Şekil 5).      
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Şekil 5. Aydın ilinde makine ekipman alımı desteğinin kabul edilmesinde etkili olan değişkenler  

Lojit regresyon sonuçlarına göre elde edilen eğilim skorları aşağıda yer alan grafikte belirtilmiş olduğu 

gibidir (Şekil 6). 

Bu bölümün başında belirtildiği gibi, eşleştirmeler lojit regresyon sonucunda elde edilen eğilim 

skorlarına göre yapılmıştır. Eğilim skorları eşleştirmeleri, yerine koyarak en yakın skor eşleştirme 

yöntemi ile yapılmıştır. Böylelikle, daha yakın değerler eşleştirilerek, yanlılık azaltılmıştır. Sapan ve 

aşırı eğilim skor değerleri çalışmaya alınmamış, eşleştirmeler ortak destek alanında yapılmıştır (EK 9). 

Eşleştirilen müdahale ve karşılaştırma grupları arasında eğilim skoru, istihdam edilen toplam personel 

sayısı, tarımsal ürün üretimi ve tarımsal gelir açısından 2011 ve 2014-2015 yılları arasındaki 

farklılıklar aşağıda analiz edilmiştir. Daha sonra, eğilim skoru eşleştirme yöntemi ile farkın farkı 

yöntemi bir arada kullanılarak, zamanı dikkate alan daha yansız sonuçlar elde edilebilmiştir.  

 

 

Şekil 6. Aydın ilinde KKYDP makine ekipman alımı çerçevesinde elde edilen eğilim skorları  

İstidam edilen toplam 
personel sayısı Tarımsal ürün üretim 

kapasitesi

Tarımsal gelir İşletme ölçeği

Uzmanlaşma

-0,4

-0,3

-0,2

-0,1
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Öncelikle, 2011 yılı için eşleştirme yapılan grup karşılaştırmaları yapılmıştır. Bunun için, eşleştirme 

skorlarının normallik testi aşağıda verilmiştir (Çizelge 164).  

Çizelge 164. Aydın ilinde KKYDP makine ekipman alımı desteği çerçevesinde eşleştirme skorlarının 

normallik testi  

Ortalama Standart sapma Minimum Maksimum 

0,762 0,061 0,625 0,883 

Anderson-Darling testi Lilliefors testi Jarque-Bera (JB) testi 

A2 p* D Standardize 

edilmiş D 

p JB 

Gözlenen 

değer 

JB 

Kritik 

değer 

p 

4,045 0,000 0,130 1,898 0,000 11,081 5,991 0,004 
*Anlamlılık testleri 2 yönlü olarak, α (alpha)=0,05 önem düzeyinde değerlendirilmiştir.     

 

Anderson-Darling, Lilliefors ve Jarque-Bera testlerine göre p<0,05 olduğundan, eğilim skorlarının 

normal dağılım göstermediği belirlenmiştir. Bu sebeple eşleştirme skorlarına ilişkin verilerde 

parametrik olmayan testler kullanılmıştır. Eşleştirme skorlarının karşılaştırılması, Mann Whitney U 

testi kullanılarak yapılmış olup, istatiksel olarak farklılık olmadığı belirlenmiştir (Çizelge 165). 

 

Çizelge 165. Aydın ilinde KKYDP makine ekipman alımı desteği çerçevesinde eşleştirme skorlarının 

karşılaştırılması 

Eğilim skorları Ortalamaların eşitliği testi 

Mann Whitney U 

 

p* Ortalama Farkı Standart hata farkı 

Eğilim skoru 5.519,500 0,988 0,0014 0,001 
*Anlamlılık testleri 2 yönlü olarak, α (alpha)=0,05 önem düzeyinde değerlendirilmiştir. 

2011 yılında, tarımsal işletmelerin istihdam ettikleri toplam personel sayısının,  normal dağılım 

göstermediği (p<0,05) belirlenmiş olup (Çizelge 166), eşleştirme yapılan gruplar arası istihdam edilen 

toplam personel sayısının karşılaştırılması ise Mann Whitney U testi kullanılarak yapılmıştır (Çizelge 

167). Genel eşleştirme yapılarak gerçekleştirirlen karşılaştırmada, 2011 yılında destek alan ve almayan 

işletmelerde, istihdam edilen toplam personel sayısı ortalamaları arasında, istatiksel olarak farklılık 

bulunmadığı (p>0,05) belirlenmiştir.     

Çizelge 166. Aydın ilindeki tarımsal işletmelerin istihdam ettikleri toplam personel sayısına ait 

normallik testi (2011)  

Ortalama (adet) Standart sapma Minimum Maksimum 

87,99 859,12 0,10 22.000,00 

Shapiro-Wilk testi Lilliefors testi Jarque-Bera (JB) testi 

W p* D Standardize 

edilmiş D 

p JB 

Gözlenen 

değer 

JB 

Kritik 

değer 

p 

0,151 0,000 0,432 6,283 0,000 73.872,58 5,991 0,000 
*Anlamlılık testleri 2 yönlü olarak, α (alpha)=0,05 önem düzeyinde değerlendirilmiştir.     

 

Çizelge 167. Aydın ilindeki tarımsal işletmelerin istihdam ettikleri toplam personel sayısının 

karşılaştırılması (2011)  

Destekten yararlanma 

durumu 

N Ortalama (adet) Standart sapma Mann 

Whitney U 

p 

Destek alan 107 2,05 10,08 5.591,500 0,942 

Destek almayan 107 4,72 29,64 
*, **sırasıyla p<0,05, ve p<0,01 istatiksel önem düzeyini ifade etmektedir.   
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2011 yılında, tarımsal işletmelerin tarımsal ürün üretim kapasitelerinin, normal dağılım göstermediği 

(p<0,05) belirlenmiş olup (Çizelge 168), eşleştirme yapılan gruplar arası tarımsal ürün üretim kapasite 

değerlerinin karşılaştırılması ise Mann Whitney U testi kullanılarak yapılmıştır (Çizelge 169). Genel 

eşleştirme yapılarak gerçekleştirilen karşılaştırmada, 2011 yılında destek alan ve almayan 

işletmelerde, tarımsal ürün üretim kapasite değerleri ortalamaları arasında istatiksel olarak farklılık 

bulunmadığı (p>0,05) belirlenmiştir.   

Çizelge 168. Aydın ilindekitarımsal işletmelerde tarımsal ürün üretim kapasitesi değerlerine ait 

normallik testi (2011)  

Ortalama (ton) Standart sapma Minimum Maksimum 

89,73 119,08 1,50 800,00 

Shapiro-Wilk testi Lilliefors testi Jarque-Bera (JB) testi 

W p* D Standardize 

edilmiş D 

p JB 

Gözlenen 

değer 

JB 

Kritik 

değer 

p 

0,690 0,000 0,229 3,340 0,000 852,68 5,991 0,000 
*Anlamlılık testleri 2 yönlü olarak, α (alpha)=0,05 önem düzeyinde değerlendirilmiştir.     

 

Çizelge 169. Aydın ilindekitarımsal işletmelerde tarımsal ürün üretim kapasite değerlerinin 

karşılaştırılması (2011)  

Destekten yararlanma 

durumu 

N Ortalama (ton) Standart sapma Mann 

Whitney U 

p 

Destek alan 107 82,10 108,84 5.038,500 0,195 

Destek almayan 107 97,35 128,59 
*, ** sırasıyla p<0,05, ve p<0,01 istatiksel önem düzeyini ifade etmektedir.   

2011 yılında, tarımsal işletmelerde elde edilen tarımsal gelir değerlerinin, normal dağılım 

göstermediği (p<0,05) belirlenmiş olup (Çizelge 170), eşleştirme yapılan gruplar arası tarımsal gelir 

değerlerinin karşılaştırılması ise Mann Whitney U testi kullanılarak yapılmıştır (Çizelge 171). Genel 

eşleştirme yapılarak gerçekleştirilen karşılaştırmada, 2011 yılında destek alan ve almayan 

işletmelerde, tarımsal gelir değerleri ortalamaları arasında istatiksel olarak farklılık bulunmadığı 

(p>0,05) belirlenmiştir.   

 

Çizelge 170. Aydın ilindeki tarımsal işletmelerde tarımsal gelir değerlerine ait normallik testi (2011)  

Ortalama (TL) Standart sapma Minimum Maksimum 

57.527,74 71.902,65 1.200,00 480.000,00 

Shapiro-Wilk testi Lilliefors testi Jarque-Bera (JB) testi 

W p* D Standardize 

edilmiş D 

p JB 

Gözlenen 

değer 

JB 

Kritik 

değer 

p 

0,697 0,000 0,217 3,155 0,000 1.358,773 5,991 0,000 
*Anlamlılık testleri 2 yönlü olarak, α (alpha)=0,05 önem düzeyinde değerlendirilmiştir.     

 

Çizelge 171. Aydın ilindekitarımsal işletmelerde işletme gruplarına ait tarımsal gelir değerlerinin 

karşılaştırılması (2011)  

Destekten yararlanma 

durumu 

N Ortalama (TL) Standart sapma Mann 

Whitney U 

p 

Destek alan 107 56.469,62 68.879,93 5.525,500 0,837 

Destek almayan 107 58.585,85 75.116,67 
*, ** sırasıyla p<0,05, ve p<0,01 istatiksel önem düzeyini ifade etmektedir.   
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2014-2015 döneminde (esas olarak 2014 yılı), tarımsal işletmelerin istihdam ettikleri toplam personel 

sayısının,  normal dağılım göstermediği (p<0,05) belirlenmiş olup (Çizelge 172), eşleştirme yapılan 

gruplar arası istihdam edilen toplam personel sayısının karşılaştırılması ise Mann Whitney U testi ile 

yapılmıştır (Çizelge 173).    

Çizelge 172. Aydın ilindeki tarımsal işletmelerin istihdam ettikleri toplam personel sayısına ait 

normallik testi (2014)  

Ortalama (adet) Standart sapma Minimum Maksimum 

3,41 23,98 0,00 300,00 

Shapiro-Wilk testi Lilliefors testi Jarque-Bera (JB) testi 

W p* D Standardize 

edilmiş D 

p JB 

Gözlenen 

değer 

JB Kritik 

değer 

p 

0,120 0,000 0,443 6,457 0,000 130.291,01 5,991 0,000 
*Anlamlılık testleri 2 yönlü olarak, α (alpha)=0,05 önem düzeyinde değerlendirilmiştir.     

Genel eşleştirme yapılarak gerçekleştirilen karşılaştırmada, 2014 yılında destek alan ve almayan 

işletmelerde istihdam edilen toplam personel sayısı ortalamaları arasında istatiksel olarak %5 önem 

düzeyinde (p>0,05) farklılık bulunmadığı belirlenirken, buna karşın %10 düzeyinde (p<0,10) ise 

farklılık bulunduğu belirlenmiştir. Destek alan işletmelerde ortalama olarak 2,14 kişi istihdam 

edilirken, destek almayan işletmelerde ise ortalama olarak 2,05 kişi istihdam edildiği belirlenmiştir. 

Bu sonuç da, destek alan işletmelerde istihdam edilen personel sayısında, belirli bir düzeyde de olsa 

bir artış olduğunu ortaya koyabilmektedir.     

Çizelge 173. Aydın ilindeki tarımsal işletmelerin istihdam ettikleri toplam personel sayısının 

karşılaştırılması (2014)  

Destekten yararlanma 

durumu 

N Ortalama (adet) Standart sapma Mann 

Whitney U 

p 

Destek alan 107 2,10 16,54 5.022,500 0,071 

Destek almayan 107 2,05 10,08 
*, ** sırasıyla p<0,05, ve p<0,01 istatiksel önem düzeyini ifade etmektedir.   

2014 yılında, tarımsal işletmelerin tarımsal ürün üretim kapasitelerinin, normal dağılım göstermediği 

(p<0,05) belirlenmiş olup (Çizelge 174), eşleştirme yapılan gruplar arası tarımsal ürün üretim 

kapasitesi değerlerinin karşılaştırılması ise Mann Whitney U testi kullanılarak yapılmıştır (Çizelge 

175). Genel eşleştirme yapılarak gerçekleştirilen karşılaştırmada, 2014 yılında destek alan ve almayan 

işletmelerde, tarımsal ürün üretim kapasite değerleri ortalamaları arasında istatiksel olarak farklılık 

bulunmadığı (p>0,05) belirlenmiştir.   

Çizelge 174. Aydın ilindeki tarımsal işletmelerde tarımsal ürün üretim kapasitesi değerlerine ait 

normallik testi (2014)  

Ortalama (ton) Standart sapma Minimum Maksimum 

107,70 135,10 2,00 800,00 

Shapiro-Wilk testi Lilliefors testi Jarque-Bera (JB) testi 

W p* D Standardize 

edilmiş D 

p JB 

Gözlenen 

değer 

JB 

Kritik 

değer 

p 

0,706 0,000 0,217 3,159 0,000 567,09 5,991 0,000 
*Anlamlılık testleri 2 yönlü olarak, α (alpha)=0,05 önem düzeyinde değerlendirilmiştir.     

Çizelge 175. Aydın ilindeki tarımsal işletmelerde işletme gruplarına ait tarımsal ürün üretim kapasite 

değerlerinin karşılaştırılması (2014)  

Destekten yararlanma 

durumu 

N Ortalama (ton) Standart sapma Mann 

Whitney U 

p 

Destek alan 107 108,63 136,16 5.340,500 0,535 

Destek almayan 107 106,78 134,68 
*, **sırasıyla p<0,05, ve p<0,01 istatiksel önem düzeyini ifade etmektedir.   
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2014 yılında, tarımsal işletmelerde elde edilen tarımsal gelir değerlerinin, normal dağılım 

göstermediği (p<0,05) belirlenmiş olup (Çizelge 176), eşleştirme yapılan gruplar arası tarımsal gelir 

değerlerinin karşılaştırılması ise Mann Whitney U testi kullanılarak yapılmıştır (Çizelge 177). Genel 

eşleştirme yapılarak gerçekleştirilen karşılaştırmada, 2014 yılında destek alan ve almayan 

işletmelerde, tarımsal gelir değerleri ortalamaları arasında istatiksel olarak farklılık bulunmadığı 

(p>0,05) belirlenmiştir.   

 

Çizelge 176. Aydın ilindeki tarımsal işletmelerde tarımsal gelir değerlerine ait normallik testi (2014)  

Ortalama (TL) Standart sapma Minimum Maksimum 

85.502,49 110.331,00 2.500,00 630.000,00 

Shapiro-Wilk testi Lilliefors testi Jarque-Bera (JB) testi 

W p* D Standardize 

edilmiş D 

p JB 

Gözlenen 

değer 

JB 

Kritik 

değer 

P 

0,673 0,000 0,226 3,291 0,000 864,689 5,991 0,000 
*Anlamlılık testleri 2 yönlü olarak, α (alpha)=0,05 önem düzeyinde değerlendirilmiştir.     

Çizelge 177. Aydın ilindeki tarımsal işletmelerde tarımsal gelir değerlerinin karşılaştırılması (2014)  

Destekten yararlanma 

durumu 

N Ortalama (TL) Standart sapma Mann 

Whitney U 

p 

Destek alan 107 87.968,19 107.611,04 5.938,500 0,473 

Destek almayan 107 83.036,79 113.443,29 
*, **sırasıyla p<0,05, ve p<0,01 istatiksel önem düzeyini ifade etmektedir.   

 

4.2.2.1.1. Aydın İli Makine Ekipman Alımı Desteklemelerine İlişkin İstihdam Edilen Toplam 

Personel Sayısı Açısından Karşıt Durum Etki Değerlendirmesi Sonuçları 

 

Karşıt durum etki değerlendirmesi eğilim skoru eşleştirme yöntemine göre müdahale ve karşılaştırma 

grubu tarımsal işletmelerde, farkın farkı yöntemi uygulandığında, zaman etkisi bertaraf edilerek, daha 

yansız sonuçlar elde edilebilmektedir. Eğilim skoru eşleştirme yöntemi ile farkın farkı yöntemi birlikte 

kullanıldığında ortaya çıkan sonuçlar aşağıda belirtilmiştir (Çizelge 178). Eşleştirilmiş farkın farkı 

yöntemine göre, destek alan tarımsal işletmeler ile almayan işletmelerin, istihdam edilen toplam 

personel sayıları arasındaki fark, 2011 yılında negatif (-2,67) olarak çıkarken, 2014 yılında pozitif 

(+0,05) olarak çıkmıştır. Dolayısıyla, farkın farkı da +2,72 olarak hesaplanmıştır. Bu sonuç da, 

KKYDP makine ekipman alımı desteklerinin, tarımsal işletmelerin istihdam ettikleri personel sayısını 

arttıdıkları, teknoloji ve mekanizasyon kullanım düzeyinin artmasına paralel olarak, büyüyen işletme 

ölçeği, beraberinde işçi istihdamını sağlamıştır. Bunun da, söz konusu programın oluşturduğu en 

önemli etkilerden biri olduğu düşünülmektedir.    

 

Çizelge 178. Aydın ili tarımsal işletmelerinde tarımsal ürün üretim kapasitesi açısından eşleştirilmiş 

farkın farkı yöntemi sonuçları 

Bölge İstihdam edilen toplam personel 

sayısı (adet) 

İstihdam edilen toplam personel 

sayısı (adet) 

Farkın 

farkı 

2011 yılı 2014 yılı 

Destek 

alan 

Destek 

almayan 

Fark Destek 

alan 

Destek 

almayan 

Fark 

Aydın 2,05 4,72 -2,67 2,10 2,05 +0,05 +2,72 
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4.2.2.1.2. Aydın İli Makine Ekipman Alımı Desteklemelerine İlişkin Tarımsal Ürün Üretim 

Kapasitesi Açısından Karşıt Durum Etki Değerlendirmesi Sonuçları 

Eğilim skoru eşleştirme yöntemi ile farkın farkı yöntemi birlikte kullanıldığında, tarımsal gelir 

açısından ortaya çıkan sonuçlar aşağıda belirtilmiştir (Çizelge 179). 

Çizelge 179. Aydın ili tarımsal işletmelerinde tarımsal ürün üretim kapasitesi açısından eşleştirilmiş 

farkın farkı yöntemi sonuçları 

Bölge Ortalama tarımsal ürün üretim 

kapasitesi (ton) 

Ortalama tarımsal ürün üretim 

kapasitesi (ton) 

Farkın 

farkı 

2011 yılı 2014 yılı 

Destek 

alan 

Destek 

almayan 

Fark Destek 

alan 

Destek 

almayan 

Fark 

Aydın 82,10 97,35 -15,25 108,63 106,78 +1,85 +17,10 

 

Eşleştirilmiş farkın farkı yöntemine göre, destek alan tarımsal işletmeler ile almayan işletmelerin elde 

ettikleri tarımsal ürün üretim kapasitesi arasındaki fark, 2011 yılından 2014 yılına gelindiğinde 

belirgin bir artış göstermiştir. 2011 yılında destek almayan işletmelerin tarımsal ürün üretim 

kapasiteleri (97,35 ton), destek alan işletmelere göre daha yüksek olmasına (82,10 ton) karşın, 2014 

yılına gelindiğinde ise destek alan işletmelerin tarımsal ürün üretim kapasiteleri (108,63 ton), destek 

almayan işletmelerin kapasitelerinin (106,78 ton) üzerine çıkmıştır. Burada oluşan kapasite farkı 

(+1,85 ton) pozitif çıkmıştır. Böylelikle, farkın farkı +17,10 ton olarak gerçekleşmiştir. Buradan 

çıkarılabilecek sonuç da, KKYDP makine ekipman desteğinden yararlanan işletmelerde gerçekleşen 

tarımsal ürün üretim düzeyinde belirgin bir artış olduğunu ortaya koyabilmektedir. Bu sonucun da, söz 

konusu programın en önemli etkilerinden biri olduğu düşünülmektedir.         

 

4.2.2.1.3. Aydın İli Makine Ekipman Alımı Desteklemelerine İlişkin Tarımsal Gelir Düzeyi 

Açısından Karşıt Durum Etki Değerlendirmesi Sonuçları 

 

Eğilim skoru eşleştirme yöntemi ile farkın farkı yöntemi birlikte kullanıldığında, tarımsal gelir 

açısından ortaya çıkan sonuçlar aşağıda belirtilmiştir (Çizelge 180). 

Çizelge 180. Aydın ili tarımsal işletmelerinde tarımsal gelir düzeyi açısından eşleştirilmiş farkın farkı 

yöntemi sonuçları 

Bölge Ortalama gelir düzeyi (TL) Ortalama gelir düzeyi (TL) Farkın 

farkı 2011 yılı 2014 yılı 

Destek 

alan 

Destek 

almayan 

Fark Destek alan Destek 

almayan 

Fark 

Aydın 56.469,62 58.585,85 -2.116,23 87.968,19 83.036,79 +4.931,40 +7.047,63 

 

Eşleştirilmiş farkın farkı yöntemine göre, destek alan tarımsal işletmeler ile almayan işletmelerin elde 

ettikleri tarımsal gelir düzeyi arasındaki fark, 2011 yılından 2014 yılına gelindiğinde belirgin bir artış 

göstermiştir. 2011 yılında destek almayan işletmelerin tarımsal gelir düzeyleri, destek alan işletmelere 

göre daha yüksek olmasına karşın, 2014 yılına gelindiğinde ise destek alan işletmelerin tarımsal gelir 

düzeyleri, destek almayan işletmelerde elde edilen tarımsal geliri geçmiştir. 2011 yılında, destek alan 

ve almayan işletmeler arasındaki ortalama tarımsal gelir farkı -2.116,23 TL iken, 2014 yılında bu fark 

+4.931,40 TL olarak gerçekleşmiştir. Farkın farkı da +7.047,63 TL olarak hesaplanmıştır. Buradan 

çıkarılabilecek en önemli sonuç da, KKYDP makine ekipman desteğinden yararlanan işletmelerde 

gerçekleşen tarımsal gelir düzeyi ve ürünlerden sağlanan katma değer artışının oldukça iyi bir düzeyde 

gerçekleştiğini ortaya koyabilmektedir.       
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4.2.2.2. Aydın İli Makine Ekipman Alımı Desteklemelerine İlişkin Elde Edilen Diğer Bulgular, 

Sorunlar ve Olası Çözüm Önerileri 

KKYDP makina ekipman alımı desteğinden yararlanmış olan 372 üreticinin, 196’sı söz konusu destek 

olmamış olsaydı, almış olduğu makine ekipmanı yine de satın alacağını vurgulamıştır. Geriye kalan 

176 üreticinin de, bu destek olmasaydı, söz konusu makine ekipmanı alamayacağı belirlenmiştir. Söz 

konusu destek olmasaydı, yine de bu makine ekipmanı alacağı tespit edilen üreticilerin de, bahse konu 

makine ekipmanın, tarımsal üretim ve verim artışında önemli kolaylıklar sağlamakta olduğu ve 

dolayısıyla gıda güvenliği, hijyen ve temizlik gibi iyileştirici faktörlerin de sağlandığından, elde edilen 

tarımsal gelirde önemli artışların birlikte oluştuğu düşüncesine sahip oldukları belirlenmiştir. Bu 

destek olmasaydı, ilgili makine ekipmanı alamayacağını belirten üreticilerin de çoğunluğunun, bu 

satın almayı yapmak için yeterli maddi olanağının bulunmadığı tespit edilirken, bu ifadeyi söz konusu 

makine ekipmana zaruri ihtiyacının bulunmadığı açıklamasının izlediği belirlenmiştir. Bu sonuç da 

önemli sayılabilecek bir bulgudur. KKYDP makina ekipman alımı desteğinden yararlanmış olan 372 

üreticiden, çoğunun halen bunları kullanmakta olduğu belirlenirken, çok az bir kısmının ise artık bu 

makine ekipmanı kullanmadığı belirlenmiştir. Söz konusu makine ekipmanı kullanmayan üreticiler de; 

bu makine ekipmana ihtiyacı kalmadığı, söz konusu makine ekipmandan daha iyisini aldığı, ya da bu 

makine ekipmanın arıza yaptığı için kullanamadığı tespit edilmiştir. KKYDP makina ekipman alımı 

desteğinden yararlanmış olan 372 üreticiden, sadece 28’inin, söz konusu makine ekipmanı kiralamak, 

ücreti karşılığında dışarıya iş yapmak ya da yardım amacıyla başkalarına verdiği belirlenmiş olup, 

geriye kalan 344’ünün ise söz konusu makine ekipmanı sadece kendisinin kullandığı tespit edilmiştir.  

Çalışmanın bu bölümünde, Aydın ilinde KKYDP makine ekipman alımı desteğinin başarısında ve 

amaca ulaşmasında, etkili olan faktörlerin belirlenmesine çalışılmıştır. Bunun için projeden destek 

alan ve almayan tüm üreticilerden bilgi istenmiştir. Çünkü destek alamasalar bile, tüm üreticilerin söz 

konusu destek programına başvuruda bulunmuş olduğu ve bu program hakkında yeterince bilgi sahibi 

olduğu öngörülmektedir(Çizelge 181).  

Çizelge 181.Aydın ilinde KKYDP makine ekipman alımı desteğinin başarısında ve amaca 

ulaşmasında etkili olan faktörler 

İfadeler Ortalama Standart 

sapma 

Ortalamaya 

göre 

sıralama 

Seçilen makine ekipmanlar, ilin tarımsal potansiyeli ve kırsal kalkınması için 

uygun ve yeterlidir. 

3,49 1,46 8 

Destek alınacak makine ekipmanlar ile ilgili sahip olunan tecrübe düzeyi 

önemlidir. 

3,71 1,17 3 

Sahip olunan işletme sermayesi, yatırımın sürdürülebilirliği açısından 

önemlidir. 

3,81 1,08 2 

Yörede, ürünlerin iyi işleyen pazarlama sistemlerine sahip olduğu 

düşünülmektedir. 

2,99 1,34 13 

KKYDP hakkında yeterince tanıtım yapılmaktadır. 3,69 1,25 4 

Proje başvuru, kabul ve uygulanma süreçlerinde bürokratik işlemler yoğun 

değildir. 

3,16 1,38 11 

Proje başvuru süresi yeterlidir. 3,52 1,35 7 

Hibe miktarı yeterlidir. 3,03 1,46 12 

Hibe ödemelerinde belirli bir düzen ve istikrar vardır. 3,30 1,20 10 

Proje hazırlama dokümanları yeterli ve anlaşılabilir formdadır. 3,52 1,17 7 

Hibe desteği ile alınan makinanın ürün kalitesi yeterli seviyededir. 3,62 1,15 6 

Hibe desteği ile alınan makinanın satış sonrası servis hizmetleri yeterli 

düzeydedir. 

3,43 1,27 9 

Bakanlığın belirlediği makine ekipmanın müracaat kriterlerinden 

memnuniyet seviyesi iyi düzeydedir. 

3,30 1,25 10 

Hibe desteği ile alınacak makine ekipmanın fiyatı, piyasa fiyatına göre makul 

seviyededir. 

3,18 1,34 11 

Hibe desteği ile alınacak makine ekipman sayesinde, tarımsal faaliyetler için 

ihtiyaçlar büyük ölçüde karşılanabilecektir. 

3,67 1,17 5 

Hibe desteği ile makine ekipman alımı, üreticiler için tarımsal üretimi 

arttırmada oldukça faydalıdır.  

3,86 1,18 1 
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Aydın ilindeki üreticiler açısından, söz konusu destek ile makine ekipman alımı, üreticiler için 

tarımsal üretimi arttırmada oldukça faydalı olduğu düşüncesi ilk sırada yer almaktadır. Bu sonuç da, 

üreticiler açısından söz konusu destekleme modelinin iyi bir şekilde anlaşıldığı ve benimsendiğini 

ortaya koymaktadır. Bunun ardından, sahip olunan işletme sermayesinin, yatırımın sürdürülebilirliği 

açısından önemli olduğu ifadesi gelmiştir. Bu sonuç da, verilen hibe desteği ile yararlanıcı üreticiden 

makine ekipman bedelinin %50’sinin istenmesinin yanısıra, tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilirliği 

açısından da, üreticilerde belirli bir sermaye sağlanması gerektiği düşüncesini ortaya koymaktadır. 

Diğer bir ifade ile artık tarımsal işletmeler ve dolayısıyla üreticiler arasında sermaye biriktirilmesinin 

öneminin oldukça iyi anlaşıldığını ortaya koyabilmektedir. Destek alınacak makine ekipmanlar ile 

ilgili sahip olunan tecrübe düzeyinin de oldukça önemli olduğu düşüncesi, üreticiler tarafından 

önemsenen bir diğer bir konu olarak ortaya çıkmıştır. Söz konusu destek ile alınan makinanın 

kalitesinin yeterli seviyede olduğu düşüncesi, üreticiler arasında benimsenmiş bir kavramdır. Yani 

üreticilerin, destek ile alınan makine ekipmanların yeterli kalite, dayanıklılık ve teknoloji düzeyine 

sahip olduklarını düşündükleri belirlenmiştir. Zaten, bu makine ve ekipmanların sahip oldukları teknik 

özellikleri, üniversitelerin ziraat fakülteleri tarım makinaları bölümlerinde ya da belirli özelliklere 

sahip test ve sertifikasyon merkezlerinde de kontrol edilerek, gerekli sertifikasyon belgeleri 

düzenlenmektedir. Bu ifadeleri, önem, diğer bir ifade ile katılım düzeyine göre, sırasıyla aşağıdaki 

kavramlar izlemiştir:  

(i) Destek alınacak makine ekipmanlar ile ilgili sahip olunan tecrübe düzeyi önemli olduğu, 

(ii) Söz konusu destek programı ile ilgili yeterli ve etkili sayılabilecek bir tanıtım yapıldığı, 

(iii) Söz konusu destek ile alınacak makine ekipman sayesinde, tarımsal faaliyetler için ihtiyaçların 

büyük ölçüde karşılanabileceği, 

(iv) Proje hazırlama dokümanlarının yeterli ve anlaşılabilir formda olduğu,  

(v) Proje başvuru süresinin yeterli olduğu,  

(vi) Seçilen makine ve ekipmanların, ilin tarımsal potansiyeli ve kırsal kalkınması için uygun ve 

yeterli olduğu,  

(vii) Bu destek ile alınan makine ve ekipmanın satış sonrası servis hizmetlerinin yeterli düzeyde 

olduğu,  

(viii) Hibe ödemelerinde belirli bir sistematiğin oluşturulduğu,  

(xiv) Bakanlığın belirlediği makine ekipmanın müracaat kriterlerinden memnuniyet seviyesinin iyi 

düzeyde olduğu vb. ifadeler izlemiştir.   

Bu aşamada ise, KKYDP makine ekipman alımı desteklemesi yerine kullanılabilecek bazı olası 

alternatiflere, üreticilerin bakış açısının belirlenmesine çalışılmıştır (Çizelge 182).  

 

Çizelge 182. Aydın ilinde KKYDP makine ekipman alımı yerine kullanılabilecek bazı olası 

alternatifler 

İfadeler Ortalama Standart 

sapma 

Ortalama

ya göre 

sıralama 

%50 hibe desteği yerine, Tarım Kredi Kooperatifleri veya 

bankalardan sıfır faizli kredi kullanılarak makine-ekipman 

alınabilir.  

2,86 1,47 1 

İhtiyaç olan makine ekipmanların satın alınması yerine, 

kooperatiflerden veya şirketlerden daha ucuza kiralanması 

daha olumlu sonuçlar verebilir. 

1,96 1,17 2 

 

Bu sonuç da, üreticilerin genel anlamda, KKYDP makine ekipman alımı desteğine alternatif olarak 

yukarıda belirtilmiş olan seçenekleri tercih etme durumu açısından, kararsız konumda olduğu ifade 
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edilebilir. Diğer bir ifade ile söz konusu destekleme modelinin, üreticiler açısından benimsenmiş 

olduğunu, tarımsal faaliyetlerinde bu modelin sağladığı faydaları net bir şekilde gözleyebildikleri 

düşünülmektedir.  

Üreticiler tarafından, tarımsal faaliyetler için en çok ihtiyaç duyulan makine ekipmanlar arasında, 

KKYDP makine ekipman alımı desteklemesi için, Aydın ilinde seçilmiş olan makine ve ekipmanların 

bulunduğu belirlenmiştir. Bu sonuç da, söz konusu destek programı kapsamında, ilde seçilen makine 

ekipmanların uygunluk durumunun oldukça yüksek olduğunu ortaya koyabilmektedir. Bu makine 

ekipmanların; zeytin hasat makinesi, pülverizatör-atomizör, süt sağım makinesi ve süt soğutma tankı, 

el traktörü, diskli tırmık, mibzer, ot biçme makinesi vb. olduğu belirlenmiştir 

Son olarak, üreticilere açık uçlu bir soru sorulmuştur. Bu soruda; KKYDP’nın uygulanmasında ve 

daha çok başarılı olmasında neler yapılması gerektiği, dikkat edilmesi gereken parametreler, söz 

konusu destekleme programının avantajlı ve dezavantajlı yönleri belirlenmeye çalışılmıştır. Bu 

aşamada, belirlenmiş olan parametre ve sonuçlar, önem düzeyine göre baştan sona doğru aşağıda 

sıralanmıştır: 

(i) Proje başvuru aşamasında üreticilerden istenilen, sahip olunması gereken arazi miktarının 

azaltılmasının, proje performansını arttırabileceği belirlenmiştir.    

(ii) Hibe destek oranının %50’den %75’e çıkartılmasının, projeye başvuran üretici sayısını 

çoğaltabileceği tespit edilmiştir.       

(iii) Proje başvuru sürecinde, bürokratik işlemlerin, mümkün çerçevede azaltılmasının, üreticiler 

açısından daha faydalı olacağı belirlenmiştir.  

(iv) Söz konusu makine ekipmanın Katma Değer Vergisi (KDV)’nin devlet tarafından ödenmesi ya da 

oranının düşürülmesinin faydalı olabileceği öngörülmüştür. 

(v) Bu desteğin şiddetle devam ettirilmesinin isabetli olacağı tespit edilmiştir. Bu süreçte de ilgili 

üretici kuruluşları ile işbirliği yapılarak öncelikler, hedefler ve amaçlar çerçevesinde sürekli değişen 

yıllık yol haritaları oluşturulmalıdır. 

(vi) Elde edilen bir diğer önemli sayılabilecek sonuç da, KKYDP makine ekipman alımı 

desteklemesinde, üreticinin ödeyeceği miktarın taksitlendirilerek ödeme işleminin 

gerçekleştirilmesinin, özellikle küçük ve orta ölçekli tarımsal işletmeler için sürdürülebilirlik 

noktasında önemli avantajlar sağlayabileceği öngörülebilir. 

(vii) Söz konusu destekleme modeli çerçevesinde, bazı firmaların makine ekipman fiyatlarını, olması 

gerektiğinden daha yukarıya çektiği belirlenmiştir. Bu durumun da, hem üreticinin hem de devletin 

yapacağı katkı miktarının artmasına sebep olduğu vurgulanmıştır. Bu çerçevede, makine ekipman 

çeşitlerine, kalitesine ve hatta yörelere özgü belirli standartlar oluşturulması durumunda, makine 

ekipman fiyatlarında görülen yapay yükselmelerin önüne geçilebileceği saptanmıştır. Söz konusu 

çözümler sağlanamaz ise, devlet tarafından Ziraat Bankası, Tarım Kredi Kooperatifleri ya da diğer 

finansal kurumlar aracılığı ile üreticilere faizsiz kredi kullandırılmasının da bir seçenek olarak ortaya 

çıkabildiği tespit edilmiştir.  

(viii) Bu destekler üreticilere kullandırılırken, sahip olunan arazi miktarı (tapu beyan edilerek) yerine, 

tarımsal faaliyetlerin yürütüldüğü kiralık araziler, hisseli araziler de, tarımsal işletmelerin 

faaliyetlerinin devam ettiğini göstermesi konusunda faydalı olabilecektir. Ya da üreticilerin bir üretim 

dönemi içerisinde üretmiş oldukları tarımsal üretim miktarı da, sahip olunan arazi miktarı yerine, bir 

diğer referans gösterge olarak kabul edilebilir.  
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4.2.3. Bursa İli Makine Ekipman Alımı Desteklemelerine İlişkin Sonuçlar 

Bursa ilinde gerek ekonomik yatırımlar, gerekse makine ekipman alımlarının desteklenmesi 

programının etkisinin değerlendirilmesi çalışmalarında 2011 yılı baz alınmıştır. Bu dönemde makine 

ekipman alımı desteklemelerine ilişkin olarak, söz konusu destekleme programından yararlanan 136 

işletme, yararlanmayan 71 işletme olmak üzere toplam 207 üretici ile anket çalışması yapılmıştır.  

Öncelikle, analiz edilecek olan tüm parametrelere ait verilerin normal dağılım gösterip-göstermediği 

test edilmiştir. Söz konusu verilerin,  %5 önem düzeyine göre (α=0,05) normal dağılım göstermediği 

(p<α), Shapiro-Wilk, Anderson-Darling, Lilliefors,Jarque-Beratestleri kullanılarak tespit edilmiştir.  

Bu sebeple, üretici eğitim düzeyi, üreticinin mesleki tecrübesi ve faaliyet gösterilen yöredeki üretici 

tecrübesi parametrelerine ilişkin olarak, söz konusu desteklemeden yararlanan ve yararlanmayan 

üreticiler/işletmeler arasındaki farklılığı ortaya koyabilmek için Mann-Whitney U testinden 

yararlanılmıştır (Çizelge 183). İki ortalama arasındaki farkın önemlilik testi yerine kullanılabilecek en 

güçlü test Mann-Whitney U testidir. Üretici eğitim düzeyi açısından, makine ekipman desteğinden 

yararlanan ve yararlanmayan işletmeler arasında istatiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığı 

(p>0,05) belirlenmiştir. Üreticilerin mesleki tecrübesi ve faaliyet gösterilen yöredeki üretici tecrübesi 

hemen hemen aynı olduğundan, sadece üretici tecrübesi dikkate alınmıştır. Genel olarak bir 

değerlendirme yapıldığında, destek alan ve almayan işletmelerde üretici eğitim düzeyinin ilkokul ve 

ortaokul mezuniyeti arasında bulunduğu belirlenmiştir. Destek alan işletmelerde üretici tecrübesi 

ortalama olarak 35,48 yıl olup, destek almayan işletmelerde ise 33,60 yıl olduğu belirlenmiştir. 

Çizelge 183. Bursa ilinde tarımsal işletmelere ait bazı karakteristikler 

Karakteristikler İşletmeler ortalaması Mann-

Whitney U 

p 

Destek alan işletmeler  

(n=136) 

Destek almayan 

işletmeler (n=71) 

Üretici eğitim düzeyi 

(0: okur-yazar değil,    1: 

ilkokul, 2: ortaokul, 3: 

lise, 4: ön lisans,  

5: lisans, 6: lisansüstü)   

 

 

1,50 

 

 

1,56 

 

 

4.516,500 

 

 

0,509 

Üretici tecrübesi (yıl) 35,48 33,60 5.038,500 0,436 

*, **sırasıyla p<0,05, p<0,01 istatiksel önem düzeyini ifade etmektedir.   

Anket çalışması yapılan üreticilerin; Bursa yöresinde, Yenişehir, İnegöl, Orhaneli, Karacabey, 

Merkez, Kemalpaşa, Keleş, Büyükorhan, Mudanya gibi ilçe ve yörelerde tarımsal faaliyetlerini 

sürdürmekte oldukları tespit edilmiştir.  

Anket çalışması yapılan üreticilerin çoğunun en az bir ya da daha fazla bir tarımsal kuruluşa ya da 

üretici kooperatifine üye olduğu tespit edilmiştir. Analiz edilen 207 üreticinin, hemen hemen 

tamamının ziraat odasına kayıtlı olduğu, bununla birlikte üye olunan başlıca tarımsal kuruluşların ise; 

Tarım Kredi Kooperatifleri, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, Koyun-Keçi Yetiştiriciler Birliği, 

Pancar Kooperatifi, Marmara Birlik vb. organizasyonlara üyelik durumlarının bulunduğu da 

belirlenmiştir.   

Üreticilerin çoğunluğunun herhangi bir sosyal güvencesi olduğu belirlenmiştir. 132 üreticinin Bağ-

Kur, 49’unun SSK, 19’unun Emekli Sandığı, 7’isinin ise diğer (yurtdışı emeklilik, yeşil kart vb.) 

sistemler çerçevesinde sosyal güvelik sistemine sahip olduğu tespit edilmiştir.           

Üreticilerin sosyal güvenlik primlerini düzgün olarak ödeyebilme durumu, söz konusu makine 

ekipman alımı desteklemesinden yararlanan ve yararlanmayan işletmelere göre değerlendirilmesi 

aşağıda yapılmıştır. Öncelikle, anket çalışması yapılan 207 üreticinin 54’ü zaten emekli olduğu için, 

sosyal güvenlik sistemine yönelik herhangi bir prim ödeme durumunun olmadığı belirlenmiştir. 112 
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üreticinin söz konusu primleri düzenli olarak ödeyebildiği, 41’inin ise düzenli olarak ödeyemediği 

belirlenmiştir.  

Üretici dışında aile çalışanının, KKYDP kapsamında makine ekipman alımı desteğinden yararlanan 

işletmelerde daha fazla olduğu, buna karşın söz konusu farklılığın istatiksel olarak önemli olmadığı 

(p>0,05) belirlenmiştir (Çizelge 184).  

Çizelge 184. Bursa ilindeki tarımsal işletmelerde üretici dışında aile çalışanı olma durumu 

İfade Destek alan 

işletmeler (n) 

Destek almayan 

işletmeler (n) 

Mann-Whitney U p 

Evet  98 51 4.745,000 0,951 

Hayır 38 20 

Toplam 136 71 
*, **sırasıyla p<0,05, p<0,01 istatiksel önem düzeyini ifade etmektedir.   

 

Öncelikle destek alan işletmelerin 38’inde ve almayan işletmelerin de 20’sinde, üretici dışında hiçbir 

aile bireyi olmadığı belirlenmiştir. Sadece 1 birey olan (bu da büyük çoğunlukla eşlerden 

oluşmaktadır) işletme sayısı, destekten yararlananlarda 33, yararlanmayanlarda ise 20 adet olduğu 

tespit edilmiştir (Şekil 7). Bu sonuç da, diğer illerde olduğu gibi Bursa yöresinde de, kırsal kesimde, 

çiftçilik ile uğraşan bireylerin sayısında önemli bir azalma olduğunu, diğer bir ifade ile kırsal alandan 

kente olan göçün hızlı bir şekilde devam etmekte olduğunu ortaya koyabilmektedir.  

 

 

Şekil 7. Bursa ilindeki tarımsal işletmelerde üretici dışında çalışan aile bireyi sayısı 

 

KKYDP makine ekipman alımı desteklemeleri kapsamında, tarımsal işletmelerde, üretici dışında aile 

çalışanı sayısının dağılımı da aşağıda detaylı olarak analiz edilmiş olup, işletme grupları arasındaki 

farklılığın istatiksel olarak önemli olmadığı (p>0,05) belirlenmiştir(Çizelge 185). Üreticilerin tarımsal 

üretim faaliyetlerini, büyük çoğunlukla kendilerinin yürütmekte olduğu belirlenmiştir. Diğer bir ifade 

ile üreticilerin, aktif olarak tarımsal üretim faaliyetlerini kendilerinin yapmakta oldukları tespit 

edilmiştir. Arazilerini icara ya da ortakçıya vererek işleten üretici sayısının, makine ekipman 
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desteğinden yararlanan ve yararlanmayan işletme gruplarının her ikisinde oldukça az olduğu (sadece 5 

işletme) tespit edilmiştir.  

 

 

 

Çizelge 185. Bursa ilindeki tarımsal işletmelerde üretici dışında aile çalışan sayısı açısından işletme 

grupları arasındaki farklılıklar 

Üretici dışında aile 

çalışanı sayısı 

Destek alan 

işletmeler (n) 

Destek almayan 

işletmeler (n) 

Mann-

Whitney U 

p 

0 38 20  

 

 

 

4.937,500 

 

 

 

 

 

0,589 

 

1 33 20 

2 28 14 

3 13 8 

4 9 3 

5 9 2 

6 4 2 

7 1 2 

8 1 0 

Toplam 136 71 

 

Bursa ilinde, anket çalışması yapılan 207 üreticinin 94’ünün herhangi bir tarım dışı gelire sahip 

olduğu, geriye kalan 113 üreticinin ise herhangi bir tarım dışı gelire sahip olmadığı belirlenmiştir. 

Üreticilerin tarım dışı gelire sahip olma parametresi açısından, makine ekipman desteğinden 

yararlanan ve yararlanmayan işletme grupları arasındaki farklılığın istatiksel olarak önemli olmadığı 

Mann-Whitney U testi kullanılarak belirlenmiştir (p>0,05) (Çizelge 186). Tarım dışı gelire sahip olan 

üreticilerden toplam olarak; 20’si hayvancılık, 54’ü emekli, geriye kalanların ise çeşitli serbest meslek 

sahibi oldukları belirlenmiştir.  

Çizelge 186. Bursa ilinde üreticilerin tarım dışı gelire sahip olma durumu arasındaki farklılıklar  

Karakteristikler İşletmeler ortalaması Mann-Whitney 

U 

p 

Destek alan işletmeler  

(n=136) 

Destek almayan 

işletmeler (n=71) 

Tarım dışı gelire sahip 

olma (1:evet, 0:hayır) 

0,46 0,43 4.870,000 0,677 

 

Diğer taraftan, hane halkının elde ettiği toplam gelir içerisinde, tarımdan elde edilen gelirin oranı 

dikkate alınarak, söz konusu desteklemeden yararlanma durumu arasındaki ilişki araştırılmıştır. Mann-

Whitney U testi sonuçlarına göre, desteklemeden yararlanma durumu ile hane halkı geliri içerisinde 

tarımsal gelirin payı arasında istatiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (p>0,05) (Çizelge 

187). Diğer bir ifade ile üreticilerin elde etmiş oldukları toplam hane halkı gelir içerisindeki tarımsal 

gelirin payının yüksek olması ile tarımsal desteklemeden faydalanma arasındaki ilişkinin istatiksel 

olarak anlamlı olmadığı belirlenmiştir.    

Çizelge 187. Bursa ilinde üreticilerin elde ettiği hanehalkı geliri içerisinde tarımsal gelir ile makine 

ekipman desteğinden faydalanma durumu arasındaki ilişki  

Özellikler İşletme sayıları Toplam 

işletme / 

üretici 

sayısı (n) 

Mann-

Whitney U 

p 

Destek alan 

işletmeler / 

üreticiler  

(n=136) 

Destek 

almayan 

işletmeler / 

üreticiler 

(n=71) 
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Hanehalkı gelirinin yarısından azını 

tarımsal faaliyetlerden elde eden üreticiler 

21 10 31  

 

 

 

 

4.485,000 

 

 

 

 

 

 

0,494 

Hanehalkı gelirinin yarısını tarımsal 

faaliyetlerden elde eden üreticiler 

35 16 51 

Hanehalkı gelirinin yarısından fazlası 

ve/veya tamamını tarımsal faaliyetlerden 

elde eden üreticiler 

80 45 125 

Toplam işletme / üretici sayısı (n) 136 71 207 

Üreticilerin ve/veya işletmelerin tarımsal üretim faaliyetlerini gerçekleştirdikleri arazi büyüklükleri ve 

bunların içerisinde kendilerine ait olan arazi büyüklükleri ile söz konusu makine ekipman desteğinden 

faydalanma arasındaki ilişki aşağıda analiz edilmiştir (Çizelge 188). Genel olarak, üreticilerin sahip 

oldukları arazi miktarı ile tarımsal üretim faaliyetini gerçekleştirdiği arazi büyüklüğü arasında paralel 

bir ilişki olduğu, diğer bir ifade ile bu değerlerin birbirlerine oldukça yakın olduğu tespit edilmiştir.     

Toplam arazi büyüklüğü ve üreticinin kendisine ait olan arazi büyüklüğü parametreleri açısından, 

destek alan ve almayan üretici/işletme grupları arasındaki farklılığın istatiksel olarak önemli olmadığı 

(p>0,05) olduğu belirlenmiştir. Toplam arazi büyüklüğü; destek alan işletmelerde ortalama olarak 

150,16 dekar iken, destek almayan işletmelerde ise 171,16 dekardır. Diğer taraftan, üreticilerin 

kendisine ait olan arazi büyüklükleri ise; destek alan işletmelerde ortalama olarak 91,79 dekar iken, 

destek almayan işletmelerde ise 100,19 dekar olduğu tespit edilmiştir. Diğer bir ifade ile destek 

almayan işletmelerde, söz konusu arazi büyüklüklerinin, göreli olarak daha büyük olduğu ifade 

edilebilir.   

Çizelge 188. Bursa ilinde üreticilerin tarımsal üretim faaliyetini gerçekleştirdikleri arazi büyüklüğü ile 

makine ekipman desteğinden faydalanma durumu arasındaki ilişki  

Özellikler İşletmeler ortalaması (da) Mann-

Whitney 

U 

p 

Destek alan işletmeler 

/ üreticiler  (n=136) 

Destek almayan işletmeler / 

üreticiler (n=71) 

Ortalama Standart 

sapma 

Ortalama Standart 

sapma 

Toplam arazi 

büyüklüğü (da) 

150,16 183,23 171,16 189,11 4.069,500 0,104 

Kendisine ait 

olan arazi 

büyüklüğü (da) 

91,79 123,45 100,19 129,70 4.657,000 0,867 

*, ** sırasıyla p<0,05, ve p<0,01 istatiksel önem düzeyini ifade etmektedir.   

KKYDP kapsamında destek başvurusunda bulunulup, satın alınan makine ekipmanların ise esas olarak 

şunlardan oluştuğu belirlenmiştir: traktör, el traktörü, zeytin hasat makinası, çapa makinası, gübre 

dağıtma makinası, pülverizatör, ilaç tankeri, diskli tırmık, mibzer, çayır biçme makinası, silaj 

makinası, yem karma makinası, motorlu tırpan, toprak frezesi, sap parçalama makinası, süt sağım 

makinası, pulluk vb. Her ile göre bazı değişiklikler olmakla birlikte, Bursa ilinde de, KKYDP makine 

ekipman satın alımı desteklemesi kapsamında yoğun tercih edilen tarımsal makine ve ekipmanların 

dağılımı yukarıda bahsedilmiş olan cihazlardan oluşmaktadır. Bunların içerisinde en çok tercih 

edilenlerin ise traktör, mibzer, silaj makinası, zeytin hasat makinası, pülverizatör, ot biçme makinası, 

gübre dağıtma makinasının olduğu belirlenmiştir.  

Üreticilerin söz konusu desteklemeden büyük oranda, GTHB il ve ilçe müdürlükleri personelinden 

haberdar olduklarını belirtmişlerdir. Bunu; yakın çevre, tanıdık ve arkadaşlardan öğrenme seçeneği 

izlemiştir. Az oranda da olsa üreticilerin, çeşitli firmalardan, basın-yayın ve görsel iletişim 

araçlarından, çeşitli kooperatiflerin temsilcilerinden söz konusu desteklemelerin yapılmakta olduğunu 

öğrendikleri belirlenmiştir.  

Hibe desteği ile üreticilerin satın aldıkları makine ekipmanı satan, bayii ya da firmanın, başvuru öncesi 

üreticiler ile temasa geçme durumu da analiz edilmiştir. Burada da, söz konusu desteklemeden 

yararlanan ve yararlanmayan üreticiler birlikte değerlendirilmiştir. Çünkü firmalar tarafından 

üreticilere yapılması olası temasın, başvuru öncesinde tüm üreticiler için söz konusu olacağı 
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öngörülmüştür (Çizelge 189). Destek alan 136 üreticinin 40’ı bu şekilde bir temasın söz konusu 

olduğunu belirtirken, destek almayan 71 üreticinin de 22’si firmalar ile herhangi bir temasın söz 

konusu olduğunu belirtmişlerdir. Aydın ilinde KKYDP makine ekipman alımı desteği ile üreticilerin 

makine ekipmanı satan, bayii ya da firmanın, başvuru öncesi üreticiler ile temasa geçme durumu 

açısından, destek alan ve almayan işletmeler arasındaki farklılığın istatiksel olarak önemli olmadığı 

(p>0,05) belirlenmiştir. Böylelikle, destek alan ve almayan işletmelerde, firmalar ile olan temas 

açısından önemli bir farklılık olmadığı ifade edilebilir.    

Çizelge 189. Bursa ilinde üreticilerin makine ekipmanı satan, bayii ya da firmanın, başvuru öncesi 

üreticiler ile temasa geçme durumu 

Özellikler İşletme sayıları Mann-

Whitney U 

p 

Destek alan 

işletmeler / 

üreticiler  (n=136) 

Destek almayan 

işletmeler / üreticiler 

(n=71) 

Temasa geçilme durumu 

(1: evet, 0:hayır) 

0,296 0,314 4.640,000 0,792 

*, ** sırasıyla p<0,05, ve p<0,01 istatiksel önem düzeyini ifade etmektedir.   

Destek alan ve almayan üreticiler açısından, projeyi hazırlayan kişi ya da kurumlara göre yapılan 

analizin sonuçları aşağıda belirtilmiştir (Çizelge 190). Destek alan ve almayan işletme grupları 

arasında, projeyi hazırlayan kişi ya da kurumlar arasındaki farklılığın istatiksel olarak önemli olduğu 

(p<0,05) belirlenmiştir. Söz konusu destekten yararlanan firmaların projelerini büyük oranda, 

firmalara hazırlattıkları belirlenmiştir. Destek alan ve almayan firmaların her iki grubunda, desteğe 

konu makine ekipmanları üreten ve pazarlayan firmaların ve üreticinin kendisinin bu projeleri 

hazırladıkları tespit edilmiştir.      

Çizelge 190. Bursa ilindeki tarımsal işletmelerde projeyi hazırlayan kişi ya da kurumlar arasındaki 

farklılıklar  

KKYDP’ni hazırlayan kişi ya da 

kurumlar 

İşletme sayıları Mann-

Whitney U 

p 

Destek alan 

işletmeler / 

üreticiler  (n) 

Destek almayan 

işletmeler / 

üreticiler (n) 

Firma 103 44  

 

3.933,000 

 

 

 

 

0,013* 

 

 

Üreticinin kendisi 30 24 

Danışman 2 3 

Bayi 1 0 

Toplam (n) 136 71 

*, ** sırasıyla p<0,05, ve p<0,01 istatiksel önem düzeyini ifade etmektedir.   

KKYDP makine ekipman alımı desteğinden yararlanan 136 üreticinin, 128’inin alınan makine 

ekipmanı hemen faaliyete geçirirken, geriye kalan 8 üreticinin ise hemen faaliyete geçiremediği tespit 

edilmiştir. Bu sonuç da, üreticilerin satın aldıkları makine ekipmanları çoğunlukla hemen faaliyete 

geçirdiklerini ortaya koymaktadır. KKYDP makine ekipman alımı desteğinden yararlanan 136 

üreticinin 25’i, satın alınan makine ekipmanı destekleyici olarak, hibe kapsamı dışında ilave yedek 

parça vb. satın aldığı belirlenmiştir. Söz konusu ilave yedek parçalar özetle aşağıdaki makine ve 

ekipmanlardan oluşmaktadır (Çizelge 191). Satın alınan bu destekleyici makine ve ekipmanların 

fiyatlarının çok yüksek olmadığı ifade edilebilir. Ancak, sadece hibe desteği ile satın alınan makine 

ekipman değil, bununla birlikte, tarımsal faaliyete bağlı olarak gerçekleşen tamamlayıcı alet ve 

makinaların da, üreticiler tarafından alındığı belirlenmiştir.     

Çizelge 191. Bursa ilinde alınan makine ekipmanı destekleyici olarak hibe kapsamı dışında satın 

alınan ilave yedek parça ve cihazlar 

Satın alınan ilave parçalar Yapılan iyileştirmeler 

Disk Depolama ünitesi 

Diskaro sacı Yem karma makinası 

Tohum karıştırıcı helezon Dişli süt sağım ünitesi 
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Flaş başlık Şartel bilyası 

Bıçak, sağım başlığı Palet brandası 

Tırmık, tekerlek  

Hortum, mazot deposu  

Freze, rekor bilye, zincir  

Şanzımanlı römork  
 

Çalışmanın bu bölümünde, KKYDP makine ekipman desteğinden yararlanan üretici ve/veya 

işletmelerde, KKYDP makine ekipman desteğinden yararlanma öncesi durumuna göre değişim 

göstermesi beklenen değişkenler detaylı olarak analiz edilmeye çalışılmıştır.   

Tarımsal işletmelerde istihdam edilen üreticilerin çoğunluğu geçici olarak ve vasıfsız işçi statüsünde 

olduğu belirlenmiş olup, daimi statüde ve kalifiye olarak çalışan işçi sayısının oldukça az olduğu 

belirlenmiştir. Bu sebeple, tarımsal işletmelerde üreticilerin istihdam etmiş oldukları işçi sayıları 

toplam olarak değerlendirilmiş olup, bu da geçici ve daimi statüde olan vasıflı ve vasıfsız işçi 

sayılarının toplamından oluşturulmuştur (Çizelge 192). 

Çizelge 192. Bursa ilinde aile üyeleri dışında tarımsal işletmelerde istihdam edilen işçi durumu 

 Destek alan işletmeler Destek almayan işletmeler Toplam 

işletme 

sayısı (n) 
İşçi 

istihdam 

eden 

işletmel

er (n) 

İşçi 

istihdam 

etmeyen 

işletmeler 

(n) 

Toplam 

destek 

alan 

işletme 

sayısı (n) 

İşçi 

istihdam 

eden 

işletmeler 

(n) 

İşçi 

istihdam 

etmeyen 

işletmeler 

(n) 

Toplam 

destek 

almayan 

işletme sayısı 

(n) 

2011 42 94 136 17 54 71 207 

2015 57 79 136 23 48 71 207 

Fark  +15 -15 - +6 -6 - - 

Değişi

m (%) 

+35,71 15,96 - +35,29 -11,11 - - 

 

2011 yılında KKYDP kapsamında makine ekipman desteği alan 136 üreticinin/tarımsal işletmenin 42 

adedi işçi istihdam ederken, 2015 yılına gelindiğinde işçi istihdam eden işletme sayısı 57’ye çıkmıştır. 

Yani %35,71 artmıştır. Yine 2011 yılında KKYDP kapsamında makine ekipman desteği alamayan 71 

üreticinin/tarımsal işletmenin 17 adedi işçi istihdam ederken, 2015 yılına gelindiğinde işçi istihdam 

eden işletme sayısı 23’e yükselmiştir. Yani %35,29’luk bir artış meydana gelmiştir. Görüldüğü gibi, 

söz konusu artışın destek alan ve almayan işletmelerde benzer olduğu belirlenmiştir. Bu da, söz 

konusu desteklemenin, işletmelerin işçi istihdam etme oranında önemli sayılabilecek bir artışı 

sağlayabildiğini ortaya koymuş olmaktadır.  

2011 ve 2014-2015 yıllarında KKYDP kapsamında makine ekipman desteği alan ve almayan 

üreticilerin/tarımsal işletmelerin, istihdam ettikleri işçi sayılarına göre dağılımı aşağıda detaylı olarak 

verilmiştir (Çizelge 193).      

Çizelge 193. Bursa ilindeki tarımsal işletmelerin yıllara göre istihdam ettikleri işçi sayılarının dağılımı  

2011 2014-2015 

İstihdam 

edilen işçi 

sayısı (adet) 

Destek alan 

işletmeler (n) 

Destek 

almayan 

işletmeler (n) 

İstihdam 

edilen işçi 

sayısı (adet) 

Destek alan 

işletmeler (n) 

Destek 

almayan 

işletmeler (n) 

0 94 54 0 79 48 

1-5 20 3 1-5 24 4 

6-10 13 6 6-10 15 6 

11-20 2 3 11-20 4 6 

21-50 5 2 21-50 8 3 

51 ve üzeri 2 3 51 ve üzeri 6 4 
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Toplam 136 71 Toplam 136 71 

 

Bursa ilinde, 2011 yılından, 2014-2015 dönemine geçildiğinde, tarımsal işletmelerin istihdam ettikleri 

işçi sayılarındaki artış daha net olarak görülebilmektedir. Ancak, yine de işçi sayılarının az olması, 

Türkiye’nin genelinde olduğu gibi, Bursa yöresinde de tarımsal işletmelerin küçük ve orta ölçekli 

işletme karakteristiğinde olduğunu ortaya koyabilmektedir. Diğer bir ifade ile üreticiler, tarımsal 

işlemlerini, çoğunlukla kendilerinin yerine getirebildiğini ortaya koymaktadır. Yine işçi istihdam eden 

tarımsal işletmelerin çoğunluğunun da, 1-5 ve 6-10 arasında değişen işçi istihdamı yaptıkları tespit 

edilmiştir. 10’dan daha fazla sayıda işçi istihdam eden işletmelerin sayısının oldukça az olduğu 

belirlenmiştir.  

Tarımsal işletmelerin üretim kapasiteleri açısından yapılan değerlendirmede, 2011 yılından 2014-2015 

üretim dönemine gelindiğinde, önemli bir artış (%31,07) olduğu belirlenmiştir (Çizelge 194). Bu 

sonuç da, KKYDP makine ekipman satın alımı desteklerinin, tarımsal işletmelerdeki üretim artışlarına 

yaptığı katkıyı açık olarak ortaya koyabilmektedir.   

 

Çizelge 194. Bursa ilindeki tarımsal işletmelerde yıllara göre üretim kapasitelerine ait tanımlayıcı 

istatistikler 

Yıllar Tarımsal 

işletme 

sayısı (n) 

Ortalama tarımsal 

üretim miktarı 

(ton) 

Değişim 

(%) 

Standart 

sapma 

Minimum Maksimum 

2011 207 166,75 31,07 631,76 1,00 8.000,00 

2014-2015 207 218,56 925,05 1,00 12.250,00 

 

Bursa ilinde 2011 yılında tarımsal işletmelerde üretilen ortalama tarımsal üretim miktarı 166,75 ton 

iken, 2014-2015 yılında ise bu değerin 218,56 tona ulaştığı belirlenmiştir. Standart sapma değerlerinin 

yüksek olmasının da, işletmelerde üretilen tarımsal üretim miktarına ait minimum ve maksimum 

değerler arasında önemli bir fark olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir.  

 

Söz konusu tarımsal üretim miktarlarının, destek alan ve almayan işletmelere göre dağılımı aşağıda 

belirtilmiştir (Çizelge 195). 

 

Çizelge 195. Bursa ilindeki tarımsal işletmelerde tarımsal üretim miktarlarına ilişkin tanımlayıcı 

istatistikler  

Yıllar ve destek alma durumu N Ortalama 

(ton) 

Standart 

sapma 

Mann 

Whitney U 

p 

 

Destek 

alan 

 

Tarımsal üretim 

miktarı  

(2014-2015) 

136 263,47 1.127,02  

 

9.870,500 

 

 

0,237 

Tarımsal üretim 

miktarı (2011) 

136 197,10 765,44 

 

Destek 

almayan 

Tarımsal üretim 

miktarı  

(2014-2015) 

71 

 

137,31 276,29  

 

2.700,500 

 

 

0,297 

Tarımsal üretim 

miktarı (2011) 

71 112,16 219,94 

*, ** sırasıyla p<0,10, ve p<0,05 istatiksel önem düzeyini ifade etmektedir. 
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2011 ve 2015 yıllarında, destek alan ve almayan tarımsal işletmelerde, ortalama tarımsal üretim değeri 

arasındaki farklılığın istatiksel olarak önemli olmadığı (p>0,05) belirlenmiştir. Ancak destek alan 

işletmelerde, 2011 yılından, 2014-2015 dönemine geçildiğinde, ortalama tarımsal üretim kapasitesi 

197,10 tondan, 263,47 tona çıkmıştır. Diğer bir ifade ile %33,67’lik bir artış söz konusu olmuştur. 

Destek almayan işletmelerde ise, ortalama tarımsal ürün üretim kapasitesi 112,16 tondan 137,31 tona 

ulaşmıştır. Yani artış %22,42 olarak gerçekleşmiştir. Her iki grupta gerçekleşen bu artışta, sağlanmış 

olan KKYDP makine ekipman alımı desteğinin de etkili olduğu düşünülmektedir.      

 

Çalışmanın bu bölümünde, Bursa ilinde, dönemlere göre, destek alan ve almayan tarımsal işletmelerin 

elde etmiş oldukları tarımsal gelirler analiz edilmeye çalışılmıştır.Bursa ilinde, 2011 yılından, 2014-

2015 dönemine gelindiğinde, tarımsal işletmelerden elde edilen tarımsal gelirlerde belirgin artışlar 

olduğu belirlenmiştir (Çizelge 196). 

 

Çizelge 196. Bursa ilinde yıllara göre tarımsal işletmelerde elde edilen tarımsal gelirin (TL) 

karşılaştırılması 

Yıllar Ortalama 

(TL) 

Değişim 

(%) 

Standart 

sapma 

Minimum Maksimum Mann 

Whitney U 

p 

2011 67.700,48 44,76 87.949,86 1.000,00 550.000,00 42.343,00 0,000** 

2014-2015 98.004,35 124.087,92 2.000,00 640.000,00 
*, ** sırasıyla p<0,05, ve p<0,01 istatiksel önem düzeyini ifade etmektedir.   

Tarımsal işletmelerde, genel olarak elde edilen tarımsal gelirin, 2011 yılından, 2014-2015 dönemine 

gelindiğinde %44,76’lık bir artış gösterdiği belirlenmiş olup, bu artışın da istatiksel olarak önemli 

olduğu (p<0,01) belirlenmiştir. Söz konusu artışta, piyasa fiyatlarının yanı sıra, gelir oluşumunda etkili 

olabilecek diğer konjonktürel etkilerin de söz konusu olabileceği gibi, yararlanılmış olan KKYDP 

makine ekipman satın alımı desteklemelerinin de etkili olduğu düşünülmektedir.      

 

Söz konusu tarımsal gelirin, destek alan ve almayan işletmelere göre dağılımı aşağıda belirtilmiştir 

(Çizelge 197). 

Çizelge 197. Bursa ilindeki tarımsal işletmelerde elde edilen tarımsal gelir değerlerine ilişkin 

tanımlayıcı istatistikler  

Yıllar ve destek alma 

durumu 

N Ortalama 

(TL) 

Değişim 

(%) 

Standart 

sapma 

Mann 

Whitney U 

p 

 

 

Destek 

alan 

Tarımsal gelir 

değeri  

(2014-2015) 

136 97.188,89  

 

+52,02 

124.680,84  

 

10.836,000 

 

 

0,007** 

Tarımsal gelir 

değeri (2011) 

136 63.929,63 81.932,88 

 

 

Destek 

almayan 

Tarımsal gelir 

değeri  

(2014-2015) 

71 99.020,00  

 

+32,82 

 

125.041,59  

 

2.778,500 

 

 

0,171 

Tarımsal gelir 

değeri (2011) 

71 74.550,00 99.473,29 

*, ** sırasıyla p<0,05, ve p<0,01 istatiksel önem düzeyini ifade etmektedir.   

2011 yılından, 2014-2015 dönemine gelindiğinde, destek alan işletmelerde, ortalama tarımsal gelir 

değerindeki artışın (+%52,02) istatiksel olarak önemli (p<0,01) olduğu belirlenirken, destek alan 

işletmelerde de, aynı dönem için meydana gelen artışın (+%32,82) istatiksel olarak önemli olmadığı 

(p>0,05) belirlenmiştir. Bu sonuçlar da, gerek KKYDP makine ekipman desteğinden yararlanan, 

gerekse yararlanmayan işletmelerde elde edilen tarımsal gelirde önemli artışlar meydana geldiğini 
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göstermektedir. Söz konusu destek programının, Bursa ilinde, çarpan etkisi oluşturarak, üreticiler 

arasında önemli bir sinerji oluşturduğu ifade edilebilir.  

Tarımsal işletmelerin faaliyet göstermiş olduğu tarımsal arazi (sahip olunan + kiracılık + ortakçılık) 

miktarında, 2011 yılından 2014-2015 yılına gelindiğinde önemli bir değişim olmadığı belirlenmiştir.  

Bu sebeple, tarımsal işletmelerin, tarımsal faaliyet gösterdikleri tarım arazilerinin dağılımı esas olarak; 

sulu, kuru, dikili arazilerden oluşmakta olup, az miktarda da örtüaltı arazi mevcudiyeti olduğu tespit 

edilmiştir.  

Bursa yöresinde, çalışmanın yapıldığı tarımsal işletmelerde, tercih edilen ürünler olarak; öncelikle 

kuru tarım arazilerinde çoğunlukla buğday, arpa ve nohut yetiştiriciliğinin yapıldığı tespit edilmiştir. 

Dikili alanları oluşturan meyve bahçelerinde ise, kiraz, incir, zeytin, şeftali, kestane, erik, elma, nar, 

kayısı vb. ürünlerin yanı sıra belirli bir miktarda da olsa bağcılık yapıldığı belirlenmiştir. Sulu tarım 

arazilerinde ise mısır, buğday, yulaf, pirinç, pamuk, fiğ,  pancar, çeşitli yem bitkileri, sebzecilik 

faaliyetleri (biber, domates, kavun, karpuz, hıyar, marul,  lahana vb.) yapıldığı tespit edilmiştir. 

Hayvancılık faaliyetlerini yapan tarımsal işletmelerin göreli olarak daha az olduğu belirlenmiş olmakla 

birlikte, bunların da esas olarak büyükbaş süt ve besi hayvancılığından oluştuğu belirlenmiştir.  

Çalışmada, işletmelerin ölçek büyüklüğü ve uzmanlaşma durumu aşağıda belirtilmiştir (Çizelge 198). 

Çizelge 198. Bursa ilindeki tarımsal işletmelerde ölçek büyüklüğü ve uzmanlaşma durumu  

İşletmelerde ölçek büyüklüğü ve 

uzmanlaşma durumu  

N Ortalama Standart 

sapma 

Mann 

Whitney U 

p 

 

Destek alan 

 

 

 

İşletme ölçeği 

Küçük 

ölçekli 

49 1,64 0,48  

 

 

 

5.205,000 

 

 

 

 

0,159 

Büyük 

ölçekli 

87 

 

Destek 

almayan 

Küçük 

ölçekli 

33 1,54 0,50 

Büyük 

ölçekli 

38 

Destek alan  

Uzmanlaşma 

durumu 

Var 63 0,46 0,50  

5.275,000 

 

0,110 

 
Yok 73 

Destek 

almayan 

Var 24 0,34 0,48 

Yok 47 
*, **sırasıyla p<0,05, ve p<0,01 istatiksel önem düzeyini ifade etmektedir. 

İşletme ölçeği açısından destek alan ve almayan işletmeler arasındaki farklılığın istatiksel olarak 

önemli olmadığı (p>0,05) belirlenmiştir. Bununla birlikte, destek alan işletmelerin 87’si büyük ölçekli 

iken, geriye kalan 49’unun küçük ölçekli olduğu belirlenmiştir. Destek almayan işletmelerin ise 

38’inin büyük ölçekli, 33’ünün ise küçük ölçekli olduğu tespit edilmiştir. Tarımsal işletmelerde 

uzmanlaşma açısından, destek alan ve almayan işletmeler arasındaki farklılığın istatiksel olarak önemli 

olmadığı (p>0,05) belirlenmiştir. Destek alan işletmelerin 73’ünde herhangi bir ürünün üretiminde 

uzmanlaşma söz konusu iken, 63’ünde ise uzmanlaşmanın söz konusu olmadığı tespit edilmiştir. 

Destek almayan işletmelerin ise 24’ünde uzmanlaşma söz konusu iken, geriye kalan 47’sinde 

uzmanlaşmanın söz konusu olmadığı belirlenmiştir.      

 

4.2.3.1. Bursa İli Makine Ekipman Alımı Desteklemelerine İlişkin Karşıt Durum Etki 

Değerlendirmesi Sonuçları 

Çalışmanın araştırma sorusu “KKYDP kapsamında makine ekipman alımı desteklerinin etkisi nedir?” 

şeklindedir. Çalışmanın bu bölümünde kullanılan yöntemlerde, bağımlı değişken olarak birçok 

çalışmada da kullanılan, istihdam edilen toplam personel sayısı, tarımsal ürün üretim kapasitesi ve 

tarımsal işletmenin elde ettiği yıllık tarımsal gelir seçilmiştir. Bu değişkenlerin yanında, analizlerin 

tutarlılığı ve güvenilirliğini arttırmak için işletme ölçeği ve uzmanlaşma gibi değişkenler de kontrol 
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değişkeni olarak analize dahil edilmiştir. Çalışmanın bu bölümünde, etki değerlendirmesinde 

kullanılan değişkenler aşağıda belirtilmiştir (Çizelge 199). 

 

 

 

Çizelge 199. Bursa ilindeki tarımsal işletmelerde yapılan etki değerlendirme çalışmasında kullanılan 

değişkenler ve tanımlamaları 

Değişkenler Karakteristikler 

Bağımlı değişkenler  

Toplam istihdamdaki değişim Adet 

Tarımsal ürün üretim kapasitesindeki değişim Ton 

Tarımsal gelirdeki değişim TL 

Kontrol değişkenleri  

İşletme ölçeği 1: küçük, 2: büyük 

Uzmanlaşma 1: var, 0: yok 

Bağımsız değişkenler  

İstihdam edilen toplam personel sayısı Adet 

Tarımsal ürün üretim kapasitesi Ton 

Tarımsal gelir TL 

 

Eğilim skoru eşleştirme yöntemi için, birçok modeli alternatifi denenmiştir. Çiftçilik tecrübesi, tarım 

dışı gelir, üretici eğitim düzeyi vb. değişkenler anlamsız çıkmıştır. Söz konusu değişkenler farklı 

formlarda da denenmesine rağmen, anlamlı çıkmamıştır. Bu sebeple söz konusu değişkenler, analize 

dahil edilmemiştir. Analizlerde 2011 yılına ait olmak üzere, istihdam edilen toplam personel sayısı, 

tarımsal ürün üretim kapasitesi, tarımsal gelir, işletmelerde uzmanlaşma ve ölçek büyüklükleri modele 

dahil edilmiştir. Analizin sonuçları aşağıda sunulmuştur (Çizelge 200 ve Çizelge 201). 

Çizelge 200. Bursa ilindeki tarımsal işletmeler için yapılan lojit regresyon analizinde kullanılan 

değişkenler 

Değişkenler Özellik Ortalama Standart 

sapma 

Bağımlı değişken    

KKYDP kapsamında makine ekipman alımı 

desteğinden yararlanma durumu 

Y=1 (eğer evet ise),  

Y=0 (diğer durum)  

0,66 0,48 

Bağımsız değişkenler    

İstihdam edilen toplam personel sayısı  

(2011 yılı) 

Adet 6,34 29,06 

Tarımsal ürün üretim kapasitesi (2011 yılı) Ton 166,75 631,76 

Tarımsal gelir (2011 yılı) TL 67.700,48 87.949,86 

Uzmanlaşma  1: evet, 0: hayır 0,42 0,50 

İşletme ölçeği 1: küçük, 2: büyük 1,60 0,49 

  

Çizelge 201. Bursa ilindeki tarımsal işletmeler için yapılan lojit regresyon analizinin sonuçları 

Değişkenler Katsayı Standart hata Wald değeri p 

Sabit -0,306 0,509 0,363 0,547 

İstihdam edilen toplam personel sayısı -0,008 0,006 1,791 0,181 

Tarımsal ürün üretim kapasitesi 0,001 0,001 1,266 0,261 

Tarımsal gelir 0,000 0,000 3,773 0,052* 

Uzmanlaşma 0,417 0,320 1,699 0,192 

İşletme ölçeği 0,644 0,344 3,506 0,061* 

Gözlem sayısı 207 

Wald (
2 ) 

9,410 
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-2 Log likelihood 11,085 

Hosmer and Lemeshow Test (
2 ) 

5,044 

*, ** sırasıyla p<0,10, ve p<0,05 istatiksel önem düzeyini ifade etmektedir.   

Oluşturulmuş olan logit modelinde hesaplanmış olan Wald, -2 Log likelihood ve Hosmer and 

Lemeshow değerlerine göre, modelde kullanılmış olan değişkenlerin, modeli yeterince açıklama 

gücüne sahip oldukları ifade edilebilir. Tarımsal işletmelerin, hibe desteğinden yararlanma durumu 

üzerine, tarımsal gelir (p<0,10) ve işletme ölçeği (p<0,10) değişkenlerinin etkisinin istatiksel olarak 

önemli olduğu belirlenmiştir. Bu değişkenlerin etkisi ise pozitif yönlüdür. Diğer bir ifade ile tarımsal 

gelir ve işletme ölçeği arttıkça, söz konusu projelerin kabul edilme olasılığı artmaktadır. Modelde 

kullanılan diğer değişkenlerin etkisinin istatiksel olarak önemli olmadığı (p>0,05) tespit edilmiştir 

(Çizelge 201).   

Standardize edilmiş katsayılardan da, tarımsal işletmelerin KKYDP makine ekipman alımı 

desteğinden yararlanma durumu, diğer bir ifade ile söz konusu projenin kabul edilme olasılığı üzerinde 

etkili olan faktörlerin etkisi daha net olarak görülebilmektedir (Şekil 8).    

 

Şekil 35. Bursa ilinde KKYDP makine ekipman alımı desteğinin kabul edilmesinde etkili olan değişkenler  

Logit regresyon sonuçlarına göre elde edilen eğilim skorları aşağıda yer alan grafikte belirtilmiş 

olduğu gibidir (Şekil 8). Bu bölümün başında belirtildiği gibi, eşleştirmeler lojit regresyon sonucunda 

elde edilen eğilim skorlarına göre yapılmıştır. Eğilim skorları eşleştirmeleri, yerine koyarak en yakın 

skor eşleştirme yöntemi ile yapılmıştır. Böylelikle, daha yakın değerler eşleştirilerek, yanlılık 

azaltılmıştır. Sapan ve aşırı eğilim skor değerleri çalışmaya alınmamış, eşleştirmeler ortak destek 

alanında yapılmıştır (EK 10). Eşleştirilen müdahale ve karşılaştırma grupları arasında eğilim skoru, 

istihdam edilen toplam personel sayısı, tarımsal ürün üretimi ve tarımsal gelir açısından 2011 ve 2014-

2015 yılları arasındaki farklılıklar aşağıda analiz edilmiştir. Daha sonra, eğilim skoru eşleştirme 

yöntemi ile farkın farkı yöntemi bir arada kullanılarak, zamanı dikkate alan daha yansız sonuçlar elde 

edilebilmiştir.  

 

Öncelikle, 2011 yılı için eşleştirme yapılan grup karşılaştırmaları yapılmıştır. Bunun için, eşleştirme 

skorlarının normallik testi aşağıda verilmiştir (Çizelge 202). 

İstihdam edilen toplam 
personel sayısı

Tarımsal ürün üretim 
kapasitesi

Tarımsal gelir
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Şekil 8. Bursa ilinde KKYDP makine ekipman alımı çerçevesinde elde edilen eğilim skorları   

Çizelge 202. Bursa ilinde KKYDP makine ekipman alımı desteği çerçevesinde eşleştirme skorlarının 

normallik testi  

Ortalama Standart sapma Minimum Maksimum 

0,641 0,088 0,344 0,796 

Anderson-Darling testi Lilliefors testi Shapiro Wilk testi 

A2 p* D Standardize 

edilmiş D 

p W p 

2,373 0,000 0,153 1,732 0,000 0,951 0,000 
*Anlamlılık testleri 2 yönlü olarak, α (alpha)=0,05 önem düzeyinde değerlendirilmiştir.     

 

Anderson-Darling, Lilliefors ve Shapiro Wilk testlerine göre p<0,05 olduğundan, eğilim skorlarının 

normal dağılım göstermediği belirlenmiştir. Bu sebeple eşleştirme skorlarına ilişkin verilerde 

parametrik olmayan testler kullanılmıştır. Eşleştirme skorlarının karşılaştırılması, Mann Whitney U 

testi kullanılarak yapılmış olup, istatiksel olarak farklılık olmadığı belirlenmiştir (Çizelge 203). 

 

Çizelge 203. Bursa ilinde KKYDP makine ekipman alımı desteği çerçevesinde eşleştirme skorlarının 

karşılaştırılması 

Eğilim skorları Ortalamaların eşitliği testi 

Mann Whitney U 

 

p* Ortalama Farkı Standart hata farkı 

Eğilim skoru 1.939,500 0,828 0,001 0,000 
*Anlamlılık testleri 2 yönlü olarak, α (alpha)=0,05 önem düzeyinde değerlendirilmiştir. 

 

2011 yılında, tarımsal işletmelerin istihdam ettikleri toplam personel sayısının,  normal dağılım 

göstermediği (p<0,05) belirlenmiş olup (Çizelge 204), eşleştirme yapılan gruplar arası istihdam edilen 

toplam personel sayısının karşılaştırılması ise Mann Whitney U testi kullanılarak yapılmıştır (Çizelge 
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205). Genel eşleştirme yapılarak gerçekleştirilen karşılaştırmada, 2011 yılında destek alan ve almayan 

işletmelerde istihdam edilen toplam personel sayısı ortalamaları arasında istatiksel olarak farklılık 

bulunmadığı (p>0,05) belirlenmiştir.     

Çizelge 204. Bursa ilindeki tarımsal işletmelerin istihdam ettikleri toplam personel sayısına ait 

normallik testi (2011)  

Ortalama (adet) Standart sapma Minimum Maksimum 

6,34 29,06 0,00 350,00 

Shapiro-Wilk testi Lilliefors testi Jarque-Bera (JB) testi 

W p* D Standardize 

edilmiş D 

p JB 

Gözlenen 

değer 

JB 

Kritik 

değer 

p 

0,213 0,000 0,414 5,952 0,000 83.247,13 5,991 0,000 
*Anlamlılık testleri 2 yönlü olarak, α (alpha)=0,05 önem düzeyinde değerlendirilmiştir.     

 

Çizelge 205. Bursa ilinde tarımsal işletmelerin istihdam ettikleri toplam personel sayısının 

karşılaştırılması (2011)  

Destekten yararlanma 

durumu 

N Ortalama (adet) Standart sapma Mann 

Whitney U 

p 

Destek alan 64 2,43 6,50 2.033,000 0,757 

Destek almayan 64 3,59 11,13 
*, ** sırasıyla p<0,05, ve p<0,01 istatiksel önem düzeyini ifade etmektedir.   

2011 yılında, tarımsal işletmelerin tarımsal ürün üretim kapasitelerinin, normal dağılım göstermediği 

(p<0,05) belirlenmiş olup (Çizelge 206), eşleştirme yapılan gruplar arası tarımsal ürün üretim kapasite 

değerlerinin karşılaştırılması ise Mann Whitney U testi kullanılarak yapılmıştır (Çizelge 207). Genel 

eşleştirme yapılarak gerçekleştirilen karşılaştırmada, 2011 yılında destek alan ve almayan 

işletmelerde, tarımsal ürün üretim kapasite değerleri ortalamaları arasında istatiksel olarak farklılık 

bulunmadığı (p>0,05) belirlenmiştir.   

Çizelge 206. Bursa ilinde KKYDP makine ekipman alımı desteği çerçevesinde tarımsal ürün üretim 

kapasitesi değerlerine ait normallik testi (2011)  

Ortalama (ton) Standart sapma Minimum Maksimum 

166,75 631,76 1,00 8.000,00 

Shapiro-Wilk testi Lilliefors testi Jarque-Bera (JB) testi 

W p* D Standardize 

edilmiş D 

P JB 

Gözlenen 

değer 

JB 

Kritik 

değer 

p 

0,235 0,000 0,397 5,705 0,000 114.955,36 5,991 0,000 
*Anlamlılık testleri 2 yönlü olarak, α (alpha)=0,05 önem düzeyinde değerlendirilmiştir.     

 

Çizelge 207. Bursa ilinde KKYDP makine ekipman alımı desteği çerçevesinde işletme gruplarına ait 

tarımsal ürün üretim kapasite değerlerinin karşılaştırılması (2011)  

Destekten yararlanma 

durumu 

N Ortalama (ton) Standart sapma Mann 

Whitney U 

P 

Destek alan 64 197,10 765,44 4.173,500 0,171 

Destek almayan 64 112,16 219,94 
*, ** sırasıyla p<0,05, ve p<0,01 istatiksel önem düzeyini ifade etmektedir.   

 

2011 yılında, tarımsal işletmelerde elde edilen tarımsal gelir değerlerinin, normal dağılım 

göstermediği (p<0,05) belirlenmiş olup (Çizelge 208), eşleştirme yapılan gruplar arası tarımsal gelir 

değerlerinin karşılaştırılması ise Mann Whitney U testi kullanılarak yapılmıştır (Çizelge 209). Genel 
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eşleştirme yapılarak gerçekleştirilen karşılaştırmada, 2011 yılında destek alan ve almayan 

işletmelerde, tarımsal gelir değerleri ortalamaları arasında istatiksel olarak farklılık bulunmadığı 

(p>0,05) belirlenmiştir.   

 

Çizelge 208. Bursa ilindeki tarımsal işletmelerde tarımsal gelir değerlerine ait normallik testi (2011)  

Ortalama (TL) Standart sapma Minimum Maksimum 

67.700,48 87.949,86 1.000,00 550.000,00 

Shapiro-Wilk testi Lilliefors testi Jarque-Bera (JB) testi 

W p* D Standardize 

edilmiş D 

p JB 

Gözlenen 

değer 

JB 

Kritik 

değer 

p 

0,705 0,000 0,224 3,224 0,000 631,28 5,991 0,000 
*Anlamlılık testleri 2 yönlü olarak, α (alpha)=0,05 önem düzeyinde değerlendirilmiştir.     

 

Çizelge 209. Bursa ilindeki tarımsal işletmelerde işletme gruplarına ait tarımsal gelir değerlerinin 

karşılaştırılması (2011)  

Destekten yararlanma 

durumu 

N Ortalama (TL) Standart sapma Mann 

Whitney U 

p 

Destek alan 64 63.929,63 81.932,88 4.660,500 0,874 

Destek almayan 64 74.550,00 99.473,29 
*, ** sırasıyla p<0,05, ve p<0,01 istatiksel önem düzeyini ifade etmektedir.   

2014-2015 döneminde (esas olarak 2014 yılı), tarımsal işletmelerin istihdam ettikleri toplam personel 

sayısının, normal dağılım göstermediği (p<0,05) belirlenmiş olup (Çizelge 210), eşleştirme yapılan 

gruplar arası istihdam edilen toplam personel sayısının karşılaştırılması ise Mann Whitney U testi 

kullanılarak yapılmıştır (Çizelge 211). 

Çizelge 210. Bursa ilindeki tarımsal işletmelerin istihdam ettikleri toplam personel sayısına ait 

normallik testi (2014)  

Ortalama (adet) Standart sapma Minimum Maksimum 

14,41 67,99 0,00 701,00 

Shapiro-Wilk testi Lilliefors testi Jarque-Bera (JB) testi 

W p* D Standardize 

edilmiş D 

p JB 

Gözlenen 

değer 

JB 

Kritik 

değer 

p 

0,203 0,000 0,416 5,987 0,000 39.440,87 5,991 0,000 
*Anlamlılık testleri 2 yönlü olarak, α (alpha)=0,05 önem düzeyinde değerlendirilmiştir.     

 

Çizelge 211. Bursa ilindeki tarımsal işletmelerin istihdam ettikleri toplam personel sayısının 

karşılaştırılması (2014)  

Destekten yararlanma 

durumu 

N Ortalama (adet) Standart sapma Mann 

Whitney U 

p 

Destek alan 64 15,56 76,28 4.823,500 0,782 

Destek almayan 64 12,60 49,86 
*, ** ifadeleri sırasıyla p<0,05, ve p<0,01 istatiksel önem düzeyini ifade etmektedir.   

 

Genel eşleştirme yapılarak gerçekleştirilen karşılaştırmada, 2014 yılında destek alan ve almayan 

işletmelerde istihdam edilen toplam personel sayısı ortalamaları arasında istatiksel olarak %5 önem 

düzeyinde (p>0,05) farklılık bulunmadığı belirlenmiştir. Destek alan işletmelerde ortalama olarak 

15,56 kişi istihdam edilirken, destek almayan işletmelerde ise ortalama olarak 12,60 kişi istihdam 
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edildiği belirlenmiştir. Bu sonuç da, destek alan işletmelerde istihdam edilen personel sayısında 

belirgin bir artış olduğunu ortaya koyabilmektedir.        

 

2014 yılında, tarımsal işletmelerin tarımsal ürün üretim kapasitelerinin, normal dağılım göstermediği 

(p<0,05) belirlenmiş olup (Çizelge 212), eşleştirme yapılan gruplar arası tarımsal ürün üretim kapasite 

değerlerinin karşılaştırılması ise Mann Whitney U testi kullanılarak yapılmıştır (Çizelge 213).  

Çizelge 212. Bursa ilindeki tarımsal işletmelerin tarımsal ürün üretim kapasitesi değerlerine ait 

normallik testi (2014)  

Ortalama (ton) Standart sapma Minimum Maksimum 

218,55 925,05 1,00 12.250,00 

Shapiro-Wilk testi Lilliefors testi Jarque-Bera (JB) testi 

W p* D Standardize 

edilmiş D 

p JB 

Gözlenen 

değer 

JB 

Kritik 

değer 

p 

0,197 0,000 0,407 5,856 0,000 166.749,93 5,991 0,000 
*Anlamlılık testleri 2 yönlü olarak, α (alpha)=0,05 önem düzeyinde değerlendirilmiştir.     

 

Çizelge 213. Bursa ilindeki tarımsal işletme gruplarına ait tarımsal ürün üretim kapasite değerlerinin 

karşılaştırılması (2014)  

Destekten yararlanma 

durumu 

N Ortalama (ton) Standart sapma Mann 

Whitney U 

p 

Destek alan 64 263,47 1.127,02 4.134,000 0,142 

Destek almayan 64 137,31 276,29 
*, ** sırasıyla p<0,05, ve p<0,01 istatiksel önem düzeyini ifade etmektedir.   

Genel eşleştirme yapılarak gerçekleştirilen karşılaştırmada, 2014 yılında destek alan ve almayan 

işletmelerde, tarımsal ürün üretim kapasite değerleri ortalamaları arasında istatiksel olarak farklılık 

bulunmadığı (p>0,05) belirlenmiştir.  

2014 yılında, tarımsal işletmelerde elde edilen tarımsal gelir değerlerinin, normal dağılım 

göstermediği (p<0,05) belirlenmiş olup (Çizelge 214), eşleştirme yapılan gruplar arası tarımsal gelir 

değerlerinin karşılaştırılması ise Mann Whitney U testi kullanılarak yapılmıştır (Çizelge 215). Genel 

eşleştirme yapılarak gerçekleştirilen karşılaştırmada, 2014 yılında destek alan ve almayan 

işletmelerde, tarımsal gelir değerleri ortalamaları arasında istatiksel olarak farklılık bulunmadığı 

(p>0,05) belirlenmiştir.   

 

Çizelge 214. Bursa ilindeki tarımsal işletmelerde tarımsal gelir değerlerine ait normallik testi (2014)  

Ortalama (TL) Standart sapma Minimum Maksimum 

98.004,35 124.087,92 2.000,00 640.000,00 

Shapiro-Wilk testi Lilliefors testi Jarque-Bera (JB) testi 

W p* D Standardize 

edilmiş D 

p JB 

Gözlenen 

değer 

JB 

Kritik 

değer 

P 

0,714 0,000 0,233 3,348 0,000 410,001 5,991 0,000 
*Anlamlılık testleri 2 yönlü olarak, α (alpha)=0,05 önem düzeyinde değerlendirilmiştir.     

 

Çizelge 215. Bursa ilindekitarımsal işletme gruplarına ait tarımsal gelir değerlerinin karşılaştırılması 

(2014)  

Destekten yararlanma 

durumu 

N Ortalama (TL) Standart sapma Mann 

Whitney U 

p 
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Destek alan 64 97.188,89 124.680,84 4.892,000 0,679 

Destek almayan 64 99.020,00 125.041,59 
*, ** ifadeleri sırasıyla p<0,05, ve p<0,01 istatiksel önem düzeyini ifade etmektedir.   

4.2.3.1.1. Bursa İli Makine Ekipman Alımı Desteklemelerine İlişkin İstihdam Edilen Toplam 

Personel Sayısı Açısından Karşıt Durum Etki Değerlendirmesi Sonuçları 

Karşıt durum etki değerlendirmesi eğilim skoru eşleştirme yöntemine göre, müdahale ve karşılaştırma 

grubu tarımsal işletmelerde, farkın farkı yöntemi uygulandığında, zaman etkisi bertaraf edilerek, daha 

yansız sonuçlar elde edilebilmektedir. Eğilim skoru eşleştirme yöntemi ile farkın farkı yöntemi birlikte 

kullanıldığında ortaya çıkan sonuçlar aşağıda belirtilmiştir (Çizelge 216). Eşleştirilmiş farkın farkı 

yöntemine göre, destek alan tarımsal işletmeler ile almayan işletmelerin, istihdam edilen toplam 

personel sayıları arasındaki fark, 2011 yılında negatif (-1,16) olarak çıkmış olup, söz konu fark 2014 

yılında ise pozitif (+2,96) olarak hesaplanmıştır. 2011 yılından, 2014 yılına gelindiğinde, oluşan farkın 

farkı değeri de +4,12 olarak hesaplanmıştır. Bu sonuç da, Bursa yöresinde KKYDP çerçevesinde 

kullandırılan makine ekipman alımı desteklerinin, işletmelerin sağlamış olduğu istihdam düzeyini 

arttırmış olduğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca, söz konusu işletmelerde, artan ölçek büyüklüğü ile 

birlikte, istihdam edilen işçi sayısının (özellikle geçici işçi) belirgin bir artış gösterdiğini ortaya 

koyabilmektedir.    

Çizelge 216. Bursa ili tarımsal işletmelerinde istihdam edilen toplam personel sayısı açısından 

eşleştirilmiş farkın farkı yöntemi sonuçları 

Bölge İstihdam edilen toplam personel 

sayısı (adet) 

İstihdam edilen toplam personel 

sayısı (adet) 

Farkın 

farkı 

2011 yılı 2014 yılı 

Destek 

alan 

Destek 

almayan 

Fark Destek 

alan 

Destek 

almayan 

Fark 

Bursa 2,43 3,59 -1,16 15,56 12,60 +2,96 +4,12 

 

4.2.3.1.2. Bursa İli Makine Ekipman Alımı Desteklemelerine İlişkin Tarımsal Ürün Üretim 

Kapasitesi Açısından Karşıt Durum Etki Değerlendirmesi Sonuçları 

Eğilim skoru eşleştirme yöntemi ile farkın farkı yöntemi birlikte kullanıldığında, tarımsal ürün üretim 

kapasitesi açısından ortaya çıkan sonuçlar aşağıda belirtilmiştir (Çizelge 217). 

Çizelge 217. Bursa ili tarımsal işletmelerinde tarımsal ürün üretim kapasitesi açısından eşleştirilmiş 

farkın farkı yöntemi sonuçları 

Bölge Ortalama tarımsal ürün üretim 

kapasitesi (ton) 

Ortalama tarımsal ürün üretim 

kapasitesi (ton) 

Farkın 

farkı 

2011 yılı 2014 yılı 

Destek 

alan 

Destek 

almayan 

Fark Destek 

alan 

Destek 

almayan 

Fark 

Bursa 197,10 112,16 +84,94 263,47 137,31 +126,16 +41,22 

 

Eşleştirilmiş farkın farkı yöntemine göre, destek alan tarımsal işletmeler ile almayan işletmelerin elde 

ettikleri tarımsal ürün üretim kapasitesi arasındaki fark, 2011 yılından 2014 yılına gelindiğinde 

belirgin bir artış göstermiştir. 2011 yılında destek alan işletmelerin tarımsal ürün üretim kapasiteleri 

(197,10 ton), destek almayan işletmelere göre (112,16 ton) daha yüksek olmakla birlikte, fark +84,94 

ton olarak hesaplanmıştır. 2014 yılına gelindiğinde ise destek alan işletmelerin tarımsal ürün üretim 

kapasiteleri (263,47 ton), destek almayan işletmelerin kapasitelerinin (137,31 ton) üzerine çıkmıştır. 

Bu dönemde oluşan fark ise +126,16 ton olarak hesaplanmıştır. Burada oluşan kapasite farkı da pozitif 

çıkmıştır. 2011 yılından, 2014 yılına gelindiğinde oluşan farkın farkı ise +41,22 ton olarak 

hesaplanmıştır. Buradan çıkarılabilecek sonuç da, KKYDP makine ekipman desteğinden yararlanan 

işletmelerde gerçekleşen tarımsal ürün üretim düzeyinde belirgin bir artış olduğunu ortaya 
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koyabilmektedir. Bu da, söz konusu programın oluşturduğu en önemli çarpan etkilerinden biri olarak 

belirlenmiştir.       

 

 

4.2.3.1.3. Bursa İli Makine Ekipman Alımı Desteklemelerine İlişkin Tarımsal Gelir Düzeyi 

Açısından Karşıt Durum Etki Değerlendirmesi Sonuçları 

Eğilim skoru eşleştirme yöntemi ile farkın farkı yöntemi birlikte kullanıldığında, tarımsal gelir 

açısından ortaya çıkan sonuçlar aşağıda belirtilmiştir (Çizelge 218).Eşleştirilmiş farkın farkı 

yöntemine göre, destek alan tarımsal işletmeler ile almayan işletmelerin elde ettikleri tarımsal gelir 

düzeyi arasındaki fark, 2011 yılından 2014 yılına gelindiğinde belirgin bir artış göstermiştir. 

Çizelge 218. Bursa ili tarımsal işletmelerinde tarımsal gelir düzeyi açısından eşleştirilmiş farkın farkı 

yöntemi sonuçları 

Bölge Ortalama gelir düzeyi (TL) Ortalama gelir düzeyi (TL) Farkın 

farkı 2011 yılı 2014 yılı 

Destek 

alan 

Destek 

almayan 

Fark Destek 

alan 

Destek 

almayan 

Fark 

Bursa 63.929,63 74.550,00 -10.620,37 97.188,89 99.020,00 -1.831,11 +8.789,26 

 

2011 yılında destek almayan işletmelerin tarımsal gelir düzeyleri (74.550,00 TL), destek alan 

işletmelere (63.929,63 TL) göre daha yüksek olmasına karşın, 2014 yılına gelindiğinde ise destek alan 

işletmelerin tarımsal gelir düzeyleri (97.188,89 TL), destek almayan işletmelerde elde edilen tarımsal 

gelirden (99.020,00 TL) yine düşük olmasına karşın, fark azalmış olup, farkın farkı değeri 8.789,26 

TL olarak gerçekleşmiştir. Diğer bir ifade ile destek alan işletmelerdeki ortalama tarımsal gelir ile 

destek almayan işletmelerdeki ortalama tarımsal gelir arasındaki fark, 2011 yılından, 2014 yılına 

gelindiğinde önemli bir azalma göstermiştir. Buradan çıkarılabilecek sonuç da, KKYDP makine 

ekipman desteğinden yararlanan işletmelerde oluşturulan tarımsal gelir düzeyi ve ürünlerden sağlanan 

katma değer artışının oldukça iyi bir düzeyde gerçekleştiğini ortaya koyabilmektedir.      

 

4.2.3.2. Bursa İli Makine Ekipman Alımı Desteklemelerine İlişkin Elde Edilen Diğer Bulgular, 

Sorunlar ve Olası Çözüm Önerileri 

KKYDP makina ekipman alımı desteğinden yararlanmış olan 136 üreticinin, 83’ü söz konusu destek 

olmamış olsaydı, almış olduğu makine ekipmanı yine de satın alacağını vurgulamıştır. Geriye kalan 53 

üreticinin de, bu destek olmasaydı, söz konusu makine ekipmanı alamayacağı belirlenmiştir. Söz 

konusu destek olmasaydı, yine de bu makine ekipmanı alacağı tespit edilen üreticilerin de, bahse konu 

makine ekipmanın, tarımsal üretim ve verim artışında önemli kolaylıklar sağlamakta olduğu ve 

dolayısıyla gıda güvenliği, hijyen ve temizlik gibi iyileştirici faktörlerin de sağlandığından, elde edilen 

tarımsal gelirde önemli artışların birlikte oluştuğu düşüncesine sahip oldukları belirlenmiştir. Bu 

destek olmasaydı, ilgili makine ekipmanı alamayacağını belirten üreticilerin de çoğunluğunun, bu 

satın almayı yapmak için yeterli maddi olanağının bulunmadığı tespit edilirken, bu ifadeyi söz konusu 

makine ekipmana zaruri ihtiyacının bulunmadığı açıklamasının izlediği belirlenmiştir. Bu sonuç da 

önemli sayılabilecek bir bulgudur. Çok az sayıda üreticinin de, söz konusu makine ekipmanı satın 

almak yerine, kiralama ile bu ihtiyacını giderebileceği düşüncesine sahip olduğu tespit edilmiştir.      

KKYDP makina ekipman alımı desteğinden yararlanmış olan 136 üreticiden, 131’i halen bunları 

kullanmakta olduğu belirlenirken, 5 üreticinin ise artık bu makine ekipmanı kullanmadığı 

belirlenmiştir. Söz konusu makine ekipmanı kullanmayan üreticiler de; bu makine ekipmana ihtiyacı 

kalmadığı, söz konusu makine ekipmandan daha iyisini aldığı, ya da bu makine ekipmanın arıza 

yaptığı için kullanamadığı tespit edilmiştir.     

KKYDP makina ekipman alımı desteğinden yararlanmış olan 136 üreticiden, sadece 23’ünün, söz 

konusu makine ekipmanı kiralamak, ücreti karşılığında dışarıya iş yapmak ya da yardım amacıyla 
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başkalarına verdiği belirlenmiş olup, geriye kalan 113’ünün ise söz konusu makine ekipmanı sadece 

kendisinin kullandığı tespit edilmiştir.    

KKYDP makina ekipman alımı desteğinden yararlanmış olan 136 üreticiden, hemen hemen tamamı 

söz konusu makine ekipmanın tarımsal üretimde verim ve kalite artışını sağladığını düşündüğü 

belirlenmiştir. 

Çalışmanın bu bölümünde, Bursa ilinde KKYDP makine ekipman alımı desteğinin başarısında ve 

amaca ulaşmasında, etkili olan faktörlerin belirlenmesine çalışılmıştır. Bunun için projeden destek 

alan ve almayan tüm üreticilerden bilgi istenmiştir. Çünkü destek alamasalar bile, tüm üreticilerin söz 

konusu destek programına başvuruda bulunmuş olduğu ve bu program hakkında bilgi sahibi olduğu 

öngörülmektedir (Çizelge 219).  

 

Çizelge 219. Bursa ilinde KKYDP makine ekipman alımı desteğinin başarısında ve amaca 

ulaşmasında etkili olan faktörler 

İfadeler Ortalama Standart 

sapma 

Ortalama

ya göre 

sıralama 

Seçilen makine ekipmanlar, ilin tarımsal potansiyeli ve kırsal 

kalkınması için uygun ve yeterlidir. 

3,28 1,35 12 

Destek alınacak makine ekipmanlar ile ilgili sahip olunan 

tecrübe düzeyi önemlidir. 

3,58 1,20 6 

Sahip olunan işletme sermayesi, yatırımın sürdürülebilirliği 

açısından önemlidir. 

3,79 1,06 3 

Yörede, ürünlerin iyi işleyen pazarlama sistemlerine sahip 

olduğu düşünülmektedir. 

2,98 1,39 14 

KKYDP hakkında yeterince tanıtım yapılmaktadır. 3,44 1,30 7 

Proje başvuru, kabul ve uygulanma süreçlerinde bürokratik 

işlemler yoğun değildir. 

2,45 1,41 16 

Proje başvuru süresi yeterlidir. 3,43 1,27 8 

Hibe miktarı yeterlidir. 2,75 1,43 15 

Hibe ödemelerinde belirli bir düzen ve istikrar vardır. 3,41 1,18 9 

Proje hazırlama dokümanları yeterli ve anlaşılabilir formdadır. 3,26 1,30 13 

Hibe desteği ile alınan makinanın ürün kalitesi yeterli 

seviyededir. 

3,74 1,08 4 

Hibe desteği ile alınan makinanın satış sonrası servis 

hizmetleri yeterli düzeydedir. 

3,66 3,81 5 

Bakanlığın belirlediği makine ekipmanın müracaat 

kriterlerinden memnuniyet seviyesi iyi düzeydedir. 

3,30 1,23 11 

Hibe desteği ile alınacak makine ekipmanın fiyatı, piyasa 

fiyatına göre makul seviyededir. 

3,35 1,35 10 

Hibe desteği ile alınacak makine ekipman sayesinde, tarımsal 

faaliyetler için ihtiyaçlar büyük ölçüde karşılanabilecektir. 

3,94 1,03 2 

Hibe desteği ile makine ekipman alımı, üreticiler için tarımsal 

üretimi arttırmada oldukça faydalıdır.  

4,00 1,09 1 

 

Bursa ilindeki üreticiler açısından, söz konusu destek ile makine ekipman alımı, üreticiler için tarımsal 

üretimi arttırmada oldukça faydalı düşüncesi ilk sırada yer almaktadır. Bu sonuç da, üreticiler 

açısından söz konusu destekleme modelinin iyi bir şekilde anlaşıldığı ve benimsendiğini ortaya 

koymaktadır. Bunun ardından, hibe desteği ile alınacak makine ekipman sayesinde, tarımsal faaliyetler 

için ihtiyaçlar büyük ölçüde karşılanabilecektir ifadesi gelmiştir. Bunu, sahip olunan işletme 

sermayesinin, yatırımın sürdürülebilirliği açısından önemli olduğu ifadesi izlemiştir. Bu sonuç da, 

verilen hibe desteği ile yararlanıcı üreticiden makine ekipman bedelinin %50’sinin istenmesinin 
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yanısıra, tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilirliği açısından da, üreticilerde belirli bir sermaye 

sağlanması gerektiği düşüncesini ortaya koymaktadır. Diğer bir ifade ile artık tarımsal işletmeler ve 

dolayısıyla üreticiler arasında sermaye biriktirilmesinin öneminin oldukça iyi anlaşıldığını ortaya 

koyabilmektedir. Destek alınacak makine ekipmanlar ile ilgili sahip olunan tecrübe düzeyinin de 

oldukça önemli olduğu düşüncesi, üreticiler tarafından önemsenen bir diğer bir konu olarak ortaya 

çıkmıştır. Söz konusu destek ile alınan makinanın kalitesinin yeterli seviyede olduğu düşüncesi 

üreticiler arasında benimsenmiş bir kavramdır. Yani üreticilerin, destek ile alınan makine 

ekipmanların yeterli kalite, dayanıklılık ve teknoloji düzeyine sahip olduklarını düşündükleri 

belirlenmiştir. Zaten, bu makine ve ekipmanların sahip oldukları teknik özellikleri, üniversitelerin 

ziraat fakülteleri tarım makinaları bölümlerinde ya da belirli özelliklere sahip test ve sertifikasyon 

merkezlerinde de kontrol edilerek, gerekli sertifikasyon belgeleri düzenlenmektedir. Bu ifadeleri, 

önem, diğer bir ifade ile katılım düzeyine göre, sırasıyla aşağıdaki kavramlar izlemiştir:  

 

(i) Destek alınacak makine ekipmanlar ile ilgili sahip olunan tecrübe düzeyi önemli olduğu, 

(ii) Söz konusu destek programı ile ilgili yeterli ve etkili sayılabilecek bir tanıtım yapıldığı, 

(iii) Söz konusu destek ile alınacak makine ekipman sayesinde, tarımsal faaliyetler için ihtiyaçların 

büyük ölçüde karşılanabileceği, 

(iv) Proje hazırlama dokümanlarının yeterli ve anlaşılabilir formda olduğu,  

(v) Proje başvuru süresinin yeterli olduğu,  

(vi) Seçilen makine ve ekipmanların, ilin tarımsal potansiyeli ve kırsal kalkınması için uygun ve 

yeterli olduğu,  

(vii) Bu destek ile alınan makine ve ekipmanın satış sonrası servis hizmetlerinin yeterli düzeyde 

olduğu,  

(viii) Hibe ödemelerinde belirli bir sistematiğin oluşturulduğu,  

(xiv) Bakanlığın belirlediği makine ekipmanın müracaat kriterlerinden memnuniyet seviyesinin iyi 

düzeyde olduğu vb. ifadeler izlemiştir.   

Bu aşamada ise, KKYDP makine ekipman alımı desteklemesi yerine kullanılabilecek bazı olası 

alternatiflere, üreticilerin bakış açısının belirlenmesine çalışılmıştır (Çizelge 220). Bunun için de likert 

ölçeğinden yararlanılmıştır. 

Çizelge 220. Bursa ilinde KKYDP makine ekipman alımı yerine kullanılabilecek bazı olası 

alternatifler 

İfadeler Ortalama Standart 

sapma 

Ortalama

ya göre 

sıralama 

%50 hibe desteği yerine, Tarım Kredi Kooperatifleri veya 

bankalardan sıfır faizli kredi kullanılarak makine-ekipman 

alınabilir.  

2,33 1,36 1 

İhtiyaç olan makine ekipmanların satın alınması yerine, 

kooperatiflerden veya şirketlerden daha ucuza kiralanması 

daha olumlu sonuçlar verebilir. 

2,07 1,23 2 

 

Bu sonuç da, üreticilerin genel anlamda, KKYDP makine ekipman alımı desteğine alternatif olarak 

yukarıda belirtilmiş olan seçenekleri tercih etme durumu açısından, kararsız konumda olduğu ifade 

edilebilir. Diğer bir ifade ile söz konusu destekleme modelinin, üreticiler açısından benimsenmiş 

olduğunu, tarımsal faaliyetlerinde bu modelin sağladığı faydaları net bir şekilde gözleyebildiklerini 

ortaya koyabilmektedir.  

Üreticiler tarafından, tarımsal faaliyetler için en çok ihtiyaç duyulan makine ekipmanlar arasında, 

KKYDP makine ekipman alımı desteklemesi için, Bursa ilinde seçilmiş olan makine ve ekipmanların 
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bulunduğu belirlenmiştir. Bu sonuç da, söz konusu destek programı kapsamında, ilde seçilen makine 

ekipmanların uygunluk durumunun oldukça yüksek olduğunu ortaya koyabilmektedir. Bu makine 

ekipmanların; traktör, mibzer, gübre serpme makinası, silaj makinası, çapa makinası, yem kırma 

makinası, zeytin hasat makinası, el traktörü,  pülverizatör, süt sağım makinası, dal kırma makinası, 

römork, zeytin hasat makinası, taş toplama makinası, çayır biçme makinası vb. olduğu belirlenmiştir. 

Son olarak, üreticilere açık uçlu bir soru sorulmuştur. Bu soruda; KKYDP’nın uygulanmasında ve 

daha çok başarılı olmasında neler yapılması gerektiği, dikkat edilmesi gereken parametreler, söz 

konusu destekleme programının avantajlı ve dezavantajlı yönleri belirlenmeye çalışılmıştır. Bu 

aşamada, belirlenmiş olan parametre ve sonuçlar, önem düzeyine göre baştan sona doğru aşağıda 

sıralanmıştır: 

(i) Proje başvuru aşamasında üreticilerden istenilen, sahip olunması gereken arazi miktarının 

azaltılmasının, proje performansını arttırabileceği belirlenmiştir.    

(ii) Hibe destek oranının %50’den %75’e çıkartılmasının, projeye başvuran üretici sayısını 

çoğaltabileceği tespit edilmiştir.       

(iii) Proje başvuru sürecinde, bürokratik işlemlerin, mümkün çerçevede azaltılmasının, üreticiler 

açısından daha faydalı olacağı belirlenmiştir.  

(iv) Söz konusu makine ekipmanın Katma Değer Vergisi (KDV)’nin devlet tarafından ödenmesi ya da 

oranının düşürülmesinin faydalı olabileceği öngörülmüştür. 

(v) Bu desteğin şiddetle devam ettirilmesinin isabetli olacağı tespit edilmiştir. Bu süreçte de ilgili 

üretici kuruluşları ile işbirliği yapılarak öncelikler, hedefler ve amaçlar çerçevesinde sürekli değişen 

yıllık yol haritaları oluşturulmalıdır. 

(vi) Elde edilen bir diğer önemli sayılabilecek sonuç da, KKYDP makine ekipman alımı 

desteklemesinde, üreticinin ödeyeceği miktarın taksitlendirilerek ödeme işleminin 

gerçekleştirilmesinin, özellikle küçük ve orta ölçekli tarımsal işletmeler için sürdürülebilirlik 

noktasında önemli avantajlar sağlayabileceği öngörülebilir. 

(vii) Söz konusu destekleme modeli çerçevesinde, bazı firmaların makine ekipman fiyatlarını, olması 

gerektiğinden daha yukarıya çektiği belirlenmiştir. Bu durumun da, hem üreticinin hem de devletin 

yapacağı katkı miktarının artmasına sebep olduğu vurgulanmıştır. Bu çerçevede, makine ekipman 

çeşitlerine, kalitesine ve hatta yörelere özgü belirli standartlar oluşturulması durumunda, makine 

ekipman fiyatlarında görülen yapay yükselmelerin önüne geçilebileceği saptanmıştır. Söz konusu 

çözümler sağlanamaz ise, devlet tarafından Ziraat Bankası, Tarım Kredi Kooperatifleri ya da diğer 

finansal kurumlar aracılığı ile üreticilere faizsiz kredi kullandırılmasının da bir seçenek olarak ortaya 

çıkabildiği tespit edilmiştir.  

(viii) Bu destekler üreticilere kullandırılırken, sahip olunan arazi miktarı (tapu beyan edilerek) yerine, 

tarımsal faaliyetlerin yürütüldüğü kiralık araziler, hisseli araziler de, tarımsal işletmelerin 

faaliyetlerinin devam ettiğini göstermesi konusunda faydalı olabilecektir. Ya da üreticilerin bir üretim 

dönemi içerisinde üretmiş oldukları tarımsal üretim miktarı da, sahip olunan arazi miktarı yerine, bir 

diğer referans gösterge olarak kabul edilebilir.  

(ix) İkiden fazla sayıda, söz konusu desteklemeye başvurup da, asgari şartları taşıdığı halde destek 

alamayan üreticilere, izleyen yıl yapılacak desteklemede öncelik sağlanabilir.  

 

4.2.4. Konya İli Makine Ekipman Alımı Desteklemelerine İlişkin Sonuçlar 

Konya ilinde gerek ekonomik yatırımlar, gerekse makine ekipman alımlarının desteklenmesi 

programının etkisinin değerlendirilmesi çalışmalarında 2011 yılı baz alınmıştır. Bu dönemde makine 

ekipman alımı desteklemelerine ilişkin olarak, söz konusu destekleme programından yararlanan 122 

işletme, yararlanmayan 71 işletme olmak üzere toplam 193 üretici ile anket çalışması yapılmıştır.  

Öncelikle, analiz edilecek olan tüm parametrelere ait verilerin normal dağılım gösterip-göstermediği 

test edilmiştir. Söz konusu verilerin,  %5 önem düzeyine göre (α=0,05) normal dağılım göstermediği 
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(p<α), Shapiro-Wilk, Anderson-Darling, Lilliefors,Jarque-Beratestleri kullanılarak tespit edilmiştir. Bu 

sebeple, üretici eğitim düzeyi, üreticinin mesleki tecrübesi ve faaliyet gösterilen yöredeki üretici 

tecrübesi parametrelerine ilişkin olarak, söz konusu desteklemeden yararlanan ve yararlanmayan 

üreticiler/işletmeler arasındaki farklılığı ortaya koyabilmek için Mann-Whitney U testinden 

yararlanılmıştır (Çizelge 221). İki ortalama arasındaki farkın önemlilik testi yerine kullanılabilecek en 

güçlü test Mann-Whitney U testidir.  

 

 

Çizelge 221. Konya ilindeki üreticilere ait bazı karakteristikler 

Karakteristikler İşletmeler ortalaması Mann-

Whitney U 

p 

Destek alan işletmeler  

(n=122) 

Destek almayan 

işletmeler (n=71) 

Üretici eğitim düzeyi 

(0: okur-yazar değil,    1: 

ilkokul, 2: ortaokul, 3: 

lise, 4: ön lisans,  

5: lisans, 6: lisansüstü)   

1,86 1,7 4.458,000 0,504 

Üretici tecrübesi (yıl) 30,86 29,79 4.402,500 0,649 

*, **sırasıyla p<0,05, p<0,01 istatiksel önem düzeyini ifade etmektedir.   

Üretici eğitim düzeyi ve üretici tecrübesi açısından, makine ekipman desteğinden yararlanan ve 

yararlanmayan işletmeler arasında istatiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığı (p>0,05) 

belirlenmiştir. Üreticilerin mesleki tecrübesi ve faaliyet gösterilen yöredeki üretici tecrübesi hemen 

hemen aynı olduğundan, sadece üretici tecrübesi dikkate alınmıştır.   

Genel olarak bir değerlendirme yapıldığında, destek alan ve almayan işletmelerde üretici eğitim 

düzeyinin ilkokul ve ortaokul mezuniyeti arasında bulunduğu belirlenmiştir. Destek alan işletmelerde 

üretici tecrübesi ortalama olarak 30,86 yıl olup, destek almayan işletmelerde ise 29,79 yıl olduğu 

belirlenmiştir. 

Anket çalışması yapılan üreticilerin; Konya yöresinde, Karatay, Hüyük, Doğanhisar, Cihanbeyli, 

Emirgazi, Akören, Ilgın, Karapınar, Kadınhanı, Ereğli, Suludere, Gökçimen, Ereğli, Beyşehir, 

Sarayönü, Çumra, Kadınhanı, Güneysınır gibi ilçe ve yörelerde tarımsal faaliyetlerini sürdürmekte 

oldukları tespit edilmiştir.  

Anket çalışması yapılan üreticilerin çoğunun en az bir ya da daha fazla bir tarımsal kuruluşa ya da 

üretici kooperatifine üye olduğu belirlenmiştir. Analiz edilen 193 üreticinin, hemen hemen tamamının 

ziraat odasına kayıtlı olduğu, bununla birlikte üye olunan başlıca tarımsal kuruluşların ise; Tarım 

Kredi Kooperatifleri, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliği, Pancar 

Kooperatifi vb. organizasyonlara üyelik durumlarının bulunduğu da belirlenmiştir.   

Üreticilerin çoğunluğunun herhangi bir sosyal güvencesi olduğu belirlenmiştir. 91 üreticinin Bağ-Kur, 

34’ünü SSK, 20’sinin Emekli Sandığı, 48’inin ise diğer (yurtdışı emeklilik, yeşil kart vb.) sistemler 

çerçevesinde sosyal güvelik sistemine sahip olduğu tespit edilmiştir.           

 

Üreticilerin sosyal güvenlik primlerini düzgün olarak ödeyebilme durumu incelendiğinde; öncelikle, 

anket çalışması yapılan 193 üreticinin 46’sı zaten emekli olduğu için, sosyal güvenlik sistemine 

yönelik herhangi bir prim ödeme durumunun olmadığı belirlenmiştir. Geriye kalan 147 üreticiden, 

104’ünün söz konusu primleri düzenli olarak ödeyebildiği, 43’ünün ise düzenli olarak ödeyemediği 

belirlenmiştir.  

Üretici dışında aile çalışanının, KKYDP kapsamında makine ekipman alımı desteğinden yararlanan 

işletmelerde daha fazla olduğu, buna karşın söz konusu farklılığın istatiksel olarak önemli olmadığı 

(p>0,05) belirlenmiştir (Çizelge 222). Öncelikle destek alan işletmelerin 39’unda ve almayan 

işletmelerin de 33’ünde, üretici dışında hiçbir aile bireyi olmadığı belirlenmiştir. Sadece 1 birey olan 
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(bu da büyük çoğunlukla eşlerden oluşmaktadır) işletme sayısı, destekten yararlananlarda 47, 

yararlanmayanlarda ise 28 adet olduğu tespit edilmiştir (Şekil 9). Bu sonuç da, diğer illerde olduğu 

gibi Konya yöresinde de, kırsal kesimde, çiftçilik ile uğraşan bireylerin sayısında önemli bir azalma 

olduğunu, diğer bir ifade ile kırsal alandan kente olan göçün hızlı bir şekilde devam etmekte olduğunu 

ortaya koyabilmektedir.  

 

 

 

Çizelge 222. Konya ilindeki tarımsal işletmelerde üretici dışında aile çalışanı olma durumu 

İfade Destek alan 

işletmeler (n) 

Destek almayan 

işletmeler (n) 

Mann-Whitney U p 

Evet  83 36 4.758,000 0,092 

Hayır 39 35 

Toplam 122 71 
*, **sırasıyla p<0,05, p<0,01 istatiksel önem düzeyini ifade etmektedir.   

 

 

Şekil 9. Konya ilindeki tarımsal işletmelerde üretici dışında çalışan aile bireyi sayısı 

 

KKYDP makine ekipman alımı desteklemeleri kapsamında, tarımsal işletmelerde, üretici dışında aile 

çalışanı sayısının dağılımı da aşağıda detaylı olarak analiz edilmiş olup, işletme grupları arasındaki 

farklılığın istatiksel olarak önemli olmadığı (p>0,05) belirlenmiştir(Çizelge 223).  

 

Çizelge 223. Konya ilindeki tarımsal işletmelerde üretici dışında aile çalışan sayısı açısından işletme 

grupları arasındaki farklılıklar 

Üretici dışında aile Destek alan Destek almayan Mann- p 
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çalışanı sayısı işletmeler (n) işletmeler (n) Whitney U 

0 39 33  

 

19,000 

 

 

 

0,207 

 

1 47 28 

2 19 8 

3 11 1 

4 3 1 

5 3 0 

Toplam 122 71 

Üreticilerin tarımsal üretim faaliyetlerini, büyük çoğunlukla kendilerinin yürütmekte olduğu 

belirlenmiştir. Diğer bir ifade ile üreticilerin, aktif olarak tarımsal üretim faaliyetlerini kendilerinin 

yapmakta oldukları tespit edilmiştir. Arazilerini icara ya da ortakçıya vererek işleten üretici sayısının, 

makine ekipman desteğinden yararlanan ve yararlanmayan işletme gruplarının her ikisinde oldukça az 

olduğu (sadece 10 işletme) tespit edilmiştir.  

Konya ilinde, anket çalışması yapılan 193 üreticinin 87’sinin herhangi bir tarım dışı gelire sahip 

olduğu, geriye kalan 106 üreticinin ise herhangi bir tarım dışı gelire sahip olmadığı belirlenmiştir. 

Tarım dışı gelire sahip olan 87 üreticinin de 64’ünün KKYDP makine ekipman desteği alan 

üreticilerden olduğu belirlenmiştir. Bu da, söz konusu destekten yararlanan üreticilerde, tarım dışı 

gelire sahip olma durumunun daha yüksek olduğunu ortaya koymaktadır. Üreticilerin tarım dışı gelire 

sahip olma parametresi açısından, makine ekipman desteğinden yararlanan ve yararlanmayan işletme 

grupları arasındaki farklılığın istatiksel olarak önemli olduğu Mann-Whitney U testi kullanılarak 

belirlenmiştir (p<0,05) (Çizelge 224). Bu sonuç da, KKYDP desteğinden yararlanan işletmelerin, 

tarım dışı gelire sahip olma olasılığının daha yüksek olduğunu, dolayısıyla toplamda elde edilen 

gelirin bu işletmelerde daha yüksek olmasını sağladığı belirlenmiştir. Bu durum da, söz konusu 

işletmelerin KKYDP desteğinden yararlanma olasılığını daha da arttırabilmektedir.     

 

Çizelge 224. Konya ilinde üreticilerin tarım dışı gelire sahip olma durumu arasındaki farklılıklar  

Karakteristikler İşletmeler ortalaması Mann-

Whitney U 

p 

Destek alan işletmeler  

(n=122) 

Destek almayan 

işletmeler (n=71) 

Tarım dışı gelire 

sahip olma (1:evet, 

0:hayır) 

0,53 0,32 5.051,500 0,005** 

*, ** sırasıyla p<0,05, ve p<0,01 istatiksel önem düzeyini ifade etmektedir.   

 

Tarım dışı gelire sahip olan üreticilerin çoğunluğunun hayvancılık ya da aynı zamanda esnaflık yaptığı 

belirlenmiştir. Bununla birlikte, yukarı bölümlerde açıklandığı gibi, emekli olan üretici sayısının da 

oldukça fazla olduğu tespit edilmiştir. Diğer taraftan, hane halkının elde ettiği toplam gelir içerisinde, 

tarımdan elde edilen gelirin oranı dikkate alınarak, söz konusu desteklemeden yararlanma durumu 

arasındaki ilişki araştırılmıştır. Mann-Whitney U testi sonuçlarına göre desteklemeden yararlanma 

durumu ile hane halkı geliri içerisinde tarımsal gelirin payı arasında istatiksel olarak anlamlı bir ilişki 

olduğu belirlenmiştir (p<0,01) (Çizelge 225).  

Diğer bir ifade ile üreticilerin elde etmiş oldukları toplam hane halkı gelir içerisindeki tarımsal gelirin 

payının yüksek olması ile tarımsal desteklemeden faydalanma arasındaki ilişkinin istatiksel olarak 

anlamlı olduğu belirlenmiştir.    

Üreticilerin ve/veya işletmelerin tarımsal üretim faaliyetlerini gerçekleştirdikleri arazi büyüklükleri ve 

bunların içerisinde kendilerine ait olan arazi büyüklükleri ile söz konusu makine ekipman desteğinden 

faydalanma arasındaki ilişki aşağıda analiz edilmiştir (Çizelge 226). Genel olarak, üreticilerin sahip 

oldukları arazi miktarı ile tarımsal üretim faaliyetini gerçekleştirdiği arazi büyüklüğü arasında paralel 

bir ilişki olduğu, diğer bir ifade ile bu değerlerin birbirlerine oldukça yakın olduğu tespit edilmiştir.     
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Çizelge 225. Konya ilinde üreticilerin elde ettiği hanehalkı geliri içerisinde tarımsal gelir ile makine 

ekipman desteğinden faydalanma durumu arasındaki ilişki  

Özellikler İşletme sayıları Toplam 

işletme / 

üretici 

sayısı (n) 

Mann-

Whitney U 

p 

Destek alan 

işletmeler / 

üreticiler  

(n=122) 

Destek 

almayan 

işletmeler / 

üreticiler 

(n=71) 

Hanehalkı gelirinin yarısından 

azını tarımsal faaliyetlerden elde 

eden üreticiler 

19 8 27  

 

 

 

 

3.318,500 

 

 

 

 

 

0,004** 

Hanehalkı gelirinin yarısını 

tarımsal faaliyetlerden elde eden 

üreticiler 

37 9 46 

Hanehalkı gelirinin yarısından 

fazlası ve/veya tamamını tarımsal 

faaliyetlerden elde eden üreticiler 

66 54 120 

Toplam işletme / üretici sayısı (n) 122 71 193 

*, ** sırasıyla p<0,05, ve p<0,01 istatiksel önem düzeyini ifade etmektedir.   

Toplam arazi büyüklüğü ve üreticinin kendisine ait olan arazi büyüklüğü parametreleri açısından, 

destek alan ve almayan üretici/işletme grupları arasındaki farklılığın istatiksel olarak önemli olmadığı 

(p>0,05) olduğu belirlenmiştir. Toplam arazi büyüklüğü; destek alan işletmelerde ortalama olarak 

366,51 dekar iken, destek almayan işletmelerde ise 374,89 dekardır. Diğer taraftan, üreticilerin 

kendisine ait olan arazi büyüklükleri ise; destek alan işletmelerde ortalama olarak 254,08 dekar iken, 

destek almayan işletmelerde ise 284,57 dekar olduğu tespit edilmiştir (Şekil 10). Diğer bir ifade ile 

destek almayan işletmelerde, söz konusu arazi büyüklüklerinin, göreli olarak daha büyük olduğu ifade 

edilebilir.    

Çizelge 226. Konya ilinde üreticilerin tarımsal üretim faaliyetini gerçekleştirdikleri arazi büyüklüğü 

ile makine ekipman desteğinden faydalanma durumu arasındaki ilişki  

Özellikler İşletmeler ortalaması (da) Mann-

Whitney 

U 

p 

Destek alan işletmeler 

/ üreticiler  (n=122) 

Destek almayan işletmeler / 

üreticiler (n=71) 

Ortalama Standart 

sapma 

Ortalama Standart 

sapma 

Toplam arazi 

büyüklüğü (da) 

366,51 334,56 374,89 336,25 4.208,500 0,944 

Kendisine ait 

olan arazi 

büyüklüğü (da) 

254,08 258,94 284,57 306,20 4.007,500 0,537 

*, ** sırasıyla p<0,05, ve p<0,01 istatiksel önem düzeyini ifade etmektedir.   

KKYDP kapsamında destek başvurusunda bulunulup, satın alınan makine ekipmanların ise esas olarak 

şunlardan oluştuğu belirlenmiştir: traktör, pulluk, römork, mibzer, pülverizatör, gübreleme makinası, 

silaj makinası, süt soğutma tankı, tırmık, kazayağı, pancar sökme (hasat) makinası, balya makinası, 
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yem karma makinası vb. olduğu belirlenmiştir. Her ile göre bazı değişiklikler olmakla birlikte, Konya 

ilinde de, KKYDP makine ekipman satın alımı desteklemesi kapsamında yoğun tercih edilen tarımsal 

makine ve ekipmanların dağılımı yukarıda bahsedilmiş olan cihazlardan oluşmaktadır. Bunların 

içerisinde en çok tercih edilenlerin ise traktör, mibzer, pulluk, pancar hasat makinası, silaj makinası, 

pülverizatör, ot biçme makinası, gübre dağıtma makinası ve balya makinasının olduğu belirlenmiştir.  

 

 

Şekil 10. Konya ilinde KKYDP makine ekipman alımı desteği çerçevesinde üreticilerin mülk ve 

toplam arazi büyüklükleri 

Üreticilerin söz konusu desteklemeden büyük oranda, GTHB il ve ilçe müdürlükleri personelinden 

haberdar olduklarını belirtmişlerdir. Bunu; yakın çevre, tanıdık ve arkadaşlardan öğrenme seçeneği 

izlemiştir. Az oranda da olsa üreticilerin, çeşitli firmalardan, basın-yayın ve görsel iletişim 

araçlarından, çeşitli kooperatiflerin temsilcilerinden söz konusu desteklemelerin yapılmakta olduğunu 

öğrendikleri belirlenmiştir.  

Hibe desteği ile üreticilerin satın aldıkları makine ekipmanı satan, bayii ya da firmanın, başvuru öncesi 

üreticiler ile temasa geçme durumu da analiz edilmiştir. Burada da, söz konusu desteklemeden 

yararlanan ve yararlanmayan üreticiler birlikte değerlendirilmiştir. Çünkü firmalar tarafından 

üreticilere yapılması olası temasın, başvuru öncesinde tüm üreticiler için söz konusu olacağı 

öngörülmüştür (Çizelge 227).    

Çizelge 227. Konya ilinde KKYDP makine ekipman alımı desteği ile üreticilerin makine ekipmanı 

satan, bayii ya da firmanın, başvuru öncesi üreticiler ile temasa geçme durumu 

Özellikler İşletme sayıları Mann-

Whitney U 

p 

Destek alan 

işletmeler / 

üreticiler  (n=122) 

Destek almayan 

işletmeler / üreticiler 

(n=71) 

Temasa geçilme durumu 

(1: evet, 0:hayır) 

0,21 0,20 4.263,000 0,915 

*, ** sırasıyla p<0,05, ve p<0,01 istatiksel önem düzeyini ifade etmektedir.   

Destek alan 122 üreticinin 41’i bu şekilde bir temasın söz konusu olduğunu belirtirken, destek 

almayan 71 üreticinin de 14’ünün de firmalar ile herhangi bir temasın söz konusu olduğunu 

belirtmişlerdir. Konya ilinde KKYDP makine ekipman alımı desteği ile üreticilerin makine ekipmanı 

satan, bayii ya da firmanın, başvuru öncesi üreticiler ile temasa geçme durumu açısından, destek alan 

Toplam arazi 
büyüklüğü (da); 

366,51

Mülk arazi 
büyüklüğü (da); 

254,08

Toplam arazi 
büyüklüğü (da); 

374,89

Mülk arazi 
büyüklüğü (da); 

284,57

0 100 200 300 400

Toplam arazi büyüklüğü (da)

Mülk arazi büyüklüğü (da)

Destek almayan işletmeler Destek alan işletmeler
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ve almayan işletmeler arasındaki farklılığın istatiksel olarak önemli olmadığı (p>0,05) belirlenmiştir. 

Böylelikle, destek alan ve almayan işletmelerde, firmalar ile olan temas açısından önemli bir farklılık 

olmadığı ifade edilebilir.    

Destek alan ve almayan üreticiler açısından, projeyi hazırlayan kişi ya da kurumlara göre yapılan 

analizin sonuçları aşağıda belirtilmiştir (Çizelge 228). Destek alan ve almayan işletme grupları 

arasında, projeyi hazırlayan kişi ya da kurumlar açısından farklılığın istatiksel olarak önemli olmadığı 

(p>0,05) belirlenmiştir. Söz konusu destekten yararlanan firmaların projelerini büyük oranda 

kendilerinin hazırladığı belirlenmiştir. Ancak, kendilerinin hazırlama sürecinde GTHB İl ve İlçe 

Müdürlüğünde görevli teknik personelin katkısının da oldukça fazla olduğu belirtilmelidir. Destek alan 

ve almayan işletmelerin her iki grubunda, desteğe konu makine ekipmanları üreten ve pazarlayan 

firmaların da bu projeleri hazırladıkları tespit edilmiştir.      

Çizelge 228. Konya ilinde KKYDP makine ekipman alımı desteği kapsamında projeyi hazırlayan kişi 

ya da kurumlar arasındaki farklılıklar 

KKYDP’ni hazırlayan kişi ya da 

kurumlar 

İşletme sayıları Mann-Whitney 

U 

p 

Destek alan işletmeler 

/ üreticiler  (n) 

Destek almayan 

işletmeler / üreticiler 

(n) 

Firma 34 19  

4.357,000 

 

0,679 

 
Üreticinin kendisi 83 52 

Danışman 5 0 

Toplam (n) 122 71 
*, ** sırasıyla p<0,05, ve p<0,01 istatiksel önem düzeyini ifade etmektedir.   

 

KKYDP makine ekipman alımı desteğinden yararlanan 122 üreticinin, 86’sının alınan makine 

ekipmanı hemen faaliyete geçirirken, geriye kalan 36 üreticinin ise hemen faaliyete geçiremediği 

tespit edilmiştir. Bu sonuç da, üreticilerin satın aldıkları makine ekipmanları çoğunlukla hemen 

faaliyete geçirdiklerini ortaya koymaktadır.        

KKYDP makine ekipman alımı desteğinden yararlanan 122 üreticinin 5’i, satın alınan makine 

ekipmanı destekleyici olarak, hibe kapsamı dışında ilave yedek parça vb. satın aldığı belirlenmiştir. 

Söz konusu ilave yedek parçalar özetle aşağıdaki makine ve ekipmanlardan oluşmaktadır (Çizelge 

229). Satın alınan bu destekleyici makine ve ekipmanların fiyatlarının çok yüksek olmadığı ifade 

edilebilir. Ancak, sadece hibe desteği ile satın alınan makine ekipman değil, bununla birlikte, tarımsal 

faaliyete bağlı olarak gerçekleşen tamamlayıcı alet ve makinaların da, üreticiler tarafından alındığı 

belirlenmiştir.     

 

Çizelge 229. Konya ilinde makine ekipmanı destekleyici olarak hibe kapsamı dışında satın alınan ilave 

yedek parça ve cihazlar 

Satın alınan ilave parçalar Yapılan iyileştirmeler 

Şanzıman, pompa Depolama ünitesi 

Diskaro sacı Yem karma makinası 

Pulluk Dişli süt sağım ünitesi 

Flaş başlık Şartel bilyesi 

Hidrolik aparat Palet brandası 

Tırmık, tekerlek  

Hortum, mazot deposu  

Freze, rekor bilye, zincir  

Şanzımanlı römork  
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Çalışmanın bu bölümünde, KKYDP makine ekipman desteğinden yararlanan üretici ve/veya 

işletmelerde, KKYDP makine ekipman desteğinden yararlanma öncesi durumuna göre değişim 

göstermesi beklenen değişkenler detaylı olarak analiz edilmeye çalışılmıştır.   

Tarımsal işletmelerde istihdam edilen üreticilerin çoğunluğu geçici olarak ve vasıfsız işçi statüsünde 

olduğu belirlenmiş olup, daimi statüde ve kalifiye olarak çalışan işçi sayısının oldukça az olduğu 

belirlenmiştir. Bu sebeple, tarımsal işletmelerde üreticilerin istihdam etmiş oldukları işçi sayıları 

toplam olarak değerlendirilmiş olup, bu da geçici ve daimi statüde olan vasıflı ve vasıfsız işçi 

sayılarının toplamından oluşturulmuştur (Çizelge 230). 

 

 

Çizelge 230. Konya ilinde aile üyeleri dışında tarımsal işletmelerde istihdam edilen işçi durumu 

 Destek alan işletmeler Destek almayan işletmeler Topla

m 

işletm

e 

sayısı 

(n) 

İşçi 

istihdam 

eden 

işletmeler 

(n) 

İşçi 

istihdam 

etmeyen 

işletmeler 

(n) 

Toplam 

destek 

alan 

işletme 

sayısı (n) 

İşçi 

istihdam 

eden 

işletmeler 

(n) 

İşçi 

istihdam 

etmeyen 

işletmeler 

(n) 

Toplam 

destek 

almayan 

işletme 

sayısı (n) 

2011 38 84 122 22 49 71 193 

2015 40 82 122 26 45 71 193 

Fark  +2 -2 - +4 -4 - - 

Değişim 

(%) 

+5,26 2,38 - +18,18 -8,16 - - 

 

2011 yılında KKYDP kapsamında makine ekipman desteği alan 122 üreticinin/tarımsal işletmenin 38 

adedi işçi istihdam ederken, 2015 yılına gelindiğinde işçi istihdam eden işletme sayısı 40’a çıkmıştır. 

Yani %35,71 artmıştır. Yine 2011 yılında KKYDP kapsamında makine ekipman desteği alamayan 71 

üreticinin/tarımsal işletmenin 22 adedi işçi istihdam ederken, 2015 yılına gelindiğinde işçi istihdam 

eden işletme sayısı 26’ya yükselmiştir. Yani %18,18’lik bir artış meydana gelmiştir. Görüldüğü gibi, 

söz konusu artışın destek alan ve almayan işletmelerde benzer olduğu belirlenmiştir. Bu da, söz 

konusu desteklemenin, işletmelerin işçi istihdam etme oranında önemli sayılabilecek bir artışı 

sağlayabildiğini ortaya koymuş olmaktadır.  

 

2011 ve 2014-2015 yıllarında KKYDP kapsamında makine ekipman desteği alan ve almayan 

üreticilerin/tarımsal işletmelerin, istihdam ettikleri işçi sayılarına göre dağılımı aşağıda detaylı olarak 

verilmiştir (Çizelge 231). 2011 yılından, 2014-2015 dönemine geçildiğinde, istihdam ettikleri işçi 

sayılarına göre işletmelerin dağılımı görülmektedir.       

 

Çizelge 231. Konya ilindeki tarımsal işletmelerin yıllara göre istihdam ettikleri işçi sayılarının 

dağılımı  

2011 2014-2015 

İstihdam 

edilen işçi 

sayısı (adet) 

Destek alan 

işletmeler (n) 

Destek 

almayan 

işletmeler (n) 

İstihdam 

edilen işçi 

sayısı (adet) 

Destek alan 

işletmeler (n) 

Destek 

almayan 

işletmeler (n) 

0 84 49 0 82 44 

1-5 30 22 1-5 32 25 

6-10 9 5 6-10 4 2 

11-20 5 0 11-20 2 0 

21-50 1 0 21-50 2 0 

51 ve üzeri 3 0 51 ve üzeri 0 0 
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Toplam 122 71 Toplam 122 71 

  

Konya ilinde de, 2011 yılından, 2014-2015 dönemine geçildiğinde, tarımsal işletmelerin istihdam 

ettikleri işçi sayılarındaki artış daha net olarak görülebilmektedir. Ancak, yine de işçi sayılarının az 

olması, Türkiye’nin genelinde olduğu gibi, Konya yöresinde de tarımsal işletmelerin küçük ve orta 

ölçekli işletme karakteristiğinde olduğunu ortaya koyabilmektedir. Diğer bir ifade ile üreticiler, 

tarımsal işlemlerini, çoğunlukla kendilerinin yerine getirebildiğini ortaya koymaktadır. Yine işçi 

istihdam eden tarımsal işletmelerin çoğunluğunun da, 1-5 ve 6-10 arasında değişen işçi istihdamı 

yaptıkları tespit edilmiştir. 10’dan daha fazla sayıda işçi istihdam eden işletmelerin sayısının oldukça 

az olduğu belirlenmiştir.  

Tarımsal işletmelerin üretim kapasiteleri açısından yapılan değerlendirmede, 2011 yılından 2014-2015 

üretim dönemine gelindiğinde, önemli bir artış (%30,15) olduğu belirlenmiştir (Çizelge 232). Bu 

sonuç da, KKYDP makine ekipman satın alımı desteklerinin, tarımsal işletmelerdeki üretim kapasitesi 

artışlarına yaptığı katkıyı açık olarak ortaya koyabilmektedir. Tarımsal üretim kapasitesindeki artış 

üzerinde, KKYDP desteklerinden yararlanmanın da önemli etkisinin olduğu öngörülmektedir.  

 

Çizelge 232. Konya ilindeki tarımsal işletmelerde yıllara göre üretim kapasitelerindeki değişim  

Yıllar Tarımsal 

işletme 

sayısı (n) 

Ortalama tarımsal 

üretim miktarı 

(ton) 

Değişim 

(%) 

Standart 

sapma 

Minimum Maksimum 

2011 193 388,57 +30,15 569,36 1,50 5.110,00 

2014-2015 193 505,73 812,11 3,00 8.030,00 

 

Konya ilinde 2011 yılında tarımsal işletmelerde üretilen ortalama tarımsal üretim miktarı 388,57 ton 

iken, 2014-2015 yılında ise bu değerin 505,73 tona ulaştığı belirlenmiştir. Standart sapma değerlerinin 

yüksek olmasının da, işletmelerde üretilen tarımsal üretim miktarına ait minimum ve maksimum 

değerler arasında önemli bir fark olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir.  

Söz konusu tarımsal üretim miktarlarının, destek alan ve almayan işletmelere göre dağılımı aşağıda 

belirtilmiştir (Çizelge 233). 2011 ve 2015 yıllarında, destek alan tarımsal işletmelerde, ortalama 

tarımsal üretim kapasitesi arasındaki farklılığın istatiksel olarak önemli olduğu (p<0,10) belirlenmiştir. 

2011 yılında 410,73 ton olan ortalama tarımsal üretim kapasitesi, 2014-2015 döneminde 559,06 tona 

yükselmiştir. Ancak, aynı dönemde destek almayan tarımsal işletmelerde, ortalama tarımsal üretim 

kapasitesi arasındaki farklılığın istatiksel olarak önemli olmadığı (p>0,05) belirlenmiştir. Özellikle 

destek alan işletmelerde gerçekleşmiş olan tarımsal üretim kapasitesi artışında, KKYDP makine 

ekipman alımı desteğinin etkisinin önemli olduğu düşünülmektedir.      

 

Çizelge 233. Konya ilindeki işletmelerde tarımsal üretim miktarlarındaki değişim 

Yıllar ve destek alma durumu N Ortalama 

(ton) 

Standart 

sapma 

Mann 

Whitney U 

p 

 

Destek 

alan 

 

Tarımsal üretim miktarı  

(2014-2015) 

122 559,06 926,59  

 

8.279,500 

 

 

0,078* Tarımsal üretim miktarı 

(2011) 

122 410,73 619,23 

 

Destek 

almayan 

Tarımsal üretim miktarı  

(2014-2015) 

71 

 

335,14 453,26  

 

2.284,500 

 

 

0,492 Tarımsal üretim miktarı 

(2011) 

71 391,27 522,40 

*, ** sırasıyla p<0,10, ve p<0,05 istatiksel önem düzeyini ifade etmektedir. 
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Çalışmanın bu bölümünde, Konya ilinde, dönemlere göre, destek alan ve almayan tarımsal 

işletmelerin elde etmiş oldukları tarımsal gelirler analiz edilmeye çalışılmıştır.  

Bursa ilinde, 2011 yılından, 2014-2015 dönemine gelindiğinde, tarımsal işletmelerden elde edilen 

tarımsal gelirlerde belirgin artışlar olduğu belirlenmiştir (Çizelge 234). 

Çizelge 234. Konya ilinde yıllara göre tarımsal işletmelerde elde edilen tarımsal gelirin (TL) 

karşılaştırılması 

Yıllar Ortalama 

(TL) 

Değişim 

(%) 

Standart 

sapma 

Minimum Maksimum Mann 

Whitney U 

p 

2011 271.527,87 42,23 633.705,61 2.000,00 5.000.000,00 15.416,500 0,006 
2014-2015 386.200,39 951.532,60 4.000,00 8.431.500,00 
*, ** sırasıyla p<0,05, ve p<0,01 istatiksel önem düzeyini ifade etmektedir.   

Tarımsal işletmelerde, genel olarak elde edilen tarımsal gelirin, 2011 yılından, 2014-2015 dönemine 

gelindiğinde %42,23’lük bir artış gösterdiği belirlenmiş olup, bu artışın da istatiksel olarak önemli 

olduğu (p<0,01) belirlenmiştir. Söz konusu artışta, piyasa fiyatlarının yanı sıra, gelir oluşumunda etkili 

olabilecek diğer konjonktürel etkilerin de söz konusu olabileceği gibi, yararlanılmış olan KKYDP 

makine ekipman satın alımı desteklemelerinin de etkili olduğu düşünülmektedir.      

Söz konusu tarımsal gelirin, destek alan ve almayan işletmelere göre dağılımı aşağıda belirtilmiştir 

(Çizelge 235). 

Çizelge 235. Konya ilindeki tarımsal işletmelerde elde edilen tarımsal gelir değerlerine ilişkin 

tanımlayıcı istatistikler  

Yıllar ve destek alma 

durumu 

N Ortalama 

(TL) 

Değişim 

(%) 

Standart 

sapma 

Mann 

Whitney U 

p 

 

 

Destek 

alan 

Tarımsal gelir 

değeri  

(2014-2015) 

122 453.887,40 51,40 1.148.004,35 8.741,000 0,009** 

Tarımsal gelir 

değeri (2011) 

122 299.796,28 738.278,58 

 

 

Destek 

almayan 

Tarımsal gelir 

değeri  

(2014-2015) 

71 273.572,86 21,14 438.184,33 2.735,000 0,236 

Tarımsal gelir 

değeri (2011) 

71 225.828,57 399.342,36 

*, ** sırasıyla p<0,05, ve p<0,01 istatiksel önem düzeyini ifade etmektedir.   

2011 yılından, 2014-2015 dönemine gelindiğinde, destek alan işletmelerde, tarımsal gelir değerindeki 

artışın (+%51,40) istatiksel olarak önemli (p<0,01) olduğu belirlenirken, destek almayan işletmelerde 

de, aynı dönem için meydana gelen artışın (+%21,14) istatiksel olarak önemli olmadığı (p>0,05) 

belirlenmiştir. Bu sonuçlar da, gerek KKYDP makine ekipman desteğinden yararlanan, gerekse 

yararlanmayan işletmelerde elde edilen tarımsal gelirde önemli artışlar meydana geldiğini 

göstermektedir. Söz konusu destek programının, Konya ilinde, çarpan etkisi oluşturarak, üreticiler 

arasında önemli bir sinerji oluşturduğu ifade edilebilir. Tarımsal işletmelerin faaliyet göstermiş olduğu 

tarımsal arazi (sahip olunan + kiracılık + ortakçılık) miktarında, 2011 yılından 2014-2015 yılına 

gelindiğinde önemli bir değişim olmadığı belirlenmiştir.  Bu sebeple, tarımsal işletmelerin, tarımsal 

faaliyet gösterdikleri tarım arazilerinin dağılımı esas olarak; sulu, kuru, dikili arazilerden oluşmakta 

olup, az miktarda da örtüaltı arazi mevcudiyeti olduğu tespit edilmiştir. Konya yöresinde, çalışmanın 

yapıldığı tarımsal işletmelerde tercih edilen ürünler olarak; arpa, buğday, mısır (dane ve silaj), pancar, 

ayçiçeği, nohut, elma vb. ürünler ilk sıralarda yer almakta olup, hayvancılık üretim faaliyeti içerisinde 

de süt hayvancılığı ilk sırada yer almıştır. İşletme ölçeği ve uzmanlaşma durumu da aşağıda 

belirtilmiştir (Çizelge 236).  

 

Çizelge 236. Konya ilindeki tarımsal işletmelerde ölçek büyüklüğü ve uzmanlaşma durumu  
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Destekten yararlanma ve işletmelerde ölçek 

büyüklüğü ve uzmanlaşma durumu  

N Ortalama Standart 

sapma 

Mann 

Whitney U 

p 

 

Destek alan 

 

 

 

İşletme ölçeği 

Küçük ölçekli 46 1,62 0,49  

 

 

4.984,500 

 

 

 

0,018* 

Büyük ölçekli 76 

 

Destek 

almayan 

Küçük ölçekli 40 1,44 0,50 

Büyük ölçekli 31 

Destek alan  

Uzmanlaşma 

durumu 

Var 65 0,53 0,50  

4.781,000 

 

0,087 Yok 57 

Destek 

almayan 

Var 28 0,40 0,49 

Yok 43 
*, ** ifadeleri sırasıyla p<0,05, ve p<0,01 istatiksel önem düzeyini ifade etmektedir. 

İşletme ölçeği açısından destek alan ve almayan işletmeler arasındaki farklılığın istatiksel olarak 

önemli olduğu (p<0,05) belirlenmiştir. Bununla birlikte, destek alan işletmelerin 76’sı büyük ölçekli 

iken, geriye kalan 46’sının küçük ölçekli olduğu belirlenirken, destek almayan işletmelerin 31’inin 

büyük ölçekli, 40’ının ise küçük ölçekli olduğu tespit edilmiştir. Tarımsal işletmelerde uzmanlaşma 

açısından, destek alan ve almayan işletmeler arasındaki farklılığın istatiksel olarak önemli olmadığı 

(p>0,05) belirlenmiştir. Destek alan işletmelerin 65’inde herhangi bir ürünün üretiminde uzmanlaşma 

söz konusu iken, 57’sinde ise uzmanlaşmanın söz konusu olmadığı tespit edilmiştir. Destek almayan 

işletmelerin ise 28’inde uzmanlaşma söz konusu iken, geriye kalan 43’ünde uzmanlaşmanın söz 

konusu olmadığı belirlenmiştir.      

  

4.2.4.1. Konya İli Makine Ekipman Alımı Desteklemelerine İlişkin Karşıt Durum Etki 

Değerlendirmesi Sonuçları 

Çalışmanın bu bölümünde kullanılan yöntemlerde, bağımlı değişken olarak birçok çalışmada da 

kullanılan, istihdam edilen personel sayısı, tarımsal ürün üretim kapasitesi ve tarımsal işletmenin elde 

ettiği yıllık tarımsal gelir seçilmiştir. Bu değişkenlerin yanında, analizlerin tutarlılığı ve güvenilirliğini 

arttırmak için işletme ölçeği ve uzmanlaşma da kontrol değişkeni olarak analize dahil edilmiştir. Bu 

bölümde, etki değerlendirmesinde kullanılan değişkenler aşağıda belirtilmiştir (Çizelge 237). 

Eğilim skoru eşleştirme yöntemi için, birçok modeli alternatifi denenmiştir. Çiftçilik tecrübesi, tarım 

dışı gelir, üretici eğitim düzeyi vb. değişkenler anlamsız çıkmıştır. Söz konusu değişkenler farklı 

formlarda da denenmesine rağmen, anlamlı çıkmamıştır. Bu sebeple yukarıda açıklanmış olan 

değişkenler, analize dahil edilmemiştir. Analizlerde 2011 yılına ait olmak üzere, istihdam edilen 

toplam personel sayısı, tarımsal ürün üretim kapasitesi, tarımsal gelir, işletmelerde uzmanlaşma ve 

ölçek büyüklükleri modele dahil edilmiştir. Analizin sonuçları aşağıda sunulmuştur (Çizelge 238 ve 

Çizelge 239). 

Çizelge 237. Konya ilinde KKYDP makine ekipman alımı çerçevesinde yapılan etki değerlendirme 

çalışmasında kullanılan değişkenler ve tanımlamaları 

Değişkenler Karakteristikler 

Bağımlı değişkenler  

Toplam istihdamdaki değişim Adet 

Tarımsal ürün üretim kapasitesindeki değişim Ton 

Tarımsal gelirdeki değişim TL 

Kontrol değişkenleri  

İşletme ölçeği 1: küçük, 2: büyük 

Uzmanlaşma 1: var, 0: yok 

Bağımsız değişkenler  

İstihdam edilen toplam personel sayısı Adet 

Tarımsal ürün üretim kapasitesi Ton 

Tarımsal gelir TL 
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Çizelge 238. Konya ilindeki tarımsal işletmeler için yapılan logit regresyon analizinde kullanılan 

değişkenlere ait bazı tanımlayıcı istatistikler  

Değişkenler Özellik Ortalama Standart sapma 

Bağımlı değişken    

KKYDP kapsamında makine ekipman alımı 

desteğinden yararlanma durumu 

Y=1 (eğer evet ise),  

Y=0 (diğer durum)  

0,63 0,48 

Bağımsız değişkenler    

İstihdam edilen toplam personel sayısı (2011 yılı) Adet 1,37 5,10 

Tarımsal ürün üretim kapasitesi (2011 yılı) Ton 388,57 569,36 

Tarımsal gelir (2011 yılı) TL 273.488,86 630.998,94 

Uzmanlaşma  1: evet, 0: hayır 0,48 0,50 

İşletme ölçeği 1: küçük, 2: büyük 1,55 0,50 

Çizelge 239. Konya ilindeki tarımsal işletmeler için yapılan logit regresyon analizinin sonuçları 

Değişkenler Katsayı Standart hata Wald değeri p 

Sabit -0,700 0,492 2,027 0,155 

İstihdam edilen toplam personel sayısı 0,090 0,080 1,279 0,258 

Tarımsal ürün üretim kapasitesi 0,000 0,000 0,009 0,922 

Tarımsal gelir 0,000 0,000 0,187 0,666 

Uzmanlaşma 0,417 0,317 2,736 0,089* 

İşletme ölçeği 0,610 0,320 3,625 0,057* 

Gözlem sayısı 193 

Wald (
2 ) 

8,986 

-2 Log likelihood 11,194 

Hosmer and Lemeshow Test (
2 ) 

32,236 

*, ** sırasıyla p<0,10, ve p<0,05 istatiksel önem düzeyini ifade etmektedir.   

 

Oluşturulmuş olan lojit modelinde hesaplanmış olan Wald, -2 Log likelihood ve Hosmer and 

Lemeshow değerlerine göre, modelde kullanılmış olan değişkenlerin, modeli yeterince açıklama 

gücüne sahip oldukları ifade edilebilir. Tarımsal işletmelerin, hibe desteğinden yararlanma durumu 

üzerine, uzmanlaşma (p<0,10) ve işletme ölçeği (p<0,10) değişkenlerinin etkisinin istatiksel olarak 

önemli olduğu belirlenmiştir. Bu değişkenlerin etkisi ise pozitif yönlüdür. Diğer bir ifade ile 

uzmanlaşma ve işletme ölçeği arttıkça, söz konusu projelerin kabul edilme olasılığı artmaktadır. 

Modelde kullanılan diğer değişkenlerin etkisinin istatiksel olarak önemli olmadığı (p>0,05) tespit 

edilmiştir (Çizelge 239).   

 

Standardize edilmiş katsayılardan da, tarımsal işletmelerin KKYDP makine ekipman alımı 

desteğinden yararlanma durumu diğer bir ifade ile söz konusu projenin kabul edilmesi üzerinde etkili 

olan faktörlerin etkisi daha net olarak görülebilmektedir (Şekil 11). 

 



179 

 

 

Şekil 11. Konya ilinde KKYDP makine ekipman alımı desteğinin kabul edilmesinde etkili olan 

değişkenler  

Lojit regresyon sonuçlarına göre elde edilen eğilim skorları aşağıda yer alan grafikte belirtilmiş olduğu 

gibidir (Şekil 12). 

Bu bölümün başında belirtildiği gibi, eşleştirmeler lojit regresyon sonucunda elde edilen eğilim 

skorlarına göre yapılmıştır. Eğilim skorları eşleştirmeleri, yerine koyarak en yakın skor eşleştirme 

yöntemi ile yapılmıştır. Böylelikle, daha yakın değerler eşleştirilerek, yanlılık azaltılmıştır. Sapan ve 

aşırı eğilim skor değerleri çalışmaya alınmamış, eşleştirmeler ortak destek alanında yapılmıştır (EK 

11). Eşleştirilen müdahale ve karşılaştırma grupları arasında eğilim skoru, istihdam edilen toplam 

personel sayısı, tarımsal ürün üretim kapasitesi ve tarımsal gelir açısından 2011 ve 2014-2015 yılları 

arasındaki farklılıklar aşağıda analiz edilmiştir. Daha sonra, eğilim skoru eşleştirme yöntemi ile farkın 

farkı yöntemi bir arada kullanılarak, zamanı dikkate alan daha yansız sonuçlar elde edilebilmiştir. 

Öncelikle, 2011 yılı için eşleştirme yapılan grup karşılaştırmaları yapılmıştır. Bunun için, eşleştirme 

skorlarının normallik testi aşağıda verilmiştir (Çizelge 240).  
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Şekil 12. Konya ilinde KKYDP makine ekipman alımı çerçevesinde elde edilen eğilim skorları  

Çizelge 240. Konya ilinde KKYDP makine ekipman alımı desteği çerçevesinde eşleştirme skorlarının 

normallik testi  

Ortalama Standart sapma Minimum Maksimum 

0,63 0,11 0,48 0,99 

Anderson-Darling testi Lilliefors testi Shapiro Wilk testi 

A2 p* D Standardize 

edilmiş D 

P W p 

3,313 0,000 0,118 1,643 0,000 0,938 0,000 
*Anlamlılık testleri 2 yönlü olarak, α (alpha)=0,05 önem düzeyinde değerlendirilmiştir.     

Anderson-Darling, Lilliefors ve Shapiro Wilk testlerine göre p>0,05 olduğundan, eğilim skorlarının 

normal dağılım göstermediği belirlenmiştir. Bu sebeple eşleştirme skorlarına ilişkin verilerde 

parametrik olmayan testler kullanılmıştır. Eşleştirme skorlarının karşılaştırılması, Mann Whitney U 

testi kullanılarak yapılmış olup, istatiksel olarak farklılık olmadığı (p>0,05) belirlenmiştir (Çizelge 

241). 

Çizelge 241. Konya ilinde KKYDP makine ekipman alımı desteği çerçevesinde eşleştirme skorlarının 

karşılaştırılması 

Eğilim skorları Ortalamaların eşitliği testi 

Mann Whitney U 

 

p* Ortalama Farkı Standart hata farkı 

Eğilim skoru 2.770,000 0,183 0,018 0,005 
*Anlamlılık testleri 2 yönlü olarak, α (alpha)=0,05 önem düzeyinde değerlendirilmiştir. 

2011 yılında, tarımsal işletmelerin istihdam ettikleri toplam personel sayısının,  normal dağılım 

göstermediği (p<0,05) belirlenmiş olup (Çizelge 242), eşleştirme yapılan gruplar arası istihdam edilen 

toplam personel sayısının karşılaştırılması ise Mann Whitney U testi kullanılarak yapılmıştır (Çizelge 

243). Genel eşleştirme yapılarak gerçekleştirilen karşılaştırmada, 2011 yılında destek alan ve almayan 

işletmelerde istihdam edilen toplam personel sayısı ortalamaları arasında istatiksel olarak farklılık 

bulunduğu (p<0,05) belirlenmiştir. Destek alan işletmelerde istihdam edilen toplam personel sayısı 

0,35 iken, destek almayan işletmelerde 0,61 olarak tespit edilmiştir.  
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Çizelge 242. Konya ilindeki tarımsal işletmelerin istihdam ettikleri toplam personel sayısına ait 

normallik testi (2011)  

Ortalama (adet) Standart sapma Minimum Maksimum 

0,48 1,23 0,000 10,000 

Shapiro-Wilk testi Lilliefors testi Jarque-Bera (JB) testi 

W p* D Standardize 

edilmiş D 

P JB 

Gözlenen 

değer 

JB 

Kritik 

değer 

p 

0,441 0,000 0,412 4,910 0,000 4.571,82 5,991 0,000 
*Anlamlılık testleri 2 yönlü olarak, α (alpha)=0,05 önem düzeyinde değerlendirilmiştir.     

Çizelge 243. Konya ilindeki tarımsal işletmelerin istihdam ettikleri toplam personel sayısının 

karşılaştırılması (2011)  

Destekten yararlanma 

durumu 

N Ortalama (adet) Standart sapma Mann 

Whitney U 

p 

Destek alan 71 0,35 1,32 2.073,000 0,037* 

Destek almayan 71 0,61 1,15 
*, ** sırasıyla p<0,05, ve p<0,01 istatiksel önem düzeyini ifade etmektedir.   

2011 yılında, tarımsal işletmelerin tarımsal ürün üretim kapasitelerinin, normal dağılım göstermediği 

(p>0,05) belirlenmiş olup (Çizelge 244), eşleştirme yapılan gruplar arası tarımsal ürün üretim kapasite 

değerlerinin karşılaştırılması ise Mann Whitney U testi kullanılarak yapılmıştır (Çizelge 245). Genel 

eşleştirme yapılarak gerçekleştirilen karşılaştırmada, 2011 yılında destek alan ve almayan 

işletmelerde, tarımsal ürün üretim kapasite değerleri ortalamaları arasında istatiksel olarak farklılık 

bulunduğu (p<0,05) belirlenmiştir. Destek alan işletmelerde ortalama tarımsal ürün üretim kapasitesi 

211,45 ton iken, destek almayan işletmelerde ise 333,14 ton olduğu belirlenmiştir.    

 

Çizelge 244. Konya ilinde KKYDP makine ekipman alımı desteği çerçevesinde tarımsal ürün üretim 

kapasitesi değerlerine ait normallik testi (2011)  

Ortalama (ton) Standart sapma Minimum Maksimum 

272,51 377,68 1,50 3.200,00 

Shapiro-Wilk testi Lilliefors testi Jarque-Bera (JB) testi 

W p* D Standardize 

edilmiş D 

P JB 

Gözlenen 

değer 

JB 

Kritik 

değer 

P 

0,626 0,000 0,237 2,818 0,000 4.260,05 5,991 0,000 
*Anlamlılık testleri 2 yönlü olarak, α (alpha)=0,05 önem düzeyinde değerlendirilmiştir.     

 

Çizelge 245. Konya ilinde KKYDP makine ekipman alımı desteği çerçevesinde işletme gruplarına ait 

tarımsal ürün üretim kapasite değerlerinin karşılaştırılması (2011)  

Destekten yararlanma 

durumu 

N Ortalama (ton) Standart sapma Mann 

Whitney U 

p 

Destek alan 71 211,45 277,90 1.975,500 0,048* 

Destek almayan 71 333,14 454,28 
*, ** sırasıyla p<0,05, ve p<0,01 istatiksel önem düzeyini ifade etmektedir.   

2011 yılında, tarımsal işletmelerde elde edilen tarımsal gelir değerlerinin, normal dağılım 

göstermediği (p>0,05) belirlenmiş olup (Çizelge 246), eşleştirme yapılan gruplar arası tarımsal gelir 

değerlerinin karşılaştırılması ise Mann Whitney U testi kullanılarak yapılmıştır (Çizelge 247). Genel 

eşleştirme yapılarak gerçekleştirilen karşılaştırmada, 2011 yılında destek alan ve almayan 

işletmelerde, tarımsal gelir değerleri ortalamaları arasında istatiksel olarak farklılık bulunmadığı 

(p>0,05) belirlenmiştir.   
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Çizelge 246. Konya ilindeki tarımsal işletmelerde tarımsal gelir değerlerine ait normallik testi (2011)  

Ortalama (TL) Standart sapma Minimum Maksimum 

173,944 299.595,19 2.000,00 3.000.000,00 

Shapiro-Wilk testi Lilliefors testi Jarque-Bera (JB) testi 

W p* D Standardize 

edilmiş D 

p JB 

Gözlenen 

değer 

JB 

Kritik 

değer 

p 

0,476 0,000 0,283 3,372 0,000 18.608,57 5,991 0,000 
*Anlamlılık testleri 2 yönlü olarak, α (alpha)=0,05 önem düzeyinde değerlendirilmiştir.     

Çizelge 247. Konya ilindeki işletme gruplarına ait tarımsal gelir değerlerinin karşılaştırılması (2011)  

Destekten yararlanma 

durumu 

N Ortalama (TL) Standart sapma Mann 

Whitney U 

p 

Destek alan 71 125.315,00 135.769,75 2.065,500 0,109 

Destek almayan 71 226.185,71 399.171,29 
*, ** sırasıyla p<0,05, ve p<0,01 istatiksel önem düzeyini ifade etmektedir.   

2014-2015 döneminde (esas olarak 2014 yılı), tarımsal işletmelerin istihdam ettikleri toplam personel 

sayısının,  normal dağılım göstermediği (p<0,05) belirlenmiş olup (Çizelge 248), eşleştirme yapılan 

gruplar arası istihdam edilen toplam personel sayısının karşılaştırılması ise Mann Whitney U testi ile 

yapılmıştır (Çizelge 249). Genel eşleştirme yapılarak gerçekleştirilen karşılaştırmada, 2014 yılında 

destek alan ve almayan işletmelerde istihdam edilen toplam personel sayısı ortalamaları arasında 

istatiksel olarak %1 önem düzeyinde (p<0,01) farklılık bulunduğu belirlenmiştir. Destek alan 

işletmelerde ortalama olarak 0,37 kişi istihdam edilirken, destek almayan işletmelerde ise ortalama 

olarak 0,90 kişi istihdam edildiği belirlenmiştir. Bu sonuç da, destek almayan işletmelerde istihdam 

edilen personel sayısının, destek alan işletmelerden göreli olarak daha fazla olduğunuortaya 

koymaktadır. 

Çizelge 248. Konya ilindeki tarımsal işletmelerin istihdam ettikleri toplam personel sayısına ait 

normallik testi (2014)  

Ortalama (adet) Standart sapma Minimum Maksimum 

0,63 1,51 0,00 10,00 

Shapiro-Wilk testi Lilliefors testi Jarque-Bera (JB) testi 

W p* D Standardize 

edilmiş D 

p JB 

Gözlenen 

değer 

JB 

Kritik 

değer 

p 

0,469 0,000 0,387 4,610 0,000 2.762,98 5,991 0,000 
*Anlamlılık testleri 2 yönlü olarak, α (alpha)=0,05 önem düzeyinde değerlendirilmiştir.     

 

Çizelge 249. Konya ilindeki tarımsal işletmelerin istihdam ettikleri toplam personel sayısının 

karşılaştırılması (2014)  

Destekten yararlanma 

durumu 

N Ortalama (adet) Standart sapma Mann 

Whitney U 

p 

Destek alan 71 0,37 1,34 1.880,000 0,003** 

Destek almayan 71 0,90 1,63 
*, ** sırasıyla p<0,05, ve p<0,01 istatiksel önem düzeyini ifade etmektedir.   

2014 yılında, tarımsal işletmelerin tarımsal ürün üretim kapasitelerinin, normal dağılım göstermediği 

(p<0,05) belirlenmiş olup (Çizelge 250), eşleştirme yapılan gruplar arası tarımsal ürün üretim kapasite 

değerlerinin karşılaştırılması ise Mann Whitney U testi kullanılarak yapılmıştır (Çizelge 251). Genel 

eşleştirme yapılarak gerçekleştirilen karşılaştırmada, 2014 yılında destek alan ve almayan 
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işletmelerde, tarımsal ürün üretim kapasite değerleri ortalamaları arasında istatiksel olarak farklılık 

bulunmadığı (p>0,05) belirlenmiştir.   

Çizelge 250. Konya ilindeki işletmelerde tarımsal ürün üretim kapasitesi değerlerine ait normallik testi 

(2014) 

Ortalama (ton) Standart sapma Minimum Maksimum 

341,37 449,94 3,00 3.600,00 

Shapiro-Wilk testi Lilliefors testi Jarque-Bera (JB) testi 

W p* D Standardize 

edilmiş D 

p JB 

Gözlenen 

değer 

JB 

Kritik 

değer 

p 

0,646 0,000 0,226 2,693 0,000 3.081,524 5,991 0,000 
*Anlamlılık testleri 2 yönlü olarak, α (alpha)=0,05 önem düzeyinde değerlendirilmiştir.     

 

Çizelge 251. Konya ilindeki işletme gruplarına ait tarımsal ürün üretim kapasite değerlerinin 

karşılaştırılması (2014)  

Destekten yararlanma 

durumu 

N Ortalama (ton) Standart sapma Mann 

Whitney U 

p 

Destek alan 71 291,94 365,93 2.206,000 0,310 

Destek almayan 71 389,06 523,44 
*, ** sırasıyla p<0,05, ve p<0,01 istatiksel önem düzeyini ifade etmektedir.   

 

2014 yılında, tarımsal işletmelerde elde edilen tarımsal gelir değerlerinin, normal dağılım 

göstermediği (p<0,05) belirlenmiş olup (Çizelge 252), eşleştirme yapılan gruplar arası tarımsal gelir 

değerlerinin karşılaştırılması ise Mann Whitney U testi kullanılarak yapılmıştır (Çizelge 253). Genel 

eşleştirme yapılarak gerçekleştirilen karşılaştırmada, 2014 yılında destek alan ve almayan 

işletmelerde, tarımsal gelir değerleri ortalamaları arasında istatiksel olarak farklılık bulunmadığı 

(p>0,05) belirlenmiştir.   

 

Çizelge 252. Konya ilindeki işletmelerde elde edilen tarımsal gelir değerlerine ait normallik testi 

(2014)  

Ortalama (TL) Standart sapma Minimum Maksimum 

230.050,35 339.922,15 4.000,00 3.200.000,00 

Shapiro-Wilk testi Lilliefors testi Jarque-Bera (JB) testi 

W p* D Standardize 

edilmiş D 

p JB 

Gözlenen 

değer 

JB 

Kritik 

değer 

p 

0,559 0,000 0,253 3,015 0,000 10.000,421 5,991 0,000 
*Anlamlılık testleri 2 yönlü olarak, α (alpha)=0,05 önem düzeyinde değerlendirilmiştir.     

 

Çizelge 253. Konya ilinde işletme gruplarına ait tarımsal gelir değerlerinin karşılaştırılması (2014)  

Destekten yararlanma 

durumu 

N Ortalama (TL) Standart sapma Mann 

Whitney U 

p 

Destek alan 71 190.529,29 200.086,94 2.288,500 0,502 

Destek almayan 71 274.115,71 437.916,74 
*, ** sırasıyla p<0,05, ve p<0,01 istatiksel önem düzeyini ifade etmektedir.   
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4.2.4.1.1. Konya İli Makine Ekipman Alımı Desteklemelerine İlişkin İstihdam Edilen Toplam 

Personel Sayısı Açısından Karşıt Durum Etki Değerlendirmesi Sonuçları 

 

Eğilim skoru eşleştirme yöntemi ile farkın farkı yöntemi birlikte kullanıldığında ortaya çıkan sonuçlar 

aşağıda belirtilmiştir (Çizelge 254). Eşleştirilmiş farkın farkı yöntemine göre, destek alan tarımsal 

işletmeler ile almayan işletmelerin, istihdam edilen toplam personel sayıları arasındaki fark, negatif 

çıkmıştır. Bununla birlikte, 2011 yılından 2014 yılına gelindiğinde, farkın farkı yöntemine göre de, 

sonuç negatif çıkmıştır. 2011 yılında, destek alan ve almayan işletmelerdeki fark -0,26 iken, söz 

konusu fark 2014 yılında -0,53 olarak hesaplanmıştır. Dolayısıyla, farkın farkı da -0,27 olarak 

hesaplanmıştır. Bunun sebebi olarak bazı çıkarımlarda bulunulabilir. Bunlardan ilk olarak, söz konusu 

destek ile tarımsal üretimde makine ve teknoloji kullanım düzeyi artmış olmakla birlikte, istihdam 

edilen personel sayısında da önemli bir artış olmadığı, buna karşın söz konusu destekten 

yararlanmayan işletmelerde istihdam edilen personel sayısında, göreli olarak önemli artışların olduğu 

ifade edilebilir.   

 

Çizelge 254. Konya ili tarımsal işletmelerinde istihdam edilen toplam personel sayısı açısından 

eşleştirilmiş farkın farkı yöntemi sonuçları 

Bölge İstihdam edilen toplam personel 

sayısı (adet) 

İstihdam edilen toplam personel 

sayısı (adet) 

Farkın 

farkı 

2011 yılı 2014 yılı 

Destek 

alan 

Destek 

almayan 

Fark Destek 

alan 

Destek 

almayan 

Fark 

Konya 0,35 0,61 -0,26 0,37 0,90 -0,53 -0,27 

 

4.2.4.1.2. Konya İli Makine Ekipman Alımı Desteklemelerine İlişkin Tarımsal Ürün Üretim 

Kapasitesi Açısından Karşıt Durum Etki Değerlendirmesi Sonuçları 

 

Eğilim skoru kullanılarak, tarımsal ürün üretim kapasitesine ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur 

(Çizelge 255). 

Çizelge 255. Konya ili tarımsal işletmelerinde tarımsal ürün üretim kapasitesi açısından eşleştirilmiş 

farkın farkı yöntemi sonuçları 

Bölge Ortalama tarımsal ürün üretim 

kapasitesi (ton) 

Ortalama tarımsal ürün üretim 

kapasitesi (ton) 

Farkın 

farkı 

2011 yılı 2014 yılı 

Destek 

alan 

Destek 

almayan 

Fark Destek 

alan 

Destek 

almayan 

Fark 

Konya 211,45 333,14 -121,69 291,94 389,06 -97,12 +24,57 

 

Eşleştirilmiş farkın farkı yöntemine göre, destek alan tarımsal işletmeler ile almayan işletmelerin elde 

ettikleri tarımsal ürün üretim kapasitesi arasındaki fark, 2011 yılında -121,69 ton iken, 2014 yılına 

gelindiğinde ise bu fark -97,12 ton olarak gerçekleşmiştir. Dolayısıyla farkın farkı da, +24,57 ton 

azalmıştır. Diğer bir ifade ile destek alan işletmeler ile destek almayan işletmeler arasındaki farkın 

azalmakta olduğu belirlenmiştir. Bu sonuç da; destek alan işletmelerde ortalama tarımsal ürün üretim 

kapasitesi artış göstermeye devam ederken, destek almayan işletmelerde, söz konusu artışın daha 

düşük seviyede gerçekleştiği belirlenmiştir. Bu da, söz konusu desteklerin, Konya yöresinde tarımsal 
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ürün üretimi açısından belirli bir sinerji oluşturduğu, destek alan işletmeler ile birlikte, destek almayan 

işletmelerin de bu durumdan pozitif yönde etkilendiğini ortaya koyabilmektedir. Tarımsal üretim 

açısından, olumlu ve pozitif gelişmeye yönelik bir rekabet ortamının oluştuğu ifade edilebilir.   

 

4.2.4.1.3. Konya İli Makine Ekipman Alımı Desteklemelerine İlişkin Tarımsal Gelir Düzeyi 

Açısından Karşıt Durum Etki Değerlendirmesi Sonuçları 

 

Eğilim skoru eşleştirme yöntemi ile farkın farkı yöntemi birlikte kullanıldığında, tarımsal gelir 

açısından ortaya çıkan sonuçlar aşağıda belirtilmiştir (Çizelge 256). 

Çizelge 256. Konya ili tarımsal işletmelerinde tarımsal gelir düzeyi açısından eşleştirilmiş farkın farkı 

yöntemi sonuçları 

Bölge Ortalama gelir düzeyi (TL) Ortalama gelir düzeyi (TL) Farkın 

farkı 2011 yılı 2014 yılı 

Destek 

alan 

Destek 

almayan 

Fark Destek 

alan 

Destek 

almayan 

Fark 

Konya 125.315,00 226.185,71 -100.870,71 190.529,29 274.115,71 -83.586,42 +17.284,29 

 

Eşleştirilmiş farkın farkı yöntemine göre, destek alan tarımsal işletmeler ile almayan işletmelerin elde 

ettikleri ortalama gelir arasındaki fark, 2011 yılında -100.870,71 TL olarak gerçekleşirken, 2014 

yılında ise -83.586,42 TL olarak gerçekleşmiştir. Diğer bir ifade ile hem 2011 yılı, hem de 2014 

yılında destek almayan işletmelerde ortalama tarımsal gelir, destek alan işletmelere göre daha yüksek 

olarak hesaplanmıştır. Buna karşın, 2011 yılından, 2014 yılına gelindiğinde arada fark azalma 

göstermiş olup, söz konusu azalma, diğer bir ifade ile farkın farkı +17.284,29 TL olarak 

hesaplanmıştır. Bu sonucun da, KKYDP makine ekipman satın alımı desteğinin sağlamış olduğu 

önemli pozitif etkilerden biri olduğu ifade edilebilir. Hem söz konusu destekten doğrudan yararlanan 

işletmelerde etkisi ve2011 yılında bu destekten yararlanamayan işletmelerde de, gelecek yıllarda ilgili 

desteğe başvuru isteğinin oluşması, hem de gerek kapasite artışı, gerekse de kalite ve hijyen 

parametrelerindeki artış, dolayısıyla daha çok gelir artışı sağlanması beklentisi, KKYDP makine 

ekipman alımı desteğinin oluşturduğu çarpan etkisine iyi bir örnek olarak gösterilebilir.   

 

4.2.4.2. Konya İli Makine Ekipman Alımı Desteklemelerine İlişkin Elde Edilen Diğer Bulgular, 

Sorunlar ve Olası Çözüm Önerileri 

 

KKYDP makina ekipman alımı desteğinden yararlanmış olan 122 üreticinin, 64’ü söz konusu destek 

olmamış olsaydı, almış olduğu makine ekipmanı yine de satın alacağını vurgulamıştır. Geriye kalan 58 

üreticinin de, bu destek olmasaydı, söz konusu makine ekipmanı alamayacağı belirlenmiştir. Söz 

konusu destek olmasaydı, yine de bu makine ekipmanı alacağı tespit edilen üreticilerin de, bahse konu 

makine ekipmanın, tarımsal üretim ve verim artışında önemli kolaylıklar sağlamakta olduğu ve 

dolayısıyla gıda güvenliği, hijyen ve temizlik gibi iyileştirici faktörlerin de sağlandığından, elde edilen 

tarımsal gelirde önemli artışların birlikte oluştuğu düşüncesine sahip oldukları belirlenmiştir. Bu 

destek olmasaydı, ilgili makine ekipmanı alamayacağını belirten üreticilerin de çoğunluğunun, bu 

satın almayı yapmak için yeterli maddi olanağının bulunmadığı tespit edilirken, bu ifadeyi söz konusu 

makine ekipmana zaruri ihtiyacının bulunmadığı açıklamasının izlediği belirlenmiştir. Bu sonuç da 

önemli sayılabilecek bir bulgudur. Çok az sayıda üreticinin de, söz konusu makine ekipmanı satın 

almak yerine, kiralama ile bu ihtiyacını giderebileceği düşüncesine sahip olduğu tespit edilmiştir.      

 

KKYDP makina ekipman alımı desteğinden yararlanmış olan 122 üreticiden, 82’sinin halen bunları 

kullanmakta olduğu belirlenirken, 40 üreticinin ise artık bu makine ekipmanı kullanmadığı 

belirlenmiştir. Söz konusu makine ekipmanı kullanmayan üreticiler de; ilgili makine ekipmana 



186 

 

ihtiyaçlarının kalmadığı, söz konusu makine ekipmandan daha iyisini aldığı, ya da bu makine 

ekipmanın arıza yaptığı için kullanamadığı tespit edilmiştir.     

 

KKYDP makina ekipman alımı desteğinden yararlanmış olan 122 üreticiden, sadece 27’sinin, söz 

konusu makine ekipmanı kiralamak, ücreti karşılığında dışarıya iş yapmak ya da yardım amacıyla 

başkalarına verdiği belirlenmiş olup, geriye kalan 95 üreticinin ise söz konusu makine ekipmanı 

sadece kendisinin kullandığı tespit edilmiştir.    

 

KKYDP makina ekipman alımı desteğinden yararlanmış olan 122 üreticiden, hemen hemen tamamı 

söz konusu makine ekipmanın tarımsal üretimde verim ve kalite artışını sağladığını düşündüğü 

belirlenmiştir. 

 

Çalışmanın bu bölümünde, Konya ilinde KKYDP makine ekipman alımı desteğinin başarısında ve 

amaca ulaşmasında,etkili olan faktörlerin belirlenmesine çalışılmıştır. Bunun için projeden destek alan 

ve almayan tüm üreticilerden bilgi istenmiştir. Çünkü destek alamasalar bile, tüm üreticilerin söz 

konusu destek programına başvuruda bulunmuş olduğu ve bu program hakkında bilgi sahibi olduğu 

öngörülmektedir (Çizelge 257).  

 

Çizelge 257. Konya ilinde KKYDP makine ekipman alımı desteğinin başarısında ve amaca 

ulaşmasında etkili olan faktörler 

İfadeler Ortalama Standart 

sapma 

Ortalama

ya göre 

sıralama 

Seçilen makine ekipmanlar, ilin tarımsal potansiyeli ve kırsal 

kalkınması için uygun ve yeterlidir. 

4,22 0,97 3 

Destek alınacak makine ekipmanlar ile ilgili sahip olunan 

tecrübe düzeyi önemlidir. 

4,42 0,81 2 

Sahip olunan işletme sermayesi, yatırımın sürdürülebilirliği 

açısından önemlidir. 

4,45 0,74 1 

Yörede, ürünlerin iyi işleyen pazarlama sistemlerine sahip 

olduğu düşünülmektedir. 

4,18 0,96 4 

KKYDP hakkında yeterince tanıtım yapılmaktadır. 3,87 1,28 12 

Proje başvuru, kabul ve uygulanma süreçlerinde bürokratik 

işlemler yoğun değildir. 

3,28 1,43 14 

Proje başvuru süresi yeterlidir. 4,12 1,10 6 

Hibe miktarı yeterlidir. 3,97 1,25 10 

Hibe ödemelerinde belirli bir düzen ve istikrar vardır. 4,11 0,92 7 

Proje hazırlama dokümanları yeterli ve anlaşılabilir formdadır. 4,08 1,02 8 

Hibe desteği ile alınan makinanın ürün kalitesi yeterli 

seviyededir. 

4,16 0,93 5 

Hibe desteği ile alınan makinanın satış sonrası servis 

hizmetleri yeterli düzeydedir. 

4,00 0,94 9 

Bakanlığın belirlediği makine ekipmanın müracaat 

kriterlerinden memnuniyet seviyesi iyi düzeydedir. 

4,11 0,89 7 

Hibe desteği ile alınacak makine ekipmanın fiyatı, piyasa 

fiyatına göre makul seviyededir. 

2,51 1,37 15 

Hibe desteği ile alınacak makine ekipman sayesinde, tarımsal 

faaliyetler için ihtiyaçlar büyük ölçüde karşılanabilecektir. 

3,82 0,97 13 

Hibe desteği ile makine ekipman alımı, üreticiler için tarımsal 

üretimi arttırmada oldukça faydalıdır.  

3,92 0,94 11 
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Konya ilindeki üreticiler açısından, söz konusu destek ile makine ekipman alımı, üreticiler için,sahip 

olunan işletme sermayesi, yatırımın sürdürülebilirliği açısından önemlidir ifadesi ilk sırada yer 

almaktadır. Bu sonuç da, üreticiler açısından söz konusu destekleme modelinin iyi bir şekilde 

anlaşıldığı ve benimsendiğini ortaya koymaktadır. Ayrıca, verilen hibe desteği ile yararlanıcı 

üreticiden makine ekipman bedelinin %50’sinin istenmesinin yanısıra, tarımsal faaliyetlerin 

sürdürülebilirliği açısından da, üreticilerde belirli bir sermaye sağlanması gerektiği düşüncesini ortaya 

koymaktadır.Diğer bir ifade ile artık tarımsal işletmeler ve dolayısıyla üreticiler arasında sermaye 

biriktirilmesinin öneminin oldukça iyi anlaşıldığını ortaya koyabilmektedir. Bunun ardından, destek 

alınacak makine ekipmanlar ile ilgili sahip olunan tecrübe düzeyi önemlidir ifadesi gelmiştir. Bunu, 

seçilen makine ekipmanlar, ilin tarımsal potansiyeli ve kırsal kalkınması için uygun ve yeterlidir 

ifadesi izlemiştir. Yörede iyi işleyen bir pazarlama sistemlerine sahip olunduğu düşünülmektedir. Söz 

konusu destek ile alınan makinanın kalitesinin yeterli seviyede olduğu düşüncesi üreticiler arasında 

benimsenmiş bir kavramdır. Yani üreticilerin, destek ile alınan makine ekipmanların yeterli kalite, 

dayanıklılık ve teknoloji düzeyine sahip olduklarını düşündükleri belirlenmiştir. Bu ifadeleri, önem, 

diğer bir ifade ile katılım düzeyine göre, sırasıyla aşağıdaki kavramlar izlemiştir:  

(i)  Proje başvuru süresinin yeterli olduğu, 

(ii) Hibe ödemelerinde belirli bir sistematiğin oluşturulduğu, 

(iii) Bakanlığın belirlediği makine ekipmanın müracaat kriterlerinden memnuniyet seviyesi iyi 

düzeydedir. 

(iv) Proje hazırlama dokümanlarının yeterli ve anlaşılabilir formda olduğu,  

(v) Bu destek ile alınan makine ve ekipmanın satış sonrası servis hizmetlerinin yeterli düzeyde olduğu,  

(vi) Hibe miktarının yeterli olduğunun düşünüldüğü, 

(vii) Hibe desteği ile makine ekipman alımı, üreticiler için tarımsal üretimi arttırmada oldukça 

faydalıdır.  

(viii) Söz konusu destek programı ile ilgili yeterli ve etkili sayılabilecek bir tanıtım yapıldığı, 

(ix) Söz konusu destek ile alınacak makine ekipman sayesinde, tarımsal faaliyetler için ihtiyaçların 

büyük ölçüde karşılanabileceği. 

Bu aşamada ise, KKYDP makine ekipman alımı desteklemesi yerine kullanılabilecek bazı olası 

alternatiflere, üreticilerin bakış açısının belirlenmesine çalışılmıştır (Çizelge 258). Bunun için de likert 

ölçeğinden yararlanılmıştır. 

 

Çizelge 258. Konya ilinde KKYDP makine ekipman alımı yerine kullanılabilecek bazı olası 

alternatifler 

İfadeler Ortalama Standart 

sapma 

Ortalama

ya göre 

sıralama 

%50 hibe desteği yerine, Tarım Kredi Kooperatifleri veya 

bankalardan sıfır faizli kredi kullanılarak makine-ekipman 

alınabilir.  

2,93 1,83 1 

İhtiyaç olan makine ekipmanların satın alınması yerine, 

kooperatiflerden veya şirketlerden daha ucuza kiralanması 

daha olumlu sonuçlar verebilir. 

1,36 0,92 2 

 

Bu sonuç da, üreticilerin genel anlamda, KKYDP makine ekipman alımı desteğine alternatif olarak 

yukarıda belirtilmiş olan seçenekleri tercih etme durumu açısından, kararsız konumda olduğu ifade 
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edilebilir. Diğer bir ifade ile söz konusu destekleme modelinin, üreticiler açısından benimsenmiş 

olduğunu, tarımsal faaliyetlerinde bu modelin sağladığı faydaları net bir şekilde gözleyebildikleri 

belirlenmiştir.   

Üreticiler tarafından, tarımsal faaliyetler için en çok ihtiyaç duyulan makine ekipmanlar arasında, 

KKYDP makine ekipman alımı desteklemesi için, Konya ilinde seçilmiş olan makine ve ekipmanların 

bulunduğu belirlenmiştir. Bu sonuç da, söz konusu destek programı kapsamında, ilde seçilen makine 

ekipmanların uygunluk durumunun oldukça yüksek olduğunu ortaya koyabilmektedir. Bu makine 

ekipmanların; traktör, pancar hasat makinası, yem karma makinası, süt soğutma tankı, mibzer, gübre 

serpme makinası, silaj makinası, çapa makinası, yem kırma makinası, pülverizatör, süt sağım 

makinası, römork, taş toplama makinası, çayır biçme makinası, el traktörü, sulama sistemleri,  vb. 

olduğu belirlenmiştir. 

Son olarak, üreticilere açık uçlu bir soru sorulmuştur. Bu soruda; KKYDP’nın uygulanmasında ve 

daha çok başarılı olmasında neler yapılması gerektiği, dikkat edilmesi gereken parametreler, söz 

konusu destekleme programının avantajlı ve dezavantajlı yönleri belirlenmeye çalışılmıştır. Bu 

aşamada, belirlenmiş olan parametre ve sonuçlar, önem düzeyine göre baştan sona doğru aşağıda 

sıralanmıştır: 

 

(i) Proje başvuru aşamasında üreticilerden istenilen, sahip olunması gereken arazi miktarının 

azaltılmasının, proje performansını arttırabileceği belirlenmiştir.    

(ii) Hibe destek oranının %50’den %75’e çıkartılmasının, projeye başvuran üretici sayısını 

çoğaltabileceği tespit edilmiştir.       

(iii) Proje başvuru sürecinde, bürokratik işlemlerin, mümkün çerçevede azaltılmasının, üreticiler 

açısından daha faydalı olacağı belirlenmiştir.  

(iv) Söz konusu makine ekipmanın Katma Değer Vergisi (KDV)’nin devlet tarafından ödenmesi ya da 

oranının düşürülmesinin faydalı olabileceği öngörülmüştür. 

(v) Bu desteğin şiddetle devam ettirilmesinin isabetli olacağı tespit edilmiştir. Bu süreçte de ilgili 

üretici kuruluşları ile işbirliği yapılarak öncelikler, hedefler ve amaçlar çerçevesinde sürekli değişen 

yıllık yol haritaları oluşturulmalıdır. 

(vi) Elde edilen bir diğer önemli sayılabilecek sonuç da, KKYDP makine ekipman alımı 

desteklemesinde, üreticinin ödeyeceği miktarın taksitlendirilerek ödeme işleminin 

gerçekleştirilmesinin, özellikle küçük ve orta ölçekli tarımsal işletmeler için sürdürülebilirlik 

noktasında önemli avantajlar sağlayabileceği öngörülebilir. 

(vii) Söz konusu destekleme modeli çerçevesinde, bazı firmaların makine ekipman fiyatlarını, olması 

gerektiğinden daha yukarıya çektiği belirlenmiştir. Bu durumun da, hem üreticinin hem de devletin 

yapacağı katkı miktarının artmasına sebep olduğu vurgulanmıştır. Bu çerçevede, makine ekipman 

çeşitlerine, kalitesine ve hatta yörelere özgü belirli standartlar oluşturulması durumunda, makine 

ekipman fiyatlarında görülen yapay yükselmelerin önüne geçilebileceği saptanmıştır. Söz konusu 

çözümler sağlanamaz ise, devlet tarafından Ziraat Bankası, Tarım Kredi Kooperatifleri ya da diğer 

finansal kurumlar aracılığı ile üreticilere faizsiz kredi kullandırılmasının da bir seçenek olarak ortaya 

çıkabildiği tespit edilmiştir.  

(viii) Bu destekler üreticilere kullandırılırken, sahip olunan arazi miktarı (tapu beyan edilerek) yerine, 

tarımsal faaliyetlerin yürütüldüğü kiralık araziler, hisseli araziler de, tarımsal işletmelerin 

faaliyetlerinin devam ettiğini göstermesi konusunda faydalı olabilecektir. Ya da üreticilerin bir üretim 

dönemi içerisinde üretmiş oldukları tarımsal üretim miktarı da, sahip olunan arazi miktarı yerine, bir 

diğer referans gösterge olarak kabul edilebilir.  

(ix) İkiden fazla sayıda, söz konusu desteklemeye başvurup da, asgari şartları taşıdığı halde destek 

alamayan üreticilere, izleyen yıl yapılacak desteklemede öncelik sağlanabilir.  
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4.2.5. Samsun İli Makine Ekipman Alımı Desteklemelerine İlişkin Sonuçlar 

 

Samsun ilinde gerek ekonomik yatırımlar, gerekse makine ekipman alımlarının desteklenmesi 

programının etkisinin değerlendirilmesi çalışmalarında 2011 yılı baz alınmıştır. Bu dönemde makine 

ekipman alımı desteklemelerine ilişkin olarak, söz konusu destekleme programından yararlanan 142 

işletme, yararlanmayan 41 işletme olmak üzere toplam 183 üretici ile anket çalışması yapılmıştır.  

Öncelikle, analiz edilecek olan tüm parametrelere ait verilerin normal dağılım gösterip-göstermediği 

test edilmiştir. Söz konusu verilerin,  %5 önem düzeyine göre (α=0,05) normal dağılım göstermediği 

(p<α), Shapiro-Wilk, Anderson-Darling, Lilliefors,Jarque-Beratestleri kullanılarak tespit edilmiştir.  

 

Bu sebeple, üretici eğitim düzeyi, üreticinin mesleki tecrübesi ve faaliyet gösterilen yöredeki üretici 

tecrübesi parametrelerine ilişkin olarak, söz konusu desteklemeden yararlanan ve yararlanmayan 

üreticiler/işletmeler arasındaki farklılığı ortaya koyabilmek için Mann-Whitney U testinden 

yararlanılmıştır (Çizelge 259). Yapılan değerlendirmede, üreticinin mesleki tecrübesi ile faaliyet 

gösterilen yöredeki üretici tecrübesi birbirine paralel olarak çok benzediğinden, sadece üretici 

tecrübesi dikkate alınmıştır. İki ortalama arasındaki farkın önemlilik testi yerine kullanılabilecek en 

güçlü test Mann-Whitney U testidir. 

 

Destek alan ve almayan işletmelerde, üreticilerin çoğunluğunun ilkokul mezunu olduğu belirlenmiştir 

(Şekil 13). Destek alan üreticilerin 123’ü, destek almayan üreticilerin de 31’inin ilkokul mezunu 

olduğu belirlenmiştir.   

 

Çizelge 259. Samsun ilinde KKYDP makine ekipman alımı desteklemeleri kapsamında işletmelere ait 

bazı karakteristikler 

Karakteristikler İşletmeler ortalaması Mann-

Whitney U 

p 

Destek alan işletmeler  

(n=142) 

Destek almayan 

işletmeler (n=41) 

Üretici eğitim düzeyi 

(0: okur-yazar değil,    1: 

ilkokul, 2: ortaokul, 3: 

lise, 4: ön lisans,  

5: lisans, 6: lisansüstü)   

1,20 1,45 2.464,000 0,057 

Üretici tecrübesi (yıl) 36,44 34,13 3.137,500 0,275 

*, **sırasıyla p<0,05, p<0,01 istatiksel önem düzeyini ifade etmektedir.   
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Şekil 13. Samsun ilinde anket çalışması yapılan üreticilerin eğitim düzeylerine göre dağılımı 

Üretici eğitim düzeyi ve üretici tecrübesi açısından, makine ekipman desteğinden yararlanan ve 

yararlanmayan işletmeler arasında istatiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığı (p>0,05) 

belirlenmiştir.  

Genel olarak bir değerlendirme yapıldığında, destek alan ve almayan işletmelerde üretici eğitim 

düzeyinin ilkokul ve ortaokul mezuniyeti arasında bulunduğu belirlenmiştir. Destek alan işletmelerde 

üretici tecrübesi ortalama olarak 36,44 yıl olup, destek almayan işletmelerde ise 34,13 yıl olduğu 

belirlenmiştir. 

Anket çalışması yapılan üreticilerin; Samsun yöresinde, Çarşamba, Alaçam, İlkadım, Havza, Onbeş 

Mayıs, Terme, Salıpazarı, Vezirköprü, Bafra, Çarşamba, Osmanbeyli gibi ilçe ve yörelerde tarımsal 

faaliyetlerini sürdürmekte oldukları tespit edilmiştir.  

Anket çalışması yapılan üreticilerin çoğunun en az bir ya da daha fazla bir tarımsal kuruluşa ya da 

üretici kooperatifine üye olduğu tespit edilmiştir. Analiz edilen 183 üreticinin, hemen hemen 

tamamının ziraat odasına kayıtlı olduğu, bununla birlikte üye olunan başlıca tarımsal kuruluşların ise; 

Tarım Kredi Kooperatifleri, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği gibi organizasyonlara üyelik 

durumlarının bulunduğu da belirlenmiştir.   

Üreticilerin çoğunluğunun herhangi bir sosyal güvencesi olduğu belirlenmiştir. 99 üreticinin Bağ-Kur, 

67’sini SSK, 4’ünün bulunmadığı, 13 üreticinin ise diğer (yurtdışı emeklilik, yeşil kart vb.) sistemler 

çerçevesinde sosyal güvelik sistemine sahip olduğu tespit edilmiştir.           

Üreticilerin sosyal güvenlik primlerini düzgün olarak ödeyebilme durumu incelendiğinde; öncelikle, 

anket çalışması yapılan 183 üreticinin 56’sı zaten emekli olduğu için, sosyal güvenlik sistemine 

yönelik herhangi bir prim ödeme durumunun olmadığı belirlenmiştir. Geriye kalan 127 üreticiden, 

110’ının söz konusu primleri düzenli olarak ödeyebildiği, 17’sinin ise düzenli olarak ödeyemediği 

belirlenmiştir.  
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Üretici dışında aile çalışanının, KKYDP kapsamında makine ekipman alımı desteğinden yararlanan 

işletmelerde daha fazla olduğu, buna karşın söz konusu farklılığın istatiksel olarak önemli olmadığı 

(p>0,05) belirlenmiştir (Çizelge 260). Öncelikle destek alan işletmelerin 50’sinde ve almayan 

işletmelerin de 14’ünde, üretici dışından hiçbir aile bireyi olmadığı belirlenmiştir. Sadece 1 birey olan 

(bu da büyük çoğunlukla eşlerden oluşmaktadır) işletme sayısı, destekten yararlananlarda 36, 

yararlanmayanlarda ise 14 adet olduğu tespit edilmiştir (Şekil 14). Bu sonuç da, diğer illerde olduğu 

gibi Samsun yöresinde de, kırsal kesimde, çiftçilik ile uğraşan bireylerin sayısında önemli bir azalma 

olduğunu, diğer bir ifade ile kırsal alandan kente olan göçün hızlı bir şekilde devam etmekte olduğunu 

ortaya koyabilmektedir.  

 

Çizelge 260. Samsun ilinde makine ekipman alımı desteklemeleri kapsamında tarımsal işletmede 

üretici dışında aile çalışanı olma durumu 

İfade Destek alan 

işletmeler (n) 

Destek almayan 

işletmeler (n) 

Mann-Whitney U p 

Evet  92 26 2.781,000 0,874 

Hayır 50 15 

Toplam 142 41 
*, **sırasıyla p<0,05, p<0,01 istatiksel önem düzeyini ifade etmektedir.   

 

  

 

Şekil 14. Samsun ilinde KKYDP makine ekipman alımı desteklemesi çerçevesinde tarımsal işletmede 

üretici dışında çalışan aile bireyi sayısı 

  

KKYDP makine ekipman alımı desteklemeleri kapsamında, tarımsal işletmelerde, üretici dışında aile 

çalışanı sayısının dağılımı da aşağıda detaylı olarak analiz edilmiş olup, destek alan ve almayan 
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işletme grupları arasındaki farklılığın istatiksel olarak önemli olmadığı (p>0,05) belirlenmiştir(Çizelge 

261).  

Çizelge 261. Samsun ilinde üretici dışında aile çalışan sayısı açısından işletme grupları arasındaki 

farklılıklar 

Üretici dışında aile 

çalışanı sayısı 

Destek alan 

işletmeler (n) 

Destek almayan 

işletmeler (n) 

Mann-

Whitney U 

p                         

0 50 14 38,000 0,094 

1 34 14 

2 26 7 

3 15 2 

4 8 2 

5 6 1 

6 1 1 

10 2 0 

Toplam 142 41 

 

Üreticilerin tarımsal üretim faaliyetlerini, büyük çoğunlukla kendilerinin yürütmekte olduğu 

belirlenmiştir. Diğer bir ifade ile üreticilerin, aktif olarak tarımsal üretim faaliyetlerini kendilerinin 

yapmakta oldukları tespit edilmiştir. Arazilerini icara ya da ortakçıya vererek işleten üretici sayısının, 

makine ekipman desteğinden yararlanan ve yararlanmayan işletme gruplarının her ikisinde oldukça az 

olduğu tespit edilmiştir.  

Samsun ilinde, anket çalışması yapılan 183 üreticinin 122’sinin herhangi bir tarım dışı gelire sahip 

olduğu, bunun da 56’sını emeklilik geliri oluşturduğu belirlenmiştir. Geriye kalan 61 üreticinin ise 

herhangi bir tarım dışı gelire sahip olmadığı belirlenmiştir. Tarım dışı gelire sahip olan 122 üreticinin 

de 97’sinin KKYDP makine ekipman desteği alan üreticilerden olduğu belirlenmiştir. Bu da, söz 

konusu destekten yararlanan üreticilerde, tarım dışı gelire sahip olma durumunun daha yüksek 

olduğunu ortaya koymaktadır.  

Üreticilerin tarım dışı gelire sahip olma parametresi açısından, makine ekipman desteğinden 

yararlanan ve yararlanmayan işletme grupları arasındaki farklılığın istatiksel olarak önemli olmadığı 

Mann-Whitney U testi kullanılarak belirlenmiştir (p>0,05) (Çizelge 262).     

Çizelge 262. Samsun ilinde üreticilerin tarım dışı gelire sahip olma durumu arasındaki farklılıklar  

 

Karakteristikler İşletmeler ortalaması Mann-

Whitney U 

p 

Destek alan işletmeler  

(n=142) 

Destek almayan 

işletmeler (n=41) 

Tarım dışı gelire 

sahip olma (1:evet, 

0:hayır) 

0,68 0,60 3.048,000 0,342 

*, ** sırasıyla p<0,05, ve p<0,01 istatiksel önem düzeyini ifade etmektedir.   

Tarım dışı gelire sahip olan üreticilerin çoğunluğunun emekli geliri olduğu ya da aynı zamanda 

esnaflık yaptığı belirlenmiştir. Bununla birlikte, yukarı bölümlerde açıklandığı gibi, emekli olan üretici 

sayısının da oldukça fazla olduğu tespit edilmiştir 

Diğer taraftan, hane halkının elde ettiği toplam gelir içerisinde, tarımdan elde edilen gelirin oranı 

dikkate alınarak, söz konusu desteklemeden yararlanma durumu arasındaki ilişki araştırılmıştır. Mann-

Whitney U testi sonuçlarına göre desteklemeden yararlanma durumu ile hane halkı geliri içerisinde 

tarımsal gelirin payı arasında istatiksel olarak anlamlı bir ilişki olmadığı belirlenmiştir (p>0,05) 

(Çizelge 263).  
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Çizelge 263. Samsun ilinde üreticilerin elde ettiği hanehalkı geliri içerisinde tarımsal gelir ile makine 

ekipman desteğinden faydalanma durumu arasındaki ilişki  

Özellikler İşletme sayıları Toplam 

işletme / 

üretici 

sayısı (n) 

Mann-

Whitney U 

p 

Destek alan 

işletmeler / 

üreticiler  

(n=142) 

Destek almayan 

işletmeler / 

üreticiler (n=41) 

Hanehalkı gelirinin 

yarısından azını tarımsal 

faaliyetlerden elde eden 

üreticiler 

5 0 5  

 

 

 

 

2.412,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,089 
Hanehalkı gelirinin yarısını 

tarımsal faaliyetlerden elde 

eden üreticiler 

98 25 123 

Hanehalkı gelirinin 

yarısından fazlası ve/veya 

tamamını tarımsal 

faaliyetlerden elde eden 

üreticiler 

39 16 55 

Toplam işletme / üretici 

sayısı (n) 

142 41 183 

*, ** sırasıyla p<0,05, ve p<0,01 istatiksel önem düzeyini ifade etmektedir.   

Üreticilerin ve/veya işletmelerin tarımsal üretim faaliyetlerini gerçekleştirdikleri arazi büyüklükleri ve 

bunların içerisinde kendilerine ait olan arazi büyüklükleri ile söz konusu makine ekipman desteğinden 

faydalanma arasındaki ilişki aşağıda analiz edilmiştir (Çizelge 264). Genel olarak, üreticilerin sahip 

oldukları arazi miktarı ile tarımsal üretim faaliyetini gerçekleştirdiği arazi büyüklüğü arasında paralel 

bir ilişki olduğu, diğer bir ifade ile bu değerlerin birbirlerine oldukça yakın olduğu tespit edilmiştir. 

Toplam arazi büyüklüğü ve üreticinin kendisine ait olan arazi büyüklüğü parametreleri açısından, 

destek alan ve almayan üretici/işletme grupları arasındaki farklılığın istatiksel olarak önemli olmadığı 

(p>0,05) belirlenmiştir. Toplam arazi büyüklüğü; destek alan işletmelerde ortalama olarak 225,74 

dekar iken, destek almayan işletmelerde ise 56,18 dekardır. Diğer taraftan, üreticilerin kendisine ait 

olan arazi büyüklükleri ise; destek alan işletmelerde ortalama olarak 54,23 dekar iken, destek almayan 

işletmelerde ise 41,20 dekar olduğu tespit edilmiştir (Şekil 15). Diğer bir ifade ile destek alan 

işletmelerde, söz konusu toplam arazi büyüklükleri ve üreticinin kendi mülkü olan arazi 

büyüklüklerinin, göreli olarak daha büyük olduğu ifade edilebilir.    

Çizelge 264. Samsun ilinde üreticilerin tarımsal üretim faaliyetini gerçekleştirdikleri arazi büyüklüğü 

ile makine ekipman desteğinden faydalanma durumu arasındaki ilişki  

Özellikler İşletmeler ortalaması (da) Mann-

Whitney 

U 

p 

Destek alan işletmeler / 

üreticiler  (n=142) 

Destek almayan 

işletmeler / üreticiler 

(n=41) 

Ortalama Standart 

sapma 

Ortalama Standart 

sapma 

Toplam arazi 

büyüklüğü (da) 

225,74 1.679,80 56,18 48,39 3.148,500 0,262 

Kendisine ait olan 

arazi büyüklüğü 

(da) 

54,23 65,28 41,20 42,57 3.070,500 0,392 

*, ** sırasıyla p<0,05, ve p<0,01 istatiksel önem düzeyini ifade etmektedir.   

 



194 

 

 

Şekil 15. Samsun ilinde KKYDP makine ekipman alımı desteği çerçevesinde üreticilerin mülk ve 

toplam arazi büyüklükleri 

KKYDP kapsamında destek başvurusunda bulunulup, satın alınan makine ekipmanların ise esas olarak 

şunlardan oluştuğu belirlenmiştir: el traktörü, silaj makinası, traktör, mibzer, çapa makinası, 

pülverizatör, pulluk, ot biçme makinası, biçer bağlar, traktör, hububat harman makinası, römork, 

tırmık, diskaro, süt sağım ünitesi vb. Her ile göre bazı değişiklikler olmakla birlikte, Samsun ilinde de, 

KKYDP makine ekipman satın alımı desteklemesi kapsamında yoğun tercih edilen tarımsal makine ve 

ekipmanların dağılımı yukarıda bahsedilmiş olan cihazlardan oluşmaktadır. Bunların içerisinde en çok 

tercih edilenlerin ise silaj makinası, el traktörü, traktör, mibzer, silaj makinası, pulluk, pülverizatör, ot 

biçme makinası ve balya makinasının olduğu belirlenmiştir.  

Üreticilerin söz konusu desteklemeden büyük oranda, GTHB il ve ilçe müdürlüğü personelinden 

haberdar olduklarını belirtmişlerdir. Bunu; yakın çevre, tanıdık ve arkadaşlardan öğrenme seçeneği 

izlemiştir. Az oranda da olsa üreticilerin, çeşitli firmalardan, basın-yayın ve görsel iletişim 

araçlarından, çeşitli kooperatiflerin temsilcilerinden söz konusu desteklemelerin yapılmakta olduğunu 

öğrendikleri belirlenmiştir.  

Hibe desteği ile üreticilerin satın aldıkları makine ekipmanı satan, bayii ya da firmanın, başvuru öncesi 

üreticiler ile temasa geçme durumu da analiz edilmiştir. Burada da, söz konusu desteklemeden 

yararlanan ve yararlanmayan üreticiler birlikte değerlendirilmiştir. Çünkü firmalar tarafından 

üreticilere yapılması olası temasın, başvuru öncesinde tüm üreticiler için söz konusu olacağı 

öngörülmüştür (Çizelge 265).    

 

Çizelge 265. Samsun ilinde KKYDP makine ekipman alımı desteği ile üreticilerin makine ekipmanı 

satan, bayii ya da firmanın, başvuru öncesi üreticiler ile temasa geçme durumu 

Özellikler İşletme sayıları Mann-

Whitney U 

p 

Destek alan 

işletmeler / 

üreticiler  (n=142) 

Destek almayan 

işletmeler / üreticiler 

(n=41) 

Temasa geçilme durumu 

(1: evet, 0:hayır) 

0,064 0,10 2.718,000 0,438 

*, ** sırasıyla p<0,05, ve p<0,01 istatiksel önem düzeyini ifade etmektedir.   

Toplam arazi 
büyüklüğü (da); 

225,74

Mülk arazi 
büyüklüğü (da); 

54,23

Toplam arazi 
büyüklüğü (da); 

56,18

Mülk arazi 
büyüklüğü (da); 

41,2

0 50 100 150 200 250

Toplam arazi büyüklüğü (da)

Mülk arazi büyüklüğü (da)

Destek almayan işletmeler Destek alan işletmeler
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Destek alan 142 üreticinin 9’u bu şekilde bir temasın söz konusu olduğunu belirtirken, destek almayan 

41 üreticinin 4’ünün de firmalar ile herhangi bir temasın söz konusu olduğunu belirtmişlerdir. Samsun 

ilinde KKYDP makine ekipman alımı desteği ile üreticilerin makine ekipmanı satan, bayii ya da 

firmanın, başvuru öncesi üreticiler ile temasa geçme durumu açısından, destek alan ve almayan 

işletmeler arasındaki farklılığın istatiksel olarak önemli olmadığı (p>0,05) belirlenmiştir. Böylelikle, 

destek alan ve almayan işletmelerde, firmalar ile olan temas açısından önemli bir farklılık olmadığı 

ifade edilebilir.    

Destek alan ve almayan üreticiler açısından, projeyi hazırlayan kişi ya da kurumlara göre yapılan 

analizin sonuçları aşağıda belirtilmiştir (Çizelge 266). Destek alan ve almayan işletme grupları 

arasında, projeyi hazırlayan kişi ya da kurumlar açısından farklılığın istatiksel olarak önemli olduğu 

(p<0,01) belirlenmiştir. Söz konusu destekten yararlanan firmaların projelerini büyük oranda 

projelerini GTHB il ve ilçe Müdürlüğünde görevli teknik personelin katkıları ile hazırladıkları 

belirlenmiştir. Özellikle destek alan üreticilerde, bu sayının toplam içindeki oranı daha yüksektir. 

Ancak, kendilerinin hazırlama sürecinde oldukça çaba gösterdikleri, bunun yanında, makine ekipmanı 

satın alacakları firmalar, danışman firmalar ve ziraat odalarından da bu konuda destek aldıkları 

belirlenmiştir. KKYDP makine ekipman alımı desteğinden yararlanan 142 üreticinin, 138’inin alınan 

makine ekipmanı hemen faaliyete geçirirken, geriye kalan 4 üreticinin ise hemen faaliyete 

geçiremediği tespit edilmiştir. Bu sonuç da, üreticilerin satın aldıkları makine ekipmanları çoğunlukla 

hemen faaliyete geçirdiklerini ortaya koymaktadır.        

Çizelge 266. Samsun ilinde KKYDP makine ekipman alımı desteği kapsamında projeyi hazırlayan kişi 

ya da kurumlar arasındaki farklılıklar 

KKYDP’ni hazırlayan 

kişi ya da kurumlar 

İşletme sayıları Mann-

Whitney U 

p 

Destek alan işletmeler 

/ üreticiler  (n=142) 

Destek almayan 

işletmeler / üreticiler 

(n=41) 

Firma 16 12  

 

 

 

3.792,500 

 

 

 

 

0,000** 

Üreticinin kendisi 11 11 

Danışman 3 0 

İl/ilçe tarım 

müdürlükleri 

94 14 

Ziraat odaları 4 1 

Diğer 14 3 

Toplam (n) 142 41 
*, ** sırasıyla p<0,05, ve p<0,01 istatiksel önem düzeyini ifade etmektedir.   

KKYDP makine ekipman alımı desteğinden yararlanan 142 üreticinin 9’u, satın alınan makine 

ekipmanı destekleyici olarak, hibe kapsamı dışında ilave yedek parça vb. satın aldığı belirlenmiştir. 

Söz konusu ilave yedek parçalar özetle aşağıdaki makine ve ekipmanlardan oluşmaktadır (Çizelge 

267). Satın alınan bu destekleyici makine ve ekipmanların fiyatlarının çok yüksek olmadığı ifade 

edilebilir. Ancak, sadece hibe desteği ile satın alınan makine ekipman değil, bununla birlikte, tarımsal 

faaliyete bağlı olarak gerçekleşen tamamlayıcı alet ve makinaların da, üreticiler tarafından alındığı 

belirlenmiştir.     

Çizelge 267. Samsun ilinde alınan makine ekipmanı destekleyici olarak hibe kapsamı dışında satın 

alınan ilave yedek parça ve cihazlar 

Satın alınan ilave parçalar Yapılan iyileştirmeler 

Şanzıman, pompa Depolama ünitesi 

Diskaro sacı Yem karma makinası 

Römork alımı  

Hidrolik aparat, bıçak  

Tırmık, tekerlek  

Çapa motoru  
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Çalışmanın bu bölümünde, KKYDP makine ekipman desteğinden yararlanan üretici ve/veya 

işletmelerde, KKYDP makine ekipman desteğinden yararlanma öncesi durumuna göre değişim 

göstermesi beklenen değişkenler detaylı olarak analiz edilmeye çalışılmıştır.   

Tarımsal işletmelerde istihdam edilen üreticilerin çoğunluğunun geçici olarak ve vasıfsız işçi 

statüsünde olduğu belirlenmiş olup, daimi statüde ve kalifiye olarak çalışan işçi sayısının oldukça az 

olduğu belirlenmiştir. Bu sebeple, tarımsal işletmelerde üreticilerin istihdam etmiş oldukları işçi 

sayıları toplam olarak değerlendirilmiş olup, bu da geçici ve daimi statüde olan vasıflı ve vasıfsız işçi 

sayılarının toplamından oluşturulmuştur (Çizelge 268). 

2011 yılında KKYDP kapsamında makine ekipman desteği alan 142 üreticinin/tarımsal işletmenin 24 

adedi işçi istihdam ederken, 2015 yılına gelindiğinde işçi istihdam eden işletme sayısı 27’ye çıkmıştır. 

Yani %12,50 artmıştır. Yine 2011 yılında KKYDP kapsamında makine ekipman desteği alamayan 41 

üreticinin/tarımsal işletmenin 3 adedi işçi istihdam ederken, 2015 yılına gelindiğinde işçi istihdam 

eden işletme sayısı yine 3’de sabit kalmıştır. Görüldüğü gibi, söz konusu artışın destek alan ve 

almayan işletmelerde, önemli bir farklılık göstermediği belirlenmiştir.   

Çizelge 268. Samsun ilinde aile üyeleri dışında tarımsal işletmelerde istihdam edilen işçi durumu 

 Destek alan işletmeler Destek almayan işletmeler Topla

m 

işletm

e 

sayısı 

(n) 

İşçi 

istihdam 

eden 

işletmeler 

(n) 

İşçi 

istihdam 

etmeyen 

işletmeler 

(n) 

Toplam 

destek 

alan 

işletme 

sayısı (n) 

İşçi 

istihdam 

eden 

işletmeler 

(n) 

İşçi 

istihdam 

etmeyen 

işletmeler 

(n) 

Toplam 

destek 

almayan 

işletme 

sayısı (n) 

2011 24 118 142 3 38 41 183 

2015 27 115 142 3 38 41 183 

Fark  +3 -3 - 0 0 - - 

Değişim 

(%) 

+12,50 -2,54 - 0 0 - - 

 

2011 ve 2014-2015 yıllarında KKYDP kapsamında makine ekipman desteği alan ve almayan 

üreticilerin/tarımsal işletmelerin, istihdam ettikleri işçi sayılarına göre dağılımı aşağıda detaylı olarak 

verilmiştir (Çizelge 269). 2011 yılından, 2014-2015 dönemine gelindiğinde, destek alan işletmelerde 

işçi istihdam eden üretici sayısı 3 adet artmasına karşın, istihdam edilen işçi sayılarında göreli olarak 

önemli bir azalmanın olduğu dikkati çekmektedir.    

Çizelge 269. Samsun ilindeki tarımsal işletmelerin istihdam ettikleri işçi sayılarının dağılımı  

2011 2014-2015 

İstihdam 

edilen işçi 

sayısı (adet) 

Destek alan 

işletmeler (n) 

Destek 

almayan 

işletmeler (n) 

İstihdam 

edilen işçi 

sayısı (adet) 

Destek alan 

işletmeler (n) 

Destek 

almayan 

işletmeler (n) 

0 118 38 0 115 38 

1-5 17 2 1-5 27 3 

6-10 5 1 6-10 0 0 

11-20 2 0 11-20 0 0 

21-50 0 0 21-50 0 0 

51 ve üzeri 0 0 51 ve üzeri 0 0 

Toplam 142 41 Toplam 142 41 

  

Samsun ilinde de, 2011 yılından, 2014-2015 dönemine geçildiğinde, tarımsal işletmelerin istihdam 

ettikleri işçi sayılarındaki küçük artış daha net olarak görülebilmektedir. Ancak, yine de işçi 

sayılarının az olması, Türkiye’nin genelinde olduğu gibi, Samsun yöresinde de tarımsal işletmelerin 

küçük ve orta ölçekli işletme karakteristiğinde olduğunu ortaya koyabilmektedir. Diğer bir ifade ile 

üreticiler, tarımsal işlemlerini, çoğunlukla kendilerinin yerine getirebildiğini ortaya koymaktadır. Yine 
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işçi istihdam eden tarımsal işletmelerin çoğunluğunun da, 1-5 arasında değişen işçi istihdamı 

yaptıkları tespit edilmiştir. 10’dan daha fazla sayıda işçi istihdam eden işletmelerin sayısının oldukça 

az, hatta 2014-2015 döneminde hiç olmadığı belirlenmiştir.  

Tarımsal işletmelerin üretim kapasiteleri açısından yapılan değerlendirmede, 2011 yılından 2014-2015 

üretim dönemine gelindiğinde, önemli bir artış (%15,05) olduğu belirlenmiştir (Çizelge 270). Bu 

sonuç da, KKYDP makine ekipman satın alımı desteklerinin, tarımsal işletmelerdeki üretim kapasitesi 

artışlarına yaptığı katkıyı açık olarak ortaya koyabilmektedir. Samsun ilinde 2011 yılında tarımsal 

işletmelerde üretilen ortalama tarımsal üretim miktarı 81,24 ton iken, 2014-2015 yılında ise bu değerin 

93,47 tona ulaştığı belirlenmiştir. Standart sapma değerlerinin yüksek olmasının da, işletmelerde 

üretilen tarımsal üretim miktarına ait minimum ve maksimum değerler arasında önemli bir fark 

olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir.  

Çizelge 270. Samsun ilindeki tarımsal işletmelerde üretim kapasitelerindeki değişim 

Yıllar Tarımsal 

işletme 

sayısı (n) 

Ortalama tarımsal 

üretim miktarı 

(ton) 

Değişim 

(%) 

Standart 

sapma 

Minimum Maksimum 

2011 183 81,24 +15,05 334,31 0,30 4.000,00 

2014-2015 183 93,47 400,45 0,40 5.000,00 

 

Söz konusu tarımsal üretim miktarlarının, destek alan ve almayan işletmelere göre dağılımı aşağıda 

belirtilmiştir (Çizelge 271). 2011 ve 2015 yıllarında, destek alan tarımsal işletmelerdeki, ortalama 

tarımsal üretim kapasitesi arasındaki farklılığın istatiksel olarak önemli olmadığı (p>0,05) 

belirlenmiştir. 2011 yılında 91,95 ton olan ortalama tarımsal üretim kapasitesi, 2014-2015 döneminde 

106,74 tona yükselmiştir. Yine aynı dönemde destek almayan tarımsal işletmelerde, ortalama tarımsal 

üretim kapasitesi arasındaki farklılığın istatiksel olarak önemli olmadığı (p>0,05) belirlenmiştir. 

Özellikle destek alan işletmelerde, belirli bir düzeyde de olsa gerçekleşmiş olan tarımsal üretim 

kapasitesi artışında, KKYDP makine ekipman alımı desteğinin etkisinin önemli olduğu 

düşünülmektedir.      

 

Çizelge 271. Samsun ilindeki işletmelerde tarımsal üretim miktarlarına ilişkin tanımlayıcı istatistikler  

Yıllar ve destek alma durumu N Ortalama 

(ton) 

Standart 

sapma 

Mann 

Whitney U 

p 

 

Destek 

alan 

 

Tarımsal üretim miktarı  

(2014-2015) 

142 106,74 453,62  

 

10.692,000 

 

 

0,273 Tarımsal üretim miktarı 

(2011) 

142 91,95 377,65 

 

Destek 

almayan 

Tarımsal üretim miktarı  

(2014-2015) 

41 

 

35,32 67,52  

 

860,500 

 

 

0,563 Tarımsal üretim miktarı 

(2011) 

41 31,77 66,01 

*, ** sırasıyla p<0,10, ve p<0,05 istatiksel önem düzeyini ifade etmektedir. 

Çalışmanın bu bölümünde, Samsun ilinde, dönemlere göre, destek alan ve almayan tarımsal 

işletmelerin elde etmiş oldukları tarımsal gelirler analiz edilmeye çalışılmıştır.  

Bursa ilinde, 2011 yılından, 2014-2015 dönemine gelindiğinde, tarımsal işletmelerden elde edilen 

tarımsal gelirlerde belirgin artışlar olduğu belirlenmiştir (Çizelge 272). 

Çizelge 272. Samsun ilinde yıllara göre tarımsal işletmelerde elde edilen tarımsal gelirin (TL) 

karşılaştırılması 

Yıllar Ortalama 

(TL) 

Değişim 

(%) 

Standart 

sapma 

Minimum Maksimum Mann 

Whitney U 

p 

2011 24.548,91 +39,08 30.862,21 600,00 222.000,00 12.967,000 0,000** 

2014-2015 34.142,62 41.850,45 800,00 310.000,00 
*, ** sırasıyla p<0,05, ve p<0,01 istatiksel önem düzeyini ifade etmektedir.   
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Tarımsal işletmelerde, genel olarak elde edilen tarımsal gelirin, 2011 yılından, 2014-2015 dönemine 

gelindiğinde %39,08’lik bir artış gösterdiği belirlenmiş olup, bu artışın da istatiksel olarak önemli 

olduğu (p<0,01) belirlenmiştir. Söz konusu artışta, piyasa fiyatlarının yanı sıra, gelir oluşumunda etkili 

olabilecek diğer konjonktürel etkilerin de söz konusu olabileceği gibi, yararlanılmış olan KKYDP 

makine ekipman satın alımı desteklemelerinin de etkili olduğu düşünülmektedir.      

Söz konusu tarımsal gelirin, destek alan ve almayan işletmelere göre dağılımı aşağıda belirtilmiştir 

(Çizelge 273). 

Çizelge 273. Samsun ilindeki tarımsal işletmelerde elde edilen tarımsal gelir değerlerine ilişkin 

tanımlayıcı istatistikler  

Yıllar ve destek alma durumu N Ortalama 

(TL) 

Değişim 

(%) 

Standart 

sapma 

Mann Whitney 

U 

p 

 

 

Destek 

alan 

Tarımsal gelir 

değeri  

(2014-2015) 

142 34.979,43  

 

+24,42 

39.685,07  

 

11.825,000 

 

 

0,006** 

Tarımsal gelir 

değeri (2011) 

142 26.436,53 33.064,40 

 

 

Destek 

almayan 

Tarımsal gelir 

değeri  

(2014-2015) 

41 24.150,00  

 

+31,69 

22.535,50  

 

1.068,500 

 

 

0,009** 

Tarımsal gelir 

değeri (2011) 

41 16.497,500 19.266,69 

*, ** sırasıyla p<0,05, ve p<0,01 istatiksel önem düzeyini ifade etmektedir.   

2011 yılından, 2014-2015 dönemine gelindiğinde, destek alan işletmelerde, ortalama tarımsal gelir 

değerindeki artış (+%24,42) oldukça yüksek olup, iki grup işletmelerde söz konusu farklılığın 

istatiksel olarak önemli (p<0,01) olduğu belirlenmiştir. Destek almayan işletmelerde de, aynı dönem 

için meydana gelen artışın (+%31,69) istatiksel olarak önemli olduğu (p<0,01) belirlenmiştir. Bu 

sonuçlar da, gerek KKYDP makine ekipman desteğinden yararlanan, gerekse yararlanmayan 

işletmelerde elde edilen tarımsal gelirde önemli artışlar meydana geldiğini göstermektedir. Söz konusu 

destek programının, Samsun ilinde, çarpan etkisi oluşturarak, üreticiler arasında önemli bir sinerji 

oluşturduğu ifade edilebilir.  

Tarımsal işletmelerin faaliyet göstermiş olduğu tarımsal arazi (sahip olunan + kiracılık + ortakçılık) 

miktarında, 2011 yılından 2014-2015 yılına gelindiğinde önemli bir değişim olmadığı belirlenmiştir.  

Bu sebeple, tarımsal işletmelerin, tarımsal faaliyet gösterdikleri tarım arazilerinin dağılımı esas olarak; 

sulu, kuru ve dikili arazilerden oluştuğu tespit edilmiştir. Samsun yöresinde, çalışmanın yapıldığı 

tarımsal işletmelerde tercih edilen ürünler olarak; fındık, buğday, mısır (dane ve silaj), fasulye, fiğ, 

çeşitli sebzeler, erik, şeftali, ayçiçeği, elma, çeşitli yem bitkileri, çeltik, hayvancılık ilk sırada yer 

almıştır. Çalışmanın bu bölümünde, işletme ölçeği ve uzmanlaşma durumu aşağıda belirtilmiştir 

(Çizelge 274).  

Çizelge 274. Samsun ilindeki tarımsal işletmelerde ölçek büyüklüğü ve uzmanlaşma durumu  

Destekten yararlanma ve işletmelerde ölçek 

büyüklüğü ve uzmanlaşma durumu  

N Ortalama Standart 

sapma 

Mann 

Whitney U 

p 

 

Destek alan 

 

 

 

İşletme ölçeği 

Küçük 

ölçekli 

77 1,54 

 

0,50  

 

 

2.751,000 

 

 

 

0,786 
Büyük 

ölçekli 

65 

 

Destek almayan 

Küçük 

ölçekli 

24 1,55 0,55 

Büyük 

ölçekli 

17 

Destek alan  

Uzmanlaşma 

durumu 

Var 68 0,48 0,50  

2.629,000 

 

 

0,452 Yok 74 

Destek almayan Var 22 0,55 0,50 

Yok 19 
*, ** sırasıyla p<0,05, ve p<0,01 istatiksel önem düzeyini ifade etmektedir. 
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İşletme ölçeği açısından destek alan ve almayan işletmeler arasındaki farklılığın istatiksel olarak 

önemli olmadığı (p>0,05) belirlenmiştir. Bununla birlikte, destek alan işletmelerin 77’si büyük ölçekli 

iken, geriye kalan 65’inin küçük ölçekli olduğu belirlenmiştir. Destek almayan işletmelerin 24’inin 

büyük ölçekli, 17’sinin ise küçük ölçekli olduğu tespit edilmiştir. Tarımsal işletmelerde uzmanlaşma 

açısından, destek alan ve almayan işletmeler arasındaki farklılığın istatiksel olarak önemli olmadığı 

(p>0,05) belirlenmiştir. Destek alan işletmelerin 68’inde herhangi bir ürünün üretiminde uzmanlaşma 

söz konusu iken, 74’ünde ise uzmanlaşmanın söz konusu olmadığı tespit edilmiştir. Destek almayan 

işletmelerin ise 22’sinde uzmanlaşma söz konusu iken, geriye kalan 19’unda uzmanlaşmanın söz 

konusu olmadığı belirlenmiştir.      

 

4.5.2.1. Samsun İli Makine Ekipman Alımı Desteklemelerine İlişkin Karşıt Durum Etki 

Değerlendirmesi Sonuçları 

 

Çalışmanın araştırma sorusu “KKYDP kapsamında makine ekipman alımı desteklerinin etkisi nedir?” 

şeklindedir. Kullanılan yöntemlerde, bağımlı değişken olarak birçok çalışmada da kullanılan, istihdam 

edilen personel sayısı, tarımsal ürün üretim kapasitesi ve tarımsal işletmenin elde ettiği yıllık tarımsal 

gelir seçilmiştir. Bu değişkenlerin yanında, analizlerin tutarlılığı ve güvenilirliğini arttırmak için 

işletme ölçeği ve uzmanlaşma da kontrol değişkeni olarak analize dahil edilmiştir. Anketlerde, 

istihdam edilen toplam personel sayısı, tarımsal ürün üretim kapasitesi ve tarımsal gelire ilişkin, 2011 

ve 2014-2015 dönemi bilgileri talep edilmiştir. 2012 ve 2013 yıllarında ani bir değişiklik olmayacağı 

varsayımı ile bu yıllara ait bilgiler talep edilmemiştir. Bu çalışmada, etki değerlendirmesinde 

kullanılan değişkenler aşağıda belirtilmiştir (Çizelge 275). 

Çizelge 275. Samsun ilindeki tarımsal işletmelerde yapılan etki değerlendirme çalışmasında kullanılan 

değişkenler ve tanımlamaları 

Değişkenler Karakteristikler 

Bağımlı değişkenler  

Toplam istihdamdaki değişim Adet 

Tarımsal ürün üretim kapasitesindeki değişim Ton 

Tarımsal gelirdeki değişim TL 

Kontrol değişkenleri  

İşletme ölçeği 1: küçük, 2: büyük 

Uzmanlaşma 1: var, 0: yok 

Bağımsız değişkenler  

İstihdam edilen toplam personel sayısı (log) Adet 

Tarımsal ürün üretim kapasitesi (log) Ton 

Tarımsal gelir TL 

 

Eğilim skoru eşleştirme yöntemi için, birçok modeli alternatifi denenmiştir. Çiftçilik tecrübesi, tarım 

dışı gelir, üretici eğitim düzeyi vb. değişkenler anlamsız çıkmıştır. Söz konusu değişkenler farklı 

formlarda da denenmesine rağmen, anlamlı çıkmamıştır. Bu sebeple söz konusu değişkenler, analize 

dahil edilmemiştir. Analizlerde 2011 yılına ait olmak üzere, istihdam edilen toplam personel sayısı, 

tarımsal ürün üretim kapasitesi (logaritması), tarımsal gelir (logaritması), işletmelerde uzmanlaşma ve 

ölçek büyüklükleri modele dahil edilmiştir. Tarımsal ürün üretim kapasitesi ve tarımsal gelirin 

logaritması alınarak modele alınmıştır. Ancak, bu şekilde modelin uyumu sağlanabilmiş ve kullanılan 

bağımsız değişkenlerin, belirli düzeyde de olsa bağımlı değişkeni açıklayabilmesi sağlanabilmiştir. 

Analizin sonuçları aşağıda sunulmuştur (Çizelge 276 ve Çizelge 277). 

 

 

 



200 

 

Çizelge 276. Samsun ilinde makine ekipman desteği çerçevesinde yapılan logit regresyon analizinde 

kullanılan değişkenlere ait bazı tanımlayıcı istatistikler  

Değişkenler Özellik Ortalama Standart sapma 

Bağımlı değişken    

KKYDP kapsamında makine 

ekipman alımı desteğinden 

yararlanma durumu 

Y=1 (eğer evet ise),  

Y=0 (diğer durum)  

0,78 0,42 

Bağımsız değişkenler    

İstihdam edilen toplam personel 

sayısı (2011 yılı) 

Adet 1,65 2,38 

Tarımsal ürün üretim kapasitesi 

(2011 yılı)  

Ton (logaritmik) 1,18 0,79 

Tarımsal gelir (2011 yılı)  TL (logaritmik) 4,23 0,56 

Uzmanlaşma  1: evet, 0: hayır 0,58 0,49 

İşletme ölçeği 1: küçük, 2: büyük 1,56 0,50 

 

Oluşturulmuş olan logit modelinde hesaplanmış olan Wald, -2 Log likelihood ve Hosmer and 

Lemeshow değerlerine göre, modelde kullanılmış olan değişkenlerin, modeli yeterince açıklama 

gücüne sahip oldukları ifade edilebilir. 

 

Çizelge 277. Samsun ilinde makine ekipman desteği çerçevesinde yapılan lojit regresyon analizinin 

sonuçları 

Değişkenler Katsayı Standart hata Wald değeri p 

Sabit 5,802 2,532 5,252 0,022** 

İstihdam edilen toplam personel sayısı 0,149 0,142 1,106 0,293 

Tarımsal ürün üretim kapasitesi 1,269 0,498 6,488 0,011** 

Tarımsal gelir -1,357 0,717 3,584 0,058* 

Uzmanlaşma 0,205 0,406 0,253 0,615 

İşletme ölçeği -0,377 0,391 0,927 0,336 

Gözlem sayısı 183 

Wald (
2 ) 

9,470 

-2 Log likelihood 10,509 

Hosmer and Lemeshow Test (
2 ) 

6,621 

*, ** sırasıyla p<0,10, ve p<0,05 istatiksel önem düzeyini ifade etmektedir.   

 

Tarımsal işletmelerin, hibe desteğinden yararlanma durumu üzerine; tarımsal ürün üretim kapasitesi 

(p<0,05) ve tarımsal gelir (p<0,10) değişkenlerinin etkisinin istatiksel olarak önemli olduğu 

belirlenmiştir. Bu değişkenlerden; işletmelerin tarımsal ürün üretim kapasitesi pozitif, tarımsal gelir 

negatif yönlüdür. Diğer bir ifade ile tarımsal ürün üretim kapasitesi arttıkça, söz konusu projelerin 

kabul edilme olasılığı artarken, tarımsal gelir arttıkça, söz konusu projelerin kabul edilme olasılığı 

azalmaktadır. Bunun da sebebi olarak, işletmelerde elde edilen tarımsal gelir arttıkça, işletmelerin söz 

konusu makine ekipmanlara olan gereksinimlerinin göreli olarak azalmasından, diğer bir ifade ile ya 

daha büyük ölçekli ve kapasitesi yüksek, ya da daha pahalı olabilecek makine ekipmanlara 

yönelmelerinden kaynaklanabileceği düşünülmektedir. Modelde kullanılan diğer değişkenlerin 

etkisinin istatiksel olarak önemli olmadığı (p>0,05) tespit edilmiştir (Çizelge 277). Standardize edilmiş 

katsayılardan da, tarımsal işletmelerin KKYDP makine ekipman alımı desteğinden yararlanma 

durumu diğer bir ifade ile söz konusu projenin kabul edilmesi üzerinde etkili olan faktörlerin etkisi 

daha net olarak görülebilmektedir (Şekil 16). 

 



201 

 

Logit regresyon sonuçlarına göre elde edilen eğilim skorları aşağıda yer alan grafikte belirtilmiş 

olduğu gibidir (Şekil 17).    

 

 

Şekil 16. Samsun ilinde KKYDP makine ekipman alımı desteğinin kabul edilmesinde etkili olan 

değişkenler  

 

Şekil 17. Samsun ilinde KKYDP makine ekipman alımı çerçevesinde elde edilen eğilim skorları  

 

Bu bölümün başında belirtildiği gibi, eşleştirmeler lojit regresyon sonucunda elde edilen eğilim 

skorlarına göre yapılmıştır. Eğilim skorları eşleştirmeleri, yerine koyarak en yakın skor eşleştirme 

yöntemi ile yapılmıştır. Böylelikle, daha yakın değerler eşleştirilerek, yanlılık azaltılmıştır. Sapan ve 

aşırı eğilim skor değerleri çalışmaya alınmamış, eşleştirmeler ortak destek alanında yapılmıştır (EK 
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12). Eşleştirilen müdahale ve karşılaştırma grupları arasında eğilim skoru, istihdam edilen toplam 

personel sayısı, tarımsal ürün üretim kapasitesi ve tarımsal gelir açısından 2011 ve 2014-2015 yılları 

arasındaki farklılıklar aşağıda analiz edilmiştir. Daha sonra, eğilim skoru eşleştirme yöntemi ile farkın 

farkı yöntemi bir arada kullanılarak, zamanı dikkate alan daha yansız sonuçlar elde edilebilmiştir.  

 

Öncelikle, 2011 yılı için eşleştirme yapılan grup karşılaştırmaları yapılmıştır. Bunun için, eşleştirme 

skorlarının normallik testi aşağıda verilmiştir (Çizelge 278).  

 

Çizelge 278. Samsun ilinde KKYDP makine ekipman alımı desteği çerçevesinde eşleştirme 

skorlarının normallik testi  

Ortalama Standart sapma Minimum Maksimum 

0,78 0,10 0,44 0,98 

Anderson-Darling testi Lilliefors testi Shapiro Wilk testi 

A2 p* D Standardize 

edilmiş D 

P W p 

6,550 0,000 0,164 2,224 0,000 0,899 0,000 
*Anlamlılık testleri 2 yönlü olarak, α (alpha)=0,05 önem düzeyinde değerlendirilmiştir.     

 

Anderson-Darling, Lilliefors ve Shapiro Wilk testlerine göre p>0,05 olduğundan, eğilim skorlarının 

normal dağılım göstermediği belirlenmiştir. Bu sebeple eşleştirme skorlarına ilişkin verilerde 

parametrik olmayan testler kullanılmıştır. Eşleştirme skorlarının karşılaştırılması, Mann Whitney U 

testi kullanılarak yapılmış olup, istatiksel olarak farklılık olmadığı (p>0,05) belirlenmiştir (Çizelge 

279). 

Çizelge 279. Samsun ilinde KKYDP makine ekipman alımı desteği çerçevesinde eşleştirme 

skorlarının karşılaştırılması 

Eğilim skorları Ortalamaların eşitliği testi 

Mann Whitney U 

 

p* Ortalama Farkı Standart hata farkı 

Eğilim skoru 797,00 0,981 0,000 0,001 
*Anlamlılık testleri 2 yönlü olarak, α (alpha)=0,05 önem düzeyinde değerlendirilmiştir. 

2011 yılında, tarımsal işletmelerin istihdam ettikleri toplam personel sayısının,  normal dağılım 

göstermediği (p<0,05) belirlenmiş olup (Çizelge 280), eşleştirme yapılan gruplar arası istihdam edilen 

toplam personel sayısının karşılaştırılması ise Mann Whitney U testi kullanılarak yapılmıştır (Çizelge 

281). Genel eşleştirme yapılarak gerçekleştirilen karşılaştırmada, 2011 yılında destek alan ve almayan 

işletmelerde istihdam edilen toplam personel sayısı ortalamaları arasında istatiksel olarak farklılık 

bulunmadığı (p>0,05) belirlenmiştir. Destek alan işletmelerde istihdam edilen toplam personel sayısı 

1,35 iken, destek almayan işletmelerde 1,25 olarak belirlenmiştir.       

Çizelge 280. Samsun ilindeki tarımsal işletmelerin istihdam ettikleri toplam personel sayısına ait 

normallik testi (2011)  

Ortalama (adet) Standart sapma Minimum Maksimum 

1,34 1,59 1,00 11,00 

Shapiro-Wilk testi Lilliefors testi Jarque-Bera (JB) testi 

W p* D Standardize 

edilmiş D 

p JB 

Gözlenen 

değer 

JB 

Kritik 

değer 

p 

0,303 0,000 0,471 6,373 0,000 7.285,99 5,991 0,000 
*Anlamlılık testleri 2 yönlü olarak, α (alpha)=0,05 önem düzeyinde değerlendirilmiştir.     
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2011 yılında, tarımsal işletmelerin tarımsal ürün üretim kapasitelerinin, normal dağılım göstermediği 

(p<0,05) belirlenmiş olup (Çizelge 282), eşleştirme yapılan gruplar arası tarımsal ürün üretim kapasite 

değerlerinin karşılaştırılması ise Mann Whitney U testi kullanılarak yapılmıştır (Çizelge 283). Genel 

eşleştirme yapılarak gerçekleştirilen karşılaştırmada, 2011 yılında destek alan ve almayan 

işletmelerde, tarımsal ürün üretim kapasite değerleri ortalamaları arasında istatiksel olarak farklılık 

bulunmadığı (p>0,05) belirlenmiştir. Destek alan işletmelerde ortalama tarımsal ürün üretim kapasitesi 

35,48 ton iken, destek almayan işletmelerde ise 37,84 ton olduğu belirlenmiştir.    

Çizelge 281. Samsun ilindeki tarımsal işletmelerin istihdam ettikleri toplam personel sayısının 

karşılaştırılması (2011)  

Destekten yararlanma 

durumu 

N Ortalama (adet) Standart sapma Mann 

Whitney U 

p 

Destek alan 41 1,35 1,61 817,500 0,739 

Destek almayan 41 1,25 0,95 
*, ** sırasıyla p<0,05, ve p<0,01 istatiksel önem düzeyini ifade etmektedir.   

Çizelge 282. Samsun ilindeki işletmelerin tarımsal ürün üretim kapasitesi değerlerine ait normallik 

testi (2011)  

Ortalama (ton) Standart sapma Minimum Maksimum 

34,05 68,50 0,30 400,00 

Shapiro-Wilk testi Lilliefors testi Jarque-Bera (JB) testi 

W p* D Standardize 

edilmiş D 

p JB 

Gözlenen 

değer 

JB 

Kritik 

değer 

p 

0,196 0,000 0,405 5,473 0,000 88.846,88 5,991 0,000 
*Anlamlılık testleri 2 yönlü olarak, α (alpha)=0,05 önem düzeyinde değerlendirilmiştir.     

 

Çizelge 283. Samsun ilindeki işletmelerin tarımsal ürün üretim kapasite değerlerinin karşılaştırılması 

(2011)  

Destekten yararlanma 

durumu 

N Ortalama (ton) Standart sapma Mann 

Whitney U 

p 

Destek alan 41 35,48 72,35 731,000 0,509 

Destek almayan 41 37,84 68,07 
*, ** sırasıyla p<0,05, ve p<0,01 istatiksel önem düzeyini ifade etmektedir.   

2011 yılında, tarımsal işletmelerde elde edilen tarımsal gelir değerlerinin, normal dağılım 

göstermediği (p<0,05) belirlenmiş olup (Çizelge 284), eşleştirme yapılan gruplar arası tarımsal gelir 

değerlerinin karşılaştırılması ise Mann Whitney U testi kullanılarak yapılmıştır (Çizelge 285). Genel 

eşleştirme yapılarak gerçekleştirilen karşılaştırmada, 2011 yılında destek alan ve almayan 

işletmelerde, tarımsal gelir değerleri ortalamaları arasındaki farkın istatiksel olarak önemli olmadığı 

(p>0,05) belirlenmiştir. Destek alan işletmelerde ortalama tarımsal gelir 26.697,50 TL iken, destek 

almayan işletmelerde ise 26.800,00 TL olduğu belirlenmiştir.       

Çizelge 284. Samsun ilindeki işletmelerde tarımsal gelir değerlerine ait normallik testi (2011)  

Ortalama (TL) Standart sapma Minimum Maksimum 

26.389,03 40.057,75 1.000,00 250.000, 00 

Shapiro-Wilk testi Lilliefors testi Jarque-Bera (JB) testi 

W p* D Standardize 

edilmiş D 

p JB 

Gözlenen 

değer 

JB 

Kritik 

değer 

p 

0,185 0,000 0,401 5,424 0,000 107.058,77 5,991 0,000 
*Anlamlılık testleri 2 yönlü olarak, α (alpha)=0,05 önem düzeyinde değerlendirilmiştir.     
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2014-2015 döneminde (esas olarak 2014 yılı), tarımsal işletmelerin istihdam ettikleri toplam personel 

sayısının,  normal dağılım göstermediği (p<0,05) belirlenmiş olup (Çizelge 286), eşleştirme yapılan 

gruplar arası istihdam edilen toplam personel sayısının karşılaştırılması ise Mann Whitney U testi 

kullanılarak yapılmıştır (Çizelge 287). 

 

Çizelge 285. Samsun ilindeki işletme gruplarına ait tarımsal gelir değerlerinin karşılaştırılması (2011)  

Destekten yararlanma 

durumu 

N Ortalama (TL) Standart sapma Mann 

Whitney U 

p 

Destek alan 41 26.697,50 39.698,79 789,500 0,923 

Destek almayan 41 26.800,00 41.782,75 
*, ** sırasıyla p<0,05, ve p<0,01 istatiksel önem düzeyini ifade etmektedir.   

 

Genel eşleştirme yapılarak gerçekleştirilen karşılaştırmada, 2014 yılında destek alan ve almayan 

işletmelerde istihdam edilen toplam personel sayısı ortalamaları arasında istatiksel olarak %1 önem 

düzeyinde (p<0,01) farklılık bulunduğu belirlenmiştir. Destek alan işletmelerde ortalama olarak 0,88 

kişi istihdam edilirken, destek almayan işletmelerde ise ortalama olarak 1,25 kişi istihdam edildiği 

belirlenmiştir. Bu sonuç da, destek almayan işletmelerde istihdam edilen personel sayısının, destek 

alan işletmelerden göreli olarak daha fazla olduğunu ortaya koymaktadır. Kullanılan KKYDP makine 

ekipman alımı desteğinin, tarımsal işletmelerde, mekanizasyon ve teknoloji kullanım düzeyini 

arttırarak, bu işletmelerde istihdam edilen personel sayısının, söz konusu destekten yararlanmayan 

işletmelere göre daha düşük olduğunu ortaya koyabilmektedir.          

 

Çizelge 286. Samsun ilindeki tarımsal işletmelerin istihdam ettikleri toplam personel sayısına ait 

normallik testi (2014)  

Ortalama (adet) Standart sapma Minimum Maksimum 

1,16 2,86 0,00 20,00 

Shapiro-Wilk testi Lilliefors testi Jarque-Bera (JB) testi 

W p* D Standardize 

edilmiş D 

p JB 

Gözlenen 

değer 

JB 

Kritik 

değer 

p 

0,469 0,000 0,387 4,610 0,000 2.762,98 5,991 0,000 
*Anlamlılık testleri 2 yönlü olarak, α (alpha)=0,05 önem düzeyinde değerlendirilmiştir.     

 

Çizelge 287. Samsun ilindeki tarımsal işletmelerin istihdam ettikleri toplam personel sayısının 

karşılaştırılması (2014)  

Destekten yararlanma 

durumu 

N Ortalama (adet) Standart sapma Mann 

Whitney U 

p 

Destek alan 41 0,88 2,87 229,000 0,000** 

Destek almayan 41 1,25 0,95 
*, ** sırasıyla p<0,05, ve p<0,01 istatiksel önem düzeyini ifade etmektedir.   

2014 yılında, tarımsal işletmelerin tarımsal ürün üretim kapasitelerinin, normal dağılım göstermediği 

(p<0,05) belirlenmiş olup (Çizelge 288), eşleştirme yapılan gruplar arası tarımsal ürün üretim kapasite 

değerlerinin karşılaştırılması ise Mann Whitney U testi ile yapılmıştır (Çizelge 289). Genel eşleştirme 

yapılarak gerçekleştirilen karşılaştırmada, 2014 yılında destek alan ve almayan işletmelerde, tarımsal 

ürün üretim kapasite ortalamaları arasındaki farklılığın, istatiksel olarak önemli olmadığı (p>0,05) 

belirlenmiştir.   
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Çizelge 288. Samsun ilindeki işletmelerin tarımsal ürün üretim kapasitesi değerlerine ait normallik 

testi (2014)  

Ortalama (ton) Standart sapma Minimum Maksimum 

93,47 401,54 0,400 5.000,00 

Shapiro-Wilk testi Lilliefors testi Jarque-Bera (JB) testi 

W p* D Standardize 

edilmiş D 

p JB 

Gözlenen 

değer 

JB Kritik 

değer 

p 

0,179 0,000 0,408 5,524 0,000 118.795,09 5,991 0,000 
*Anlamlılık testleri 2 yönlü olarak, α (alpha)=0,05 önem düzeyinde değerlendirilmiştir.     

Çizelge 289. Samsun ilindeki işletmelerin tarımsal ürün üretim kapasite değerlerinin karşılaştırılması 

(2014)  

Destekten yararlanma 

durumu 

N Ortalama (ton) Standart sapma Mann 

Whitney U 

p 

Destek alan 41 39,79 75,52 791,000 0,935 

Destek almayan 41 37,84 68,07 

*, ** sırasıyla p<0,05, ve p<0,01 istatiksel önem düzeyini ifade etmektedir.   

2014 yılında, tarımsal işletmelerde elde edilen tarımsal gelir değerlerinin, normal dağılım göstermediği (p<0,05) 

belirlenmiş olup (Çizelge 290), eşleştirme yapılan gruplar arası tarımsal gelir değerlerinin karşılaştırılması ise 

Mann Whitney U testi kullanılarak yapılmıştır (Çizelge 291). Genel eşleştirme yapılarak gerçekleştirilen 

karşılaştırmada, 2014 yılında destek alan ve almayan işletmelerde, tarımsal gelir değerleri ortalamaları arasında 

(sırasıyla 31.752,50 TL ve 24.750,00 TL) istatiksel olarak farklılık bulunmadığı (p>0,05) belirlenmiştir.   

Çizelge 290. Samsun ilindeki işletmelerde tarımsal gelir değerlerine ait normallik testi (2014)  

Ortalama (TL) Standart sapma Minimum Maksimum 

34.142,62 41.965,27 800,00 310.000,00 

Shapiro-Wilk testi Lilliefors testi Jarque-Bera (JB) testi 

W p* D Standardize 

edilmiş D 

p JB 

Gözlenen 

değer 

JB Kritik 

değer 

p 

0,641 0,000 0,222 3,008 0,000 2.072,100 5,991 0,000 
*Anlamlılık testleri 2 yönlü olarak, α (alpha)=0,05 önem düzeyinde değerlendirilmiştir.     

Çizelge 291. Samsun ilindeki işletme gruplarına ait tarımsal gelir değerlerinin karşılaştırılması (2014)  

Destekten yararlanma 

durumu 

N Ortalama (TL) Standart sapma Mann 

Whitney U 

p 

Destek alan 41 31.752,500 30.208,87 922,000 0,242 

Destek almayan 41 24.750,000 22.632,23 

*, ** p<0,05, ve p<0,01 istatiksel önem düzeyini ifade etmektedir.   

 

4.2.5.1.1. Samsun İli Makine Ekipman Alımı Desteklemelerine İlişkin İstihdam Edilen Toplam 

Personel Sayısı Açısından Karşıt Durum Etki Değerlendirmesi Sonuçları 

Karşıt durum etki değerlendirmesi eğilim skoru eşleştirme yöntemine göre müdahale ve karşılaştırma 

grubu tarımsal işletmelerde, farkın farkı yöntemi uygulandığında, zaman etkisi bertaraf edilerek, daha 

yansız sonuçlar elde edilebilmektedir. Eğilim skoru eşleştirme yöntemi ile farkın farkı yöntemi birlikte 

kullanıldığında ortaya çıkan sonuçlar aşağıda belirtilmiştir (Çizelge 292). Eşleştirilmiş farkın farkı 

yöntemine göre, destek alan tarımsal işletmeler ile almayan işletmelerin, istihdam edilen toplam 

personel sayıları arasındaki fark, 2011 yılında, +0,10 iken, 2014 yılında -0,37 olarak hesaplanmıştır. 

2011 yılından, 2014 yılına gelindiğinde hesaplanan farkın farkı da değeri de -0,47 olarak 

hesaplanmıştır. Bunun sebebi olarak bazı çıkarımlarda bulunulabilir. Bunlardan ilk olarak, söz konusu 

destek ile tarımsal üretimde makine ve teknoloji kullanım düzeyi artmış olmakla birlikte, istihdam 

edilen personel sayısında, destek almayan işletmelerde herhangi bir değişiklik olmamasına karşın, 

destek alan işletmelerde ise belirgin bir azalma meydana gelmiştir.   
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Çizelge 292. Samsun ili tarımsal işletmelerinde istihdam edilen toplam personel sayısı açısından 

eşleştirilmiş farkın farkı yöntemi sonuçları 

Bölge İstihdam edilen toplam personel 

sayısı (adet) 

İstihdam edilen toplam personel 

sayısı (adet) 

Farkın 

farkı 

2011 yılı 2014 yılı 

Destek 

alan 

Destek 

almayan 

Fark Destek 

alan 

Destek 

almayan 

Fark 

Samsun 1,35 1,25 +0,10 0,88 1,25 -0,37 -0,47 

 

4.2.5.1.2. Samsun İli Makine Ekipman Alımı Desteklemelerine İlişkin Tarımsal Ürün Üretim 

Kapasitesi Açısından Karşıt Durum Etki Değerlendirmesi Sonuçları 

 

Eğilim skoru kullanılarak, tarımsal ürün üretim kapasitesine ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur 

(Çizelge 293). 

Çizelge 293. Samsun ili tarımsal işletmelerinde tarımsal ürün üretim kapasitesi açısından eşleştirilmiş 

farkın farkı yöntemi sonuçları 

Bölge Ortalama tarımsal ürün üretim 

kapasitesi (ton) 

Ortalama tarımsal ürün üretim 

kapasitesi (ton) 

Farkın 

farkı 

2011 yılı 2014 yılı 

Destek 

alan 

Destek 

almayan 

Fark Destek 

alan 

Destek 

almayan 

Fark 

Samsun 35,48 37,84 -2,36 39,79 37,84 +1,95 +4,31 

 

Eşleştirilmiş farkın farkı yöntemine göre, destek alan tarımsal işletmeler ile almayan işletmelerin elde 

ettikleri tarımsal ürün üretim kapasitesi arasındaki fark, 2011 yılında, destek alan işletmelerde 

ortalama olarak 35,48 ton iken, destek almayan işletmelerde 37,84 ton olarak hesaplanmış olup, 

aradaki fark -2,36 ton olarak belirlenmiştir. 2014 yılına gelindiğinde ise destek alan işletmelerde, 

ortalama olarak 39,79 ton iken, destek almayan işletmelerde ise 37,84 ton olarak hesaplanmış olup, 

aradaki fark +1,95 ton olarak belirlenmiştir. Farkın farkı ise +4,31 ton olarak gerçekleşmiştir. Bu 

sonuç da, destek alan işletmelerde ortalama tarımsal ürün üretim kapasitesi artış göstermeye devam 

ederken, destek almayan işletmelerde ise belirli bir sabit düzeyin söz konusu olduğu belirlenmiştir. Bu 

da, söz konusu desteklerin, Samsun yöresinde tarımsal ürün üretimi açısından belirli bir sinerji 

oluşturduğu, destek alan ve almayan işletmelerin de bu durumdan pozitif yönde etkilendiğini ortaya 

koyabilmektedir. Tarımsal üretim açısından, olumlu ve gelişmeye yönelik bir rekabet ortamının 

oluştuğu ifade edilebilir.   

 

4.2.5.1.3. Samsun İli Makine Ekipman Alımı Desteklemelerine İlişkin Tarımsal Gelir Düzeyi 

Açısından Karşıt Durum Etki Değerlendirmesi Sonuçları 

Eğilim skoru eşleştirme yöntemi ile farkın farkı yöntemi birlikte kullanıldığında, tarımsal gelir 

açısından ortaya çıkan sonuçlar aşağıda belirtilmiştir (Çizelge 294). 

Çizelge 294. Samsun ili tarımsal işletmelerinde tarımsal gelir düzeyi açısından eşleştirilmiş farkın 

farkı yöntemi sonuçları 

Bölge Ortalama gelir düzeyi (TL) Ortalama gelir düzeyi (TL) Farkın 

farkı 2011 yılı 2014 yılı 

Destek 

alan 

Destek 

almayan 

Fark Destek 

alan 

Destek 

almayan 

Fark 

Konya 26.697,50 26.800,00 -132,50 31.752,50 24.750,00 +7.002,00 +7.134,50 
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Eşleştirilmiş farkın farkı yöntemine göre, destek alan tarımsal işletmeler ile almayan işletmelerin elde 

ettikleri ortalama gelir arasındaki fark, hem 2011 yılında, hem 2014 yılında daha yüksek çıkmış 

olmakla birlikte, 2011 yılından 2014 yılına gelindiğinde, elde edilen tarımsal gelir düzeylerinde 

önemli artışların olduğu belirlenmiştir. Özellikle destek alan işletmelerdeki artışın, destek almayan 

işletmelerden çok daha fazla olduğu belirlenmiştir. Bunun sebebi de, 2014 yılında, destek alan ve 

almayan işletmeler arasındaki ortalama tarımsal gelir düzeyi arasındaki farkın, 2011 yılına göre 

oldukça fazla olmasından kaynaklanmaktadır. Söz konusu artışta, kullanılmış olan makine ekipman 

hibe desteklerinin öneminin büyük olduğu düşünülmektedir. Hem söz konusu destekten doğrudan 

yararlanan işletmelerde etkisi; 2011 yılında bu destekten yararlanamayan işletmelerde de, gelecek 

yıllarda bu desteğe başvuru isteğinin oluşması, hem de gerek kapasite artışı, gerekse de kalite ve 

hijyen parametrelerindeki artış, dolayısıyla daha çok gelir artışı sağlanması beklentisi, KKYDP 

makine ekipman alımı desteğinin oluşturduğu çarpan etkisine iyi bir örnek olarak gösterilebilir. Destek 

alan ve almayan işletmelerde, ortalama tarımsal gelir düzeyindeki fark, 2011 yılında -132,50 TL iken, 

2014 yılında +7.002,50 TL olarak hesaplanmış olup, farkın farkı da +7.134,50 TL olarak 

hesaplanmıştır.    

 

4.2.5.2. Samsun İli Makine Ekipman Alımı Desteklemelerine İlişkin Elde Edilen Diğer Bulgular, 

Sorunlar ve Olası Çözüm Önerileri 

 

KKYDP makina ekipman alımı desteğinden yararlanmış olan 142 üreticinin, 51’i söz konusu destek 

olmamış olsaydı, almış olduğu makine ekipmanı yine de satın alacağını vurgulamıştır. Geriye kalan 91 

üreticinin de, bu destek olmasaydı, söz konusu makine ekipmanı alamayacağı belirlenmiştir. Söz 

konusu destek olmasaydı, yine de bu makine ekipmanı alacağı tespit edilen üreticilerin de, bahse konu 

makine ekipmanın, tarımsal üretim ve verim artışında önemli kolaylıklar sağlamakta olduğu ve 

dolayısıyla gıda güvenliği, hijyen ve temizlik gibi iyileştirici faktörlerin de sağlandığından, elde edilen 

tarımsal gelirde önemli artışların birlikte oluştuğu düşüncesine sahip oldukları belirlenmiştir. Bu 

destek olmasaydı, ilgili makine ekipmanı alamayacağını belirten üreticilerin de çoğunluğunun, bu 

satın almayı yapmak için yeterli maddi olanağının bulunmadığı tespit edilirken, bu ifadeyi söz konusu 

makine ekipmana zaruri ihtiyacının bulunmadığı açıklamasının izlediği belirlenmiştir. Bu sonuç da 

önemli sayılabilecek bir bulgudur. Çok az sayıda üreticinin de, söz konusu makine ekipmanı satın 

almak yerine, kiralama ile bu ihtiyacını giderebileceği düşüncesine sahip olduğu tespit edilmiştir.      

 

KKYDP makina ekipman alımı desteğinden yararlanmış olan 142 üreticiden, 137’si halen bunları 

kullanmakta olduğu belirlenirken, 5 üreticinin ise artık bu makine ekipmanı kullanmadığı 

belirlenmiştir. Söz konusu makine ekipmanı kullanmayan üreticiler de; bu makine ekipmana ihtiyacı 

kalmadığı, söz konusu makine ekipmandan daha iyisini aldığı, ya da bu makine ekipmanın arıza 

yaptığı için kullanamadığı tespit edilmiştir.     

 

KKYDP makina ekipman alımı desteğinden yararlanmış olan 142 üreticiden, 74’ünün, söz konusu 

makine ekipmanı kiralamak, ücreti karşılığında dışarıya iş yapmak ya da yardım amacıyla başkalarına 

verdiği belirlenmiş olup, geriye kalan 68 üreticinin ise söz konusu makine ekipmanı sadece kendisinin 

kullandığı tespit edilmiştir.    

 

KKYDP makina ekipman alımı desteğinden yararlanmış olan 122 üreticiden, hemen hemen tamamı 

söz konusu makine ekipmanın tarımsal üretimde verim ve kalite artışını sağladığını düşündüğü 

belirlenmiştir. 

Çalışmanın bu bölümünde, Samsun ilinde KKYDP makine ekipman alımı desteğinin başarısında ve 

amaca ulaşmasında, etkili olan faktörlerin belirlenmesine çalışılmıştır. Bunun için projeden destek 

alan ve almayan tüm üreticilerden bilgi istenmiştir. Çünkü destek alamasalar bile, tüm üreticilerin söz 
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konusu destek programına başvuruda bulunmuş olduğu ve bu program hakkında bilgi sahibi olduğu 

öngörülmektedir (Çizelge 295).  

Çizelge 295.Samsun ilinde KKYDP makine ekipman alımı desteğinin başarısında ve amaca 

ulaşmasında etkili olan faktörler 

İfadeler Ortalama Standart 

sapma 

Ortalama

ya göre 

sıralama 

Seçilen makine ekipmanlar, ilin tarımsal potansiyeli ve kırsal 

kalkınması için uygun ve yeterlidir. 

3,83 0,96 4 

Destek alınacak makine ekipmanlar ile ilgili sahip olunan 

tecrübe düzeyi önemlidir. 

3,74 0,86 5 

Sahip olunan işletme sermayesi, yatırımın sürdürülebilirliği 

açısından önemlidir. 

4,09 0,67 2 

Yörede, ürünlerin iyi işleyen pazarlama sistemlerine sahip 

olduğu düşünülmektedir. 

3,06 1,15 14 

KKYDP hakkında yeterince tanıtım yapılmaktadır. 3,39 1,54 10 

Proje başvuru, kabul ve uygulanma süreçlerinde bürokratik 

işlemler yoğun değildir. 

3,37 1,14 11 

Proje başvuru süresi yeterlidir. 3,68 0,99 6 

Hibe miktarı yeterlidir. 3,04 1,20 15 

Hibe ödemelerinde belirli bir düzen ve istikrar vardır. 3,31 0,93 12 

Proje hazırlama dokümanları yeterli ve anlaşılabilir formdadır. 3,54 0,99 8 

Hibe desteği ile alınan makinanın ürün kalitesi yeterli 

seviyededir. 

3,59 0,91 7 

Hibe desteği ile alınan makinanın satış sonrası servis 

hizmetleri yeterli düzeydedir. 

3,27 1,05 13 

Bakanlığın belirlediği makine ekipmanın müracaat 

kriterlerinden memnuniyet seviyesi iyi düzeydedir. 

3,42 1,08 9 

Hibe desteği ile alınacak makine ekipmanın fiyatı, piyasa 

fiyatına göre makul seviyededir. 

2,35 1,39 16 

Hibe desteği ile alınacak makine ekipman sayesinde, tarımsal 

faaliyetler için ihtiyaçlar büyük ölçüde karşılanabilecektir. 

3,98 0,90 3 

Hibe desteği ile makine ekipman alımı, üreticiler için tarımsal 

üretimi arttırmada oldukça faydalıdır.  

4,62 0,63 1 

 

Samsun ilindeki üreticiler açısından, her şeyden önce ilk olarak, hibe desteği ile makine ekipman 

alımı, üreticiler için tarımsal üretimi arttırmada oldukça faydalıdır ifadesi gelmiştir .Söz konusu destek 

ile makine ekipman alımı, üreticiler için, sahip olunan işletme sermayesi, yatırımın sürdürülebilirliği 

açısından önemlidir ifadesi bunu izlemiştir. Bu sonuç da, üreticiler açısından söz konusu destekleme 

modelinin iyi bir şekilde anlaşıldığı ve benimsendiğini ortaya koymaktadır. Ayrıca, verilen hibe 

desteği ile yararlanıcı üreticiden makine ekipman bedelinin %50’sinin istenmesinin yanı sıra, tarımsal 

faaliyetlerin sürdürülebilirliği açısından da, üreticilerde belirli bir sermaye sağlanması gerektiği 

düşüncesini ortaya koymaktadır. Diğer bir ifade ile artık tarımsal işletmeler ve dolayısıyla üreticiler 

arasında sermaye biriktirilmesinin öneminin oldukça iyi anlaşıldığını ortaya koyabilmektedir. Bunun 

ardından, hibe desteği ile alınacak makine ekipman sayesinde, tarımsal faaliyetler için ihtiyaçlar büyük 

ölçüde karşılanabilecektir ifadesi gelmiştir. Bunu, seçilen makine ekipmanlar, ilin tarımsal potansiyeli 

ve kırsal kalkınması için uygun ve yeterlidir, destek alınacak makine ekipmanlar ile ilgili sahip olunan 

tecrübe düzeyi önemlidir ifadeleri izlemiştir. Ardından gelen ifadeler şunlardır: 

(i) Destek alınacak makine ekipmanlar ile ilgili sahip olunan tecrübe düzeyi önemlidir.  

(ii) Proje başvuru süresi yeterlidir, hibe desteği ile alınan makinanın ürün kalitesi yeterli seviyededir. 

(iii) Proje hazırlama dokümanları yeterli ve anlaşılabilir formdadır. 
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(iv) Bakanlığın belirlediği makine ekipmanın müracaat kriterlerinden memnuniyet seviyesi iyi 

düzeydedir. 

(v) KKYDP hakkında yeterince tanıtım yapılmaktadır. 

(vi) Proje başvuru, kabul ve uygulanma süreçlerinde bürokratik işlemler yoğun değildir. 

(vii) Hibe ödemelerinde belirli bir düzen ve istikrar vardır. 

(viii) Hibe desteği ile alınan makinanın satış sonrası servis hizmetleri yeterli düzeydedir. 

(ix) Yörede, ürünlerin iyi işleyen pazarlama sistemlerine sahip olduğu düşünülmektedir. 

(x) Hibe miktarı yeterlidir. 

(xi) Hibe desteği ile alınacak makine ekipmanın fiyatı, piyasa fiyatına göre makul seviyededir. 

Bu aşamada ise, KKYDP makine ekipman alımı desteklemesi yerine kullanılabilecek bazı olası 

alternatiflere, üreticilerin bakış açısının belirlenmesine çalışılmıştır (Çizelge 296). Bunun için de likert 

ölçeğinden yararlanılmıştır. 

Çizelge 296. Samsun ilinde KKYDP makine ekipman alımı yerine kullanılabilecek bazı olası 

alternatifler 

İfadeler Ortalama Standart 

sapma 

Ortalama

ya göre 

sıralama 

%50 hibe desteği yerine, Tarım Kredi Kooperatifleri veya 

bankalardan sıfır faizli kredi kullanılarak makine-ekipman 

alınabilir.  

2,35 1,55 1 

İhtiyaç olan makine ekipmanların satın alınması yerine, 

kooperatiflerden veya şirketlerden daha ucuza kiralanması 

daha olumlu sonuçlar verebilir. 

1,43 0,96 2 

 

Bu sonuç da, üreticilerin genel anlamda, KKYDP makine ekipman alımı desteğine alternatif olarak 

yukarıda belirtilmiş olan seçenekleri tercih etme durumu açısından, kararsız konumda olduğu ifade 

edilebilir. Diğer bir ifade ile söz konusu destekleme modelinin, üreticiler açısından benimsenmiş 

olduğunu, tarımsal faaliyetlerinde bu modelin sağladığı faydaları net bir şekilde görebildikleri 

saptanmış olmaktadır.    

Üreticiler tarafından, tarımsal faaliyetler için en çok ihtiyaç duyulan makine ekipmanlar arasında, 

KKYDP makine ekipman alımı desteklemesi için, Samsun ilinde seçilmiş olan makine ve 

ekipmanların bulunduğu belirlenmiştir. Bu sonuç da, söz konusu destek programı kapsamında, ilde 

seçilen makine ekipmanların uygunluk durumunun oldukça yüksek olduğunu ortaya koyabilmektedir. 

Bu makine ekipmanların; traktör, pancar hasat makinası, yem karma makinası, süt soğutma tankı, 

mibzer, gübre serpme makinası, silaj makinası, çapa makinası, yem kırma makinası, pülverizatör, süt 

sağım makinası, römork, taş toplama makinası, çayır biçme makinası, el traktörü, sulama sistemleri, 

balya makinası, biçerbağlar, fındık toplama makinası vb. olduğu belirlenmiştir. Son olarak, üreticilere 

açık uçlu bir soru sorulmuştur. Bu soruda; KKYDP’nın uygulanmasında ve daha çok başarılı 

olmasında neler yapılması gerektiği, dikkat edilmesi gereken parametreler, söz konusu destekleme 

programının avantajlı ve dezavantajlı yönleri belirlenmeye çalışılmıştır. Bu aşamada, belirlenmiş olan 

parametre ve sonuçlar, önem düzeyine göre baştan sona doğru aşağıda sıralanmıştır: 

(i) Proje başvuru aşamasında üreticilerden istenilen, sahip olunması gereken arazi miktarının 

azaltılmasının, proje performansını arttırabileceği belirlenmiştir.    

(ii) Hibe destek oranının %50’den %75’e çıkartılmasının, projeye başvuran üretici sayısını 

çoğaltabileceği tespit edilmiştir.       

(iii) Proje başvuru sürecinde, bürokratik işlemlerin, mümkün çerçevede azaltılmasının, üreticiler 

açısından daha faydalı olacağı belirlenmiştir.  
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(iv) Söz konusu makine ekipmanın Katma Değer Vergisi (KDV)’nin devlet tarafından ödenmesi ya da 

oranının düşürülmesinin faydalı olabileceği öngörülmüştür. 

(v) Bu desteğin devam ettirilmesinin isabetli olacağı tespit edilmiştir. Bu süreçte de ilgili üretici 

kuruluşları ile işbirliği yapılarak öncelikler, hedefler ve amaçlar çerçevesinde sürekli değişen yıllık yol 

haritaları oluşturulmalıdır. 

(vi) Elde edilen bir diğer önemli sayılabilecek sonuç da, KKYDP makine ekipman alımı 

desteklemesinde, üreticinin ödeyeceği miktarın taksitlendirilerek ödeme işleminin 

gerçekleştirilmesinin, özellikle küçük ve orta ölçekli tarımsal işletmeler için sürdürülebilirlik 

noktasında önemli avantajlar sağlayabileceği öngörülebilir. 

(vii) Söz konusu destekleme modeli çerçevesinde, bazı firmaların makine ekipman fiyatlarını, olması 

gerektiğinden daha yukarıya çektiği belirlenmiştir. Bu durumun da, hem üreticinin hem de devletin 

yapacağı katkı miktarının artmasına sebep olduğu vurgulanmıştır. Bu çerçevede, makine ekipman 

çeşitlerine, kalitesine ve hatta yörelere özgü belirli standartlar oluşturulması durumunda, makine 

ekipman fiyatlarında görülen yapay yükselmelerin önüne geçilebileceği saptanmıştır. Söz konusu 

çözümler sağlanamaz ise, devlet tarafından Ziraat Bankası, Tarım Kredi Kooperatifleri ya da diğer 

finansal kurumlar aracılığı ile üreticilere faizsiz kredi kullandırılmasının da bir seçenek olarak ortaya 

çıkabildiği tespit edilmiştir.  

(viii) Bu destekler üreticilere kullandırılırken, sahip olunan arazi miktarı (tapu beyan edilerek) yerine, 

tarımsal faaliyetlerin yürütüldüğü kiralık araziler, hisseli araziler de, tarımsal işletmelerin 

faaliyetlerinin devam ettiğini göstermesi konusunda faydalı olabilecektir. Ya da üreticilerin bir üretim 

dönemi içerisinde üretmiş oldukları tarımsal üretim miktarı da, sahip olunan arazi miktarı yerine, bir 

diğer referans gösterge olarak kabul edilebilir.  

 

4.2.6. Erzurum İli Makine Ekipman Alımı Desteklemelerine İlişkin Sonuçlar 

 

Erzurum ilinde gerek ekonomik yatırımlar, gerekse makine ekipman alımlarının desteklenmesi 

programının etkisinin değerlendirilmesi çalışmalarında 2011 yılı baz alınmıştır. Bu dönemde makine 

ekipman alımı desteklemelerine ilişkin olarak, söz konusu destekleme programından yararlanan 128 

işletme, yararlanmayan 38 işletme olmak üzere toplam 166 üretici ile anket çalışması yapılmıştır.  

Öncelikle, analiz edilecek olan tüm parametrelere ait verilerin normal dağılım gösterip-göstermediği 

test edilmiştir. Söz konusu verilerin,  %5 önem düzeyine göre (α=0,05) normal dağılım göstermediği 

(p<α), Shapiro-Wilk, Anderson-Darling, Lilliefors, Jarque-Bera testleri kullanılarak tespit edilmiştir.  

Bu sebeple, üretici eğitim düzeyi, üreticinin mesleki tecrübesi ve faaliyet gösterilen yöredeki üretici 

tecrübesi parametrelerine ilişkin olarak, söz konusu desteklemeden yararlanan ve yararlanmayan 

üreticiler/işletmeler arasındaki farklılığı ortaya koyabilmek için Mann-Whitney U testinden 

yararlanılmıştır (Çizelge 297). Destek alan ve almayan işletmelerde, üreticilerin çoğunluğunun ilkokul 

mezunu olduğu belirlenmiştir (Şekil 18).  

Yapılan değerlendirmede, üreticinin mesleki tecrübesi ile faaliyet gösterilen yöredeki üretici tecrübesi 

birbirine paralel olarak çok benzediğinden, sadece üretici tecrübesi dikkate alınmıştır. İki ortalama 

arasındaki farkın önemlilik testi yerine kullanılabilecek en güçlü test Mann-Whitney U testidir. 
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Şekil 18. Erzurum ilinde üreticilerin eğitim düzeylerine göre dağılımı 

 

Çizelge 297. Erzurum ilinde tarımsal işletmelere ait bazı karakteristikler 

Karakteristikler İşletmeler ortalaması Mann-

Whitney U 

p 

Destek alan işletmeler  

(n=128) 

Destek almayan 

işletmeler (n=38) 

Üretici eğitim düzeyi 

(0: okur-yazar değil,    1: 

ilkokul, 2: ortaokul, 3: 

lise, 4: ön lisans,  

5: lisans, 6: lisansüstü)   

 

1,40 

 

1,32 

 

 

2.504,000 

 

0,439 

Üretici tecrübesi (yıl) 38,52 36,60 2.515,000 0,513 

*, **sırasıyla p<0,05, p<0,01 istatiksel önem düzeyini ifade etmektedir.   

Üretici eğitim düzeyi ve üretici tecrübesi açısından, makine ekipman desteğinden yararlanan ve 

yararlanmayan işletmeler arasında istatiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığı (p>0,05) 

belirlenmiştir. Üreticilerin mesleki tecrübesi ve faaliyet gösterilen yöredeki üretici tecrübesi hemen 

hemen aynı olduğundan, sadece üretici tecrübesi dikkate alınmıştır.   

Genel olarak bir değerlendirme yapıldığında, destek alan ve almayan işletmelerde üretici eğitim 

düzeyinin ilkokul ve ortaokul mezuniyeti arasında bulunduğu belirlenmiştir. Destek alan işletmelerde 

üretici tecrübesi ortalama olarak 38,52 yıl olup, destek almayan işletmelerde ise 36,60 yıl olduğu 

belirlenmiştir. 

 

Anket çalışması yapılan üreticilerin; Erzurum yöresinde, esas olarak Pasinler, Yakutiye, ve Aziziye 

gibi ilçe ve yörelerde tarımsal faaliyetlerini sürdürmekte oldukları tespit edilmiştir.  
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Anket çalışması yapılan üreticilerin çoğunun en az bir ya da daha fazla bir tarımsal kuruluşa ya da 

üretici kooperatifine üye olduğu tespit edilmiştir. Analiz edilen 166 üreticinin, hemen hemen 

tamamının ziraat odasına kayıtlı olduğu, bununla birlikte üye olunan başlıca tarımsal kuruluşların ise; 

Tarım Kredi Kooperatifleri, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, Koyun-Keçi Üretici Birliği olduğu 

belirlenmiştir. Üreticilerin çoğunluğunun herhangi bir sosyal güvencesi olduğu belirlenmiştir. 85 

üreticinin Bağ-Kur, 47’sini SSK, 13’ünü Yeşil Kart, 8 üreticinin Emekli Sandığı, geriye kalan 13 

üreticinin ise herhangi bir sosyal güvelik sistemine sahip olmadığı tespit edilmiştir. Üreticilerin sosyal 

güvenlik primlerini düzgün olarak ödeyebilme durumu incelendiğinde; öncelikle, anket çalışması 

yapılan 166 üreticinin 86’sının söz konusu primleri düzenli olarak ödeyebildiği, geriye kalan 80’inin 

ise düzenli olarak ödeyemediği belirlenmiştir. Üretici dışında aile çalışanının, KKYDP kapsamında 

makine ekipman alımı desteğinden yararlanan işletmelerde daha fazla olduğu, söz konusu farklılığın 

da istatiksel olarak önemli olduğu (p<0,05) belirlenmiştir (Çizelge 298). Öncelikle destek alan 

işletmelerin 21’inde ve almayan işletmelerin de 12’sinde, üretici dışında hiçbir aile bireyi olmadığı 

belirlenmiştir. Sadece 1 birey olan (bu da büyük çoğunlukla eşlerden oluşmaktadır) işletme sayısı, 

belirli düzeyde olmakla birlikte, üretici dışında işletmede çalışan aile bireyi sayısı 2, 3, 4 ve 5 olan 

işletmelerin sayısının yeterince olduğu belirlenmiştir. (Şekil 19). Bu sonuç da, diğer illerden biraz 

daha farklı olarak, Erzurum yöresinde de, kırsal kesimde, çiftçilik ile uğraşan bireylerin sayısının, 

diğer illerden göreli olarak daha fazla olduğunu ortaya koymaktadır.   

Çizelge 298. Erzurum ilindeki tarımsal işletmelerde üretici dışında aile çalışanı olma durumu 

İfade Destek alan 

işletmeler (n) 

Destek almayan 

işletmeler (n) 

Mann-Whitney U p 

Evet  107 26 2.723,000 0,035* 

Hayır 27 12 

Toplam 128 38 
*, **sırasıyla p<0,05, p<0,01 istatiksel önem düzeyini ifade etmektedir.   

 

 

Şekil 19. Erzurum ilindeki tarımsal işletmelerde üretici dışında çalışan aile bireyi sayısı 

  

KKYDP makine ekipman alımı desteklemeleri kapsamında, tarımsal işletmelerde, üretici dışında aile 

çalışanı sayısının dağılımı da aşağıda detaylı olarak analiz edilmiş olup, destek alan ve almayan 
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işletme grupları arasındaki farklılığın istatiksel olarak önemli olduğu (p<0,01) belirlenmiştir(Çizelge 

299).  

Çizelge 299. Erzurum ilindeki tarımsal işletmelerde üretici dışında aile çalışan sayısı açısından işletme 

grupları arasındaki farklılıklar 

Üretici dışında aile 

çalışanı sayısı 

Destek alan 

işletmeler (n) 

Destek almayan 

işletmeler (n) 

Mann-

Whitney U 

p 

0 21 12  

 

 

 

3.014,500 

 

 

 

 

0,008** 

1 9 5 

2 20 7 

3 28 7 

4 21 3 

5 17 0 

6 7 1 

7 4 1 

8 1 1 

10 0 1 

Toplam 128 38 
*, **sırasıyla p<0,05, p<0,01 istatiksel önem düzeyini ifade etmektedir.   

 Üreticilerin tarımsal üretim faaliyetlerini, büyük çoğunlukla kendilerinin yürütmekte olduğu 

belirlenmiştir. Diğer bir ifade ile üreticilerin, aktif olarak tarımsal üretim faaliyetlerini kendilerinin 

yapmakta oldukları tespit edilmiştir. Arazilerini icara ya da ortakçıya vererek işleten üretici sayısının, 

makine ekipman desteğinden yararlanan ve yararlanmayan işletme gruplarının her ikisinde oldukça az 

olduğu tespit edilmiştir.  

Erzurum ilinde, anket çalışması yapılan 166 üreticinin 60’ının herhangi bir tarım dışı gelire sahip 

olduğu, bunun da çoğunu emeklilik geliri oluşturduğu belirlenmiştir. Geriye kalan 106 üreticinin ise 

herhangi bir tarım dışı gelire sahip olmadığı belirlenmiştir. Tarım dışı gelire sahip olan 60 üreticinin 

de 50’sinin KKYDP makine ekipman desteği alan üreticilerden olduğu belirlenmiştir. Bu da, söz 

konusu destekten yararlanan üreticilerde, tarım dışı gelire sahip olma durumunun daha yüksek 

olduğunu ortaya koymaktadır.  

Üreticilerin tarım dışı gelire sahip olma parametresi açısından, makine ekipman desteğinden 

yararlanan ve yararlanmayan işletme grupları arasındaki farklılığın istatiksel olarak önemli olmadığı 

Mann-Whitney U testi ile belirlenmiştir (p>0,05) (Çizelge 300).     

Çizelge 300. Erzurum ilinde üreticilerin tarım dışı gelire sahip olma durumu arasındaki farklılıklar  

Karakteristikler İşletmeler ortalaması Mann-

Whitney U 

p 

Destek alan işletmeler  

(n=128) 

Destek almayan 

işletmeler (n=38) 

Tarım dışı gelire 

sahip olma (1:evet, 

0:hayır) 

0,39 0,27 2.621,000 0,200 

*, ** sırasıyla p<0,05, ve p<0,01 istatiksel önem düzeyini ifade etmektedir.   

 

Tarım dışı gelire sahip olan üreticilerin çoğunluğunun emekli geliri olduğu ya da aynı zamanda 

esnaflık yaptığı belirlenmiştir. Bununla birlikte, önceki bölümlerde açıklandığı gibi, emekli olan 

üretici sayısının da oldukça fazla olduğu tespit edilmiştir 

Diğer taraftan, hane halkının elde ettiği toplam gelir içerisinde, tarımdan elde edilen gelirin oranı 

dikkate alınarak, söz konusu desteklemeden yararlanma durumu arasındaki ilişki araştırılmıştır. Mann-

Whitney U testi sonuçlarına göre desteklemeden yararlanma durumu ile hane halkı geliri içerisinde 

tarımsal gelirin payı arasında istatiksel olarak anlamlı bir ilişki olmadığı belirlenmiştir (p>0,05) 

(Çizelge 301).  
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Çizelge 301. Erzurum ilinde üreticilerin elde ettiği tarımsal gelir ile makine ekipman desteğinden 

faydalanma durumu arasındaki ilişki  

Özellikler İşletme sayıları Toplam 

işletme / 

üretici sayısı 

(n) 

Mann-

Whitney U 

p 

Destek alan 

işletmeler / 

üreticiler  

(n=128) 

Destek almayan 

işletmeler / 

üreticiler (n=38) 

Hanehalkı gelirinin 

yarısından azını tarımsal 

faaliyetlerden elde eden 

üreticiler 

11 3 14  

 

 

 

 

2.016,500 

 

 

 

 

 

0,129 
Hanehalkı gelirinin yarısını 

tarımsal faaliyetlerden elde 

eden üreticiler 

44 8 52 

Hanehalkı gelirinin 

yarısından fazlası ve/veya 

tamamını tarımsal 

faaliyetlerden elde eden 

üreticiler 

73 27 100 

Toplam işletme / üretici 

sayısı (n) 

128 38 166 

*, ** sırasıyla p<0,05, ve p<0,01 istatiksel önem düzeyini ifade etmektedir.   

Üreticilerin ve/veya işletmelerin tarımsal üretim faaliyetlerini gerçekleştirdikleri arazi büyüklükleri ve 

bunların içerisinde kendilerine ait olan arazi büyüklükleri ile söz konusu makine ekipman desteğinden 

faydalanma arasındaki ilişki aşağıda analiz edilmiştir (Çizelge 302). Genel olarak, üreticilerin sahip 

oldukları arazi miktarı ile tarımsal üretim faaliyetini gerçekleştirdiği arazi büyüklüğü arasında paralel 

bir ilişki olduğu, diğer bir ifade ile bu değerlerin birbirlerine oldukça yakın olduğu tespit edilmiştir.     

Toplam arazi büyüklüğü ve üreticinin kendisine ait olan arazi büyüklüğü parametreleri açısından, 

destek alan ve almayan üretici/işletme grupları arasındaki farklılığın istatiksel olarak önemli olmadığı 

(p>0,05) belirlenmiştir. Toplam arazi büyüklüğü; destek alan işletmelerde ortalama olarak 181,92 

dekar iken, destek almayan işletmelerde ise 256,62 dekardır. Diğer taraftan, üreticilerin kendisine ait 

olan arazi büyüklükleri ise; destek alan işletmelerde ortalama olarak 146,41 dekar iken, destek 

almayan işletmelerde ise 164,43 dekar olduğu tespit edilmiştir (Şekil 20). Diğer bir ifade ile destek 

alan işletmelerde, söz konusu toplam arazi büyüklükleri ve üreticinin kendi mülkü olan arazi 

büyüklüklerinin, göreli olarak daha büyük olduğu ifade edilebilir.    

Çizelge 302. Erzurum ilinde üreticilerin tarımsal üretim faaliyetini gerçekleştirdikleri arazi büyüklüğü 

ile makine ekipman desteğinden faydalanma durumu arasındaki ilişki  

Özellikler İşletmeler ortalaması (da) Mann-

Whitney 

U 

p 

Destek alan işletmeler / 

üreticiler  (n=128) 

Destek almayan 

işletmeler / üreticiler 

(n=38) 

Ortalama Standart 

sapma 

Ortalama Standart 

sapma 

Toplam arazi 

büyüklüğü (da) 

181,92 182,30 256,62 309,09 2.192,000 0,536 

Kendisine ait olan 

arazi büyüklüğü 

(da) 

146,41 145,54 164,43 233,96 2.549,000 0,433 

*, ** sırasıyla p<0,05, ve p<0,01 istatiksel önem düzeyini ifade etmektedir.   
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Şekil 20. Erzurum ilinde üreticilerin sahip oldukları mülk ve toplam arazi büyüklükleri 

 

KKYDP kapsamında destek başvurusunda bulunulup, satın alınan makine ekipmanların ise esas olarak 

şunlardan oluştuğu belirlenmiştir: traktör, silaj makinası, patates söküm makinası, pulluk, römork, 

tırmık, çayır biçme makinası, hububat hasat harman makinası, balya makinası, yem kırma makinası, 

mibzer, biçerbağlar vb. Her ile göre bazı değişiklikler olmakla birlikte, Erzurum ilinde de, KKYDP 

makine ekipman satın alımı desteklemesi kapsamında yoğun tercih edilen tarımsal makine ve 

ekipmanların dağılımı yukarıda bahsedilmiş olan cihazlardan oluşmaktadır. Bunların içerisinde en çok 

tercih edilenlerin ise silaj makinası, el traktörü, traktör, mibzer, silaj makinası, pulluk, balya makinası, 

ot biçme makinası, patates söküm makinası, hububat hasat harman makinası olduğu belirlenmiştir.  

 

Üreticilerin söz konusu desteklemeden büyük oranda, GTHB il ve ilçe müdürlükleri personelinden 

haberdar olduklarını belirtmişlerdir. Bunu; yakın çevre, tanıdık ve arkadaşlardan öğrenme seçeneği 

izlemiştir. Az oranda da olsa üreticilerin, çeşitli firmalardan, basın-yayın ve görsel iletişim 

araçlarından, çeşitli kooperatiflerin temsilcilerinden söz konusu desteklemelerin yapılmakta olduğunu 

öğrendikleri belirlenmiştir.  

Hibe desteği ile üreticilerin satın aldıkları makine ekipmanı satan, bayii ya da firmanın, başvuru öncesi 

üreticiler ile temasa geçme durumu da analiz edilmiştir. Burada da, söz konusu desteklemeden 

yararlanan ve yararlanmayan üreticiler birlikte değerlendirilmiştir. Çünkü firmalar tarafından 

üreticilere yapılması olası temasın, başvuru öncesinde tüm üreticiler için söz konusu olacağı 

öngörülmüştür (Çizelge 303).    

Çizelge 303. Erzurum ilinde KKYDP makine ekipman alımı desteği ile üreticilerin makine ekipmanı 

satan, bayii ya da firmanın, başvuru öncesi üreticiler ile temasa geçme durumu 

 

Özellikler İşletme sayıları Mann-

Whitney U 

p 

Destek alan 

işletmeler / 

üreticiler  (n=128) 

Destek almayan 

işletmeler / üreticiler 

(n=38) 

Temasa geçilme durumu 

(1: evet, 0:hayır) 

0,04 0,19 1.997,500 0,002** 

*, ** sırasıyla p<0,05, ve p<0,01 istatiksel önem düzeyini ifade etmektedir.   

Toplam arazi 
büyüklüğü (da); 

181,92

Mülk arazi 
büyüklüğü (da); 

146,41

Toplam arazi 
büyüklüğü (da); 

256,62

Mülk arazi 
büyüklüğü (da); 

164,43

0 50 100 150 200 250 300

Toplam arazi büyüklüğü (da)

Mülk arazi büyüklüğü (da)

Destek almayan işletmeler Destek alan işletmeler
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Destek alan 128 üreticinin sadece 12’si bu şekilde bir temasın söz konusu olduğunu belirtirken, destek 

almayan 38 üreticinin de 7’sinin, firmalar ile herhangi bir temasın söz konusu olduğunu 

belirtmişlerdir. Erzurum ilinde KKYDP makine ekipman alımı desteği ile üreticilerin makine 

ekipmanı satan, bayii ya da firmanın, başvuru öncesi üreticiler ile temasa geçme durumu açısından, 

destek alan ve almayan işletmeler arasındaki farklılığın istatiksel olarak önemli olduğu (p<0,01) 

belirlenmiştir. Destek almayan firmalarda, söz konusu temasın daha fazla olduğu ifade edilebilir. 

Böylelikle, destek alan ve almayan işletmelerde, firmalar ile olan temas açısından önemli bir farklılık 

bulunduğu, destek almayan firmalarda söz konusu temasın daha yoğun olduğu şeklinde bir çıkarımda 

bulunulabilir.    

Destek alan ve almayan üreticiler açısından, projeyi hazırlayan kişi ya da kurumlara göre yapılan 

analizin sonuçları aşağıda belirtilmiştir (Çizelge 304). Destek alan ve almayan işletme grupları 

arasında, projeyi hazırlayan kişi ya da kurumlar açısından farklılığın istatiksel olarak önemli olduğu 

(p<0,01) belirlenmiştir. Söz konusu destekten yararlanan firmaların projelerini büyük oranda, makine 

ekipmanı satın aldığı firmalar, üreticinin kendisi ve il/ilçe Tarım Müdürlüklerinde görevli teknik 

personelin katkıları ile hazırladıkları belirlenmiştir. Özellikle destek alan üreticilerde, bu sayının 

toplam içindeki oranı daha yüksektir. Ancak, kendilerinin hazırlama sürecinde oldukça çaba 

gösterdikleri, bunun yanında, makine ekipmanı satın alacakları firmalar, danışman firmalar ve ziraat 

odalarından da bu konuda destek aldıkları belirlenmiştir. KKYDP makine ekipman alımı desteğinden 

yararlanan 128 üreticinin, 126’sının alınan makine ekipmanı hemen faaliyete geçirirken, geriye kalan 

2 üreticinin ise hemen faaliyete geçiremediği tespit edilmiştir. Bu sonuç da, üreticilerin satın aldıkları 

makine ekipmanları çoğunlukla hemen faaliyete geçirdiklerini ortaya koymaktadır.       

Çizelge 304. Erzurum ilinde KKYDP makine ekipman alımı desteği kapsamında projeyi hazırlayan 

kişi ya da kurumlar arasındaki farklılıklar 

KKYDP’ni hazırlayan kişi 

ya da kurumlar 

İşletme sayıları Mann-

Whitney U 

p 

Destek alan 

işletmeler / üreticiler  

(n=128) 

Destek almayan 

işletmeler / üreticiler 

(n=38) 

Firma 113 12  

 

 

933,500 

 

 

 

0,000** 

Üreticinin kendisi 13 26 

Danışman 0 0 

İl/ilçe tarım müdürlükleri 2 0 

Ziraat odaları 0 0 

Diğer 0 0 

Toplam (n) 128 38 
*, ** sırasıyla p<0,05, ve p<0,01 istatiksel önem düzeyini ifade etmektedir.   

KKYDP makine ekipman alımı desteğinden yararlanan 128 üreticinin 7’si, satın alınan makine 

ekipmanı destekleyici olarak, hibe kapsamı dışında ilave yedek parça vb. satın aldığı belirlenmiştir. 

Söz konusu ilave yedek parçalar özetle aşağıdaki makine ve ekipmanlardan oluşmaktadır (Çizelge 

305). Satın alınan bu destekleyici makine ve ekipmanların fiyatlarının çok yüksek olmadığı ifade 

edilebilir. Ancak, sadece hibe desteği ile satın alınan makine ekipman değil, bununla birlikte, tarımsal 

faaliyete bağlı olarak gerçekleşen tamamlayıcı alet ve makinaların da, üreticiler tarafından alındığı 

belirlenmiştir.     

 

Çizelge 305. Erzurum ilinde alınan makine ekipmanı destekleyici olarak hibe kapsamı dışında satın 

alınan ilave yedek parça ve cihazlar 

Satın alınan ilave parçalar Yapılan iyileştirmeler 

Şanzuman, pompa Depolama ünitesi 

Diskaro sacı Yem karma makinası 

Römork alımı, hortum  

Hidrolik aparat, bıçak  
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Çalışmanın bu bölümünde, KKYDP makine ekipman desteğinden yararlanan üretici ve/veya 

işletmelerde, KKYDP makine ekipman desteğinden yararlanma öncesi durumuna göre değişim 

göstermesi beklenen değişkenler detaylı olarak analiz edilmeye çalışılmıştır. Tarımsal işletmelerde 

istihdam edilen üreticilerin çoğunluğunun geçici olarak ve vasıfsız işçi statüsünde olduğu belirlenmiş 

olup, daimi statüde ve kalifiye olarak çalışan işçi sayısının oldukça az olduğu belirlenmiştir. Bu 

sebeple, tarımsal işletmelerde üreticilerin istihdam etmiş oldukları işçi sayıları toplam olarak 

değerlendirilmiş olup, bu da geçici ve daimi statüde olan vasıflı ve vasıfsız işçi sayılarının 

toplamından oluşturulmuştur (Çizelge 306). 

Çizelge 306. Erzurum ilinde aile üyeleri dışında tarımsal işletmelerde istihdam edilen işçi durumu 

 Destek alan işletmeler Destek almayan işletmeler Topla

m 

işletm

e 

sayısı 

(n) 

İşçi 

istihdam 

eden 

işletmeler 

(n) 

İşçi 

istihdam 

etmeyen 

işletmeler 

(n) 

Toplam 

destek 

alan 

işletme 

sayısı (n) 

İşçi 

istihdam 

eden 

işletmeler 

(n) 

İşçi 

istihdam 

etmeyen 

işletmeler 

(n) 

Toplam 

destek 

almayan 

işletme 

sayısı (n) 

2011 1 127 128 0 38 38 166 

2015 1 127 128 0 38 38 166 

Fark  0 0 - 0 0 - - 

Değişim 

(%) 

0 0 - 0 0 - - 

2011 yılında KKYDP kapsamında makine ekipman desteği alan 128 üreticinin/tarımsal işletmenin 

sadece 1 adedi işçi istihdam ederken, 2015 yılına gelindiğinde işçi istihdam eden işletme sayısı yine 

1’de sabit kalmıştır. Yine 2011 yılında KKYDP kapsamında makine ekipman desteği alamayan 38 

üreticinin/tarımsal işletmenin hiçbiri işçi istihdam etmezken, 2015 yılına gelindiğinde işçi istihdam 

eden işletme sayısı yine 0’da sabit kalmıştır. Görüldüğü gibi, söz konusu artışın destek alan ve 

almayan işletmelerde, hiçbir farklılık göstermediği belirlenmiştir.   

2011 ve 2014-2015 yıllarında KKYDP kapsamında makine ekipman desteği alan ve almayan 

üreticilerin/tarımsal işletmelerin, istihdam ettikleri işçi sayılarına göre dağılımı aşağıda detaylı olarak 

verilmiştir (Çizelge 307). 2011 yılından, 2014-2015 dönemine gelindiğinde, destek alan işletmelerde, 

işçi istihdam eden üretici sayısında, yukarıda da belirtildiği gibi hiçbir değişiklik olmamıştır.   

Çizelge 307. Erzurum ilindeki tarımsal işletmelerin istihdam ettikleri işçi sayılarının dağılımı  

2011 2014-2015 

İstihdam 

edilen işçi 

sayısı (adet) 

Destek alan 

işletmeler (n) 

Destek 

almayan 

işletmeler (n) 

İstihdam 

edilen işçi 

sayısı (adet) 

Destek alan 

işletmeler (n) 

Destek 

almayan 

işletmeler (n) 

0 127 38 0 127 38 

1-5 0 0 1-5 0 0 

6-10 1 0 6-10 1 0 

11-20 0 0 11-20 0 0 

21-50 0 0 21-50 0 0 

51 ve üzeri 0 0 51 ve üzeri 0 0 

Toplam 128 38 Toplam 128 38 

 

Erzurum ilinde, 2011 yılından, 2014-2015 dönemine geçildiğinde, tarımsal işletmelerin istihdam 

ettikleri işçi sayılarındaki hiçbir değişiklik olmamıştır. Bu da üreticilerin, tarımsal işlemlerini, 

çoğunlukla kendilerinin yerine getirebildiğini ortaya koymaktadır.  

Tarımsal işletmelerin üretim kapasiteleri açısından yapılan değerlendirmede, 2011 yılından 2014-2015 

üretim dönemine gelindiğinde, önemli bir artış (%21,28) olduğu belirlenmiştir (Çizelge 308). Bu 
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sonuç da, KKYDP makine ekipman satın alımı desteklerinin, tarımsal işletmelerdeki üretim kapasitesi 

artışlarına yaptığı katkıyı açık olarak ortaya koyabilmektedir.  

 

Çizelge 308. Erzurum ilindeki tarımsal işletmelerde üretim kapasitelerindeki değişim 

Yıllar Tarımsal 

işletme 

sayısı (n) 

Ortalama tarımsal 

üretim miktarı 

(ton) 

Değişim 

(%) 

Standart 

sapma 

Minimum Maksimum 

2011 166 95,27 +21,28 114,08 2,00 900,00 

2014-2015 166 115,54 136,54 3,00 1.100,00 

 

Erzurum ilinde 2011 yılında tarımsal işletmelerde üretilen ortalama tarımsal üretim miktarı 95,27 ton 

iken, 2014-2015 yılında ise bu değerin 115,54 tona ulaştığı belirlenmiştir. Standart sapma değerlerinin 

yüksek olmasının da, işletmelerde üretilen tarımsal üretim miktarına ait minimum ve maksimum 

değerler arasında önemli bir fark olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir.  

Söz konusu tarımsal üretim miktarlarının, destek alan ve almayan işletmelere göre dağılımı aşağıda 

belirtilmiştir (Çizelge 309).  

Çizelge 309. Erzurum ilindeki tarımsal işletmelerde ortalama tarımsal üretim miktarlarına ilişkin 

tanımlayıcı istatistikler  

Yıllar ve destek alma durumu N Ortalama 

(ton) 

Standart 

sapma 

Mann 

Whitney U 

p 

 

Destek 

alan 

 

Tarımsal üretim miktarı  

(2014-2015) 

128 100,97 97,03 9.130,000 0,069 

Tarımsal üretim miktarı 

(2011) 

128 83,06 80,38 

 

Destek 

almayan 

Tarımsal üretim miktarı  

(2014-2015) 

38 

 

155,70 213,30 799,000 0,217 

Tarımsal üretim miktarı 

(2011) 

38 126,81 174,73 

*, ** sırasıyla p<0,10, ve p<0,05 istatiksel önem düzeyini ifade etmektedir. 

2011 ve 2015 yıllarında, destek alan tarımsal işletmelerdeki, ortalama tarımsal üretim kapasitesi 

arasındaki farklılığın istatiksel olarak önemli olmadığı (p>0,05) belirlenmiştir. 2011 yılında 83,06 ton 

olan ortalama tarımsal üretim kapasitesi, 2014-2015 döneminde 100,97 tona yükselmiştir. Yine aynı 

dönemde destek almayan tarımsal işletmelerde, ortalama tarımsal üretim kapasitesi arasındaki 

farklılığın istatiksel olarak önemli olmadığı (p>0,05) belirlenmiştir. Özellikle destek alan işletmelerde, 

belirli bir düzeyde de olsa gerçekleşmiş olan tarımsal üretim kapasitesi artışında, KKYDP makine 

ekipman alımı desteğinin etkisinin önemli olduğu düşünülmektedir.      

Çalışmanın bu bölümünde, Erzurum ilinde, dönemlere göre, destek alan ve almayan tarımsal 

işletmelerin elde etmiş oldukları tarımsal gelirler analiz edilmeye çalışılmıştır. Erzurum ilinde, 2011 

yılından, 2014-2015 dönemine gelindiğinde, tarımsal işletmelerden elde edilen tarımsal gelirlerde 

belirgin artışlar olduğu belirlenmiştir (Çizelge 310). 

Çizelge 310. Erzurum ilinde yıllara göre tarımsal işletmelerde elde edilen tarımsal gelirin (TL) 

karşılaştırılması 

Yıllar Ortalama 

(TL) 

Değişim 

(%) 

Standart 

sapma 

Minimum Maksimum Mann 

Whitney U 

p 

2011 48.124,10 +38,85 86.065,07 800,00 875.000,00 10.532,500 0,000** 

2014-2015 66.821,99 106.534,84 1.500,00 1.050.000,00 
*, ** sırasıyla p<0,05, ve p<0,01 istatiksel önem düzeyini ifade etmektedir.   

Tarımsal işletmelerde, genel olarak elde edilen tarımsal gelirin, 2011 yılından, 2014-2015 dönemine 

gelindiğinde %38,85’lik bir artış gösterdiği belirlenmiş olup, bu artışın da istatiksel olarak önemli 
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olduğu (p<0,01) belirlenmiştir. Söz konusu artışta, piyasa fiyatlarının yanı sıra, gelir oluşumunda etkili 

olabilecek diğer konjonktürel etkilerin de söz konusu olabileceği gibi, yararlanılmış olan KKYDP 

makine ekipman satın alımı desteklemelerinin de etkili olduğu düşünülmektedir.      

Söz konusu tarımsal gelirin, destek alan ve almayan işletmelere göre dağılımı aşağıda belirtilmiştir 

(Çizelge 311). 

Çizelge 311. Erzurum ilindeki işletmelerde elde edilen tarımsal gelir değerlerine ilişkin tanımlayıcı 

istatistikler  

Yıllar ve destek alma 

durumu 

N Ortalama 

(TL) 

Değişim 

(%) 

Standart 

sapma 

Mann 

Whitney U 

p 

 

 

Destek 

alan 

Tarımsal gelir 

değeri  

(2014-2015) 

128 46.830,32  

 

+32,48 

43.920,50  

 

10.256,500 

 

 

0,000** 

Tarımsal gelir 

değeri (2011) 

128 31.618,90 29.675,06 

 

 

Destek 

almayan 

Tarımsal gelir 

değeri  

(2014-2015) 

38 129.945,95 +24,23 195.936,49 806,500 0,189 

Tarımsal gelir 

değeri (2011) 

38 104.594,60 163.620,74 

*, ** sırasıyla p<0,05, ve p<0,01 istatiksel önem düzeyini ifade etmektedir.   

 

2011 yılından, 2014-2015 dönemine gelindiğinde, destek alan işletmelerde, ortalama tarımsal gelir 

değerindeki artış (+%32,48) oldukça yüksek olup, iki grup işletmelerde söz konusu farklılığın 

istatiksel olarak önemli (p<0,01) olduğu belirlenmiştir. Destek almayan işletmelerde de, aynı dönem 

için meydana gelen artışın (+%24,23) istatiksel olarak önemli olmadığı (p>0,05) belirlenmiştir. Bu 

sonuçlar da, gerek KKYDP makine ekipman desteğinden yararlanan, gerekse yararlanmayan 

işletmelerde elde edilen tarımsal gelirde önemli artışlar meydana geldiğini göstermektedir. Söz konusu 

destek programının, Erzurum ilinde de, çarpan etkisi oluşturarak, üreticiler arasında önemli bir sinerji 

oluşturduğu ifade edilebilir. Tarımsal işletmelerin faaliyet göstermiş olduğu tarımsal arazi (sahip 

olunan + kiracılık + ortakçılık) miktarında, 2011 yılından 2014-2015 yılına gelindiğinde önemli bir 

değişim olmadığı belirlenmiştir.  Bu sebeple, tarımsal işletmelerin, tarımsal faaliyet gösterdikleri tarım 

arazilerinin dağılımı esas olarak; sulu, kuru ve dikili arazilerden oluştuğu tespit edilmiştir. Erzurum 

yöresinde, çalışmanın yapıldığı tarımsal işletmelerde ürün deseni olarak tercih edilen ürünler olarak; 

patates, arpa, buğday, çeşitli yem bitkileri (yonca, korunga, fiğ), mısır, ayçiçeği, hayvancılık ilk sırada 

yer almıştır. İşletme ölçeği ve uzmanlaşma durumu aşağıda belirtilmiştir (Çizelge 312).  

Çizelge 312. Erzurum ilindeki tarımsal işletmelerde ölçek büyüklüğü ve uzmanlaşma durumu  

İşletmelerde ölçek büyüklüğü ve 

uzmanlaşma durumu  

N Ortalama Standart 

sapma 

Mann 

Whitney U 

p 

 

Destek alan 

 

 

 

İşletme ölçeği 

Küçük 

ölçekli 

59  

1,54 

 

0,50 

 

 

 

2.145,000 

 

 

 

0,271 
Büyük 

ölçekli 

69 

 

Destek 

almayan 

Küçük 

ölçekli 

22  

1,42 

 

 

0,50 

 Büyük 

ölçekli 

16 

Destek alan  

Uzmanlaşma 

durumu 

Var 54 0,42 0,50  

2.302,000 

 

0,617 Yok 74 

Destek 

almayan 

Var 14 0,37 0,49 

Yok 24 
*, ** sırasıyla p<0,05, ve p<0,01 istatiksel önem düzeyini ifade etmektedir. 
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İşletme ölçeği açısından destek alan ve almayan işletmeler arasındaki farklılığın istatiksel olarak 

önemli olmadığı (p>0,05) belirlenmiştir. Bununla birlikte, destek alan işletmelerin 69’u büyük ölçekli 

iken, geriye kalan 59’unun küçük ölçekli olduğu belirlenmiştir. Destek almayan işletmelerin 16’sının 

büyük ölçekli, 22’sinin ise küçük ölçekli olduğu tespit edilmiştir. Tarımsal işletmelerde uzmanlaşma 

açısından, destek alan ve almayan işletmeler arasındaki farklılığın istatiksel olarak önemli olmadığı 

(p>0,05) belirlenmiştir. Destek alan işletmelerin 54’ünde herhangi bir ürünün üretiminde uzmanlaşma 

söz konusu iken, 74’ünde ise uzmanlaşmanın söz konusu olmadığı tespit edilmiştir. Destek almayan 

işletmelerin ise 14’ünde uzmanlaşma söz konusu iken, geriye kalan 24’ünde uzmanlaşmanın söz 

konusu olmadığı belirlenmiştir.      

4.2.6.1. Erzurum İli Makine Ekipman Alımı Desteklemelerine İlişkin Karşıt Durum Etki 

Değerlendirmesi Sonuçları 

Çalışmanın araştırma sorusu “KKYDP kapsamında makine ekipman alımı desteklerinin etkisi nedir?” 

şeklindedir. Çalışmanın bu bölümünde bağımlı değişken olarak birçok çalışmada da kullanılan, 

istihdam edilen personel sayısı, tarımsal ürün üretim kapasitesi ve tarımsal işletmenin elde ettiği yıllık 

tarımsal gelir seçilmiştir. Bu değişkenlerin yanında, analizlerin tutarlılığı ve güvenilirliğini arttırmak 

için işletme ölçeği ve uzmanlaşma da kontrol değişkeni olarak analize dahil edilmiştir. Bu bölümde, 

etki değerlendirmesinde kullanılan değişkenler aşağıda belirtilmiştir (Çizelge 313). 

Çizelge 313. Erzurum ilinde KKYDP makine ekipman alımı çerçevesinde yapılan etki değerlendirme 

çalışmasında kullanılan değişkenler ve tanımlamaları 

Değişkenler Karakteristikler 

Bağımlı değişkenler  

Tarımsal ürün üretim kapasitesindeki değişim Ton 

Tarımsal gelirdeki değişim TL 

Kontrol değişkenleri  

İşletme ölçeği 1: küçük, 2: büyük 

Uzmanlaşma 1: var, 0: yok 

Bağımsız değişkenler  

Tarımsal ürün üretim kapasitesi  Ton 

Tarımsal gelir TL 

 

Eğilim skoru eşleştirme yöntemi için, birçok modeli alternatifi denenmiştir. Çiftçilik tecrübesi, tarım 

dışı gelir, üretici eğitim düzeyi vb. değişkenler anlamsız çıkmıştır. Söz konusu değişkenler farklı 

formlarda da denenmesine rağmen, anlamlı çıkmamıştır. Bu sebeple söz konusu değişkenler, analize 

dahil edilmemiştir. Analizlerde 2011 yılına ait olmak üzere, istihdam edilen toplam personel sayısı, 

tarımsal ürün üretim kapasitesi, tarımsal gelir, işletmelerde uzmanlaşma ve ölçek büyüklükleri modele 

dahil edilmiştir. Analizin sonuçları aşağıda sunulmuştur (Çizelge 314 ve Çizelge 315). 

 

Çizelge 314. Erzurum ilinde KKYDP makine ekipman desteği çerçevesinde yapılan logit regresyon 

analizinde kullanılan değişkenlere ait bazı tanımlayıcı istatistikler  

Değişkenler Özellik Ortalama Standart sapma 

Bağımlı değişken    

KKYDP kapsamında makine 

ekipman alımı desteğinden 

yararlanma durumu 

Y=1 (eğer evet ise),  

Y=0 (diğer durum)  

  

Bağımsız değişkenler    

Tarımsal ürün üretim kapasitesi 

(2011 yılı)  

Ton    

Tarımsal gelir (2011 yılı)  TL    

Uzmanlaşma  1: evet, 0: hayır   

İşletme ölçeği 1: küçük, 2: büyük   
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Çizelge 315. Erzurum ilinde KKYDP makine ekipman desteği çerçevesinde yapılan lojit regresyon 

analizinin sonuçları 

Değişkenler Katsayı Standart hata Wald değeri p 

Sabit 1,062 0,852 1,553 0,213 

Tarımsal ürün üretim kapasitesi 0,060 0,015 16,022 0,000** 

Tarımsal gelir 0,000 0,000 19,808 0,000** 

Uzmanlaşma 0,452 0,586 0,596 0,440 

İşletme ölçeği 0,535 0,662 0,654 0,419 

Gözlem sayısı 166 

Wald (
2 ) 

22,222 

-2 Log likelihood 84,256 

Hosmer and Lemeshow Test (
2 ) 

29,224 

*, ** sırasıyla p<0,05, ve p<0,01 istatiksel önem düzeyini ifade etmektedir.   

Oluşturulmuş olan lojit modelinde hesaplanmış olan Wald, -2 Log likelihood ve Hosmer and 

Lemeshow değerlerine göre, modelde kullanılmış olan değişkenlerin, modeli yeterince açıklama 

gücüne sahip oldukları ifade edilebilir. Tarımsal işletmelerin, hibe desteğinden yararlanma durumu 

üzerine; tarımsal ürün üretim kapasitesi (p<0,01) ve tarımsal gelir (p<0,01) değişkenlerinin etkisinin 

istatiksel olarak önemli olduğu belirlenmiştir. Diğer bir ifade ile tarımsal ürün üretim kapasitesi ve 

tarımsal gelir arttıkça, söz konusu projelerin kabul edilme olasılığı artmaktadır. Böylelikle, tarımsal 

ürün üretim kapasitesi ve tarımsal gelir arttıkça, üreticilerin KKYDP makine ekipman alımı desteği 

için hazırladıkları projelerin desteklenme olasılıklarının arttığı ifade edilebilir.   

Logit regresyon sonuçlarına göre elde edilen eğilim skorları aşağıda yer alan grafikte belirtilmiş 

olduğu gibidir (Şekil 21).    

 

 

Şekil 21. Erzurum ilinde KKYDP makine ekipman alımı çerçevesinde elde edilen eğilim skorları  

Bu bölümün başında belirtildiği gibi, eşleştirmeler logit regresyon sonucunda elde edilen eğilim 

skorlarına göre yapılmıştır. Eğilim skorları eşleştirmeleri, yerine koyarak en yakın skor eşleştirme 
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yöntemi ile yapılmıştır. Böylelikle, daha yakın değerler eşleştirilerek, yanlılık azaltılmıştır. Sapan ve 

aşırı eğilim skor değerleri çalışmaya alınmamış, eşleştirmeler ortak destek alanında yapılmıştır (EK 

13). Eşleştirilen müdahale ve karşılaştırma grupları arasında eğilim skoru, istihdam edilen toplam 

personel sayısı, tarımsal ürün üretim kapasitesi ve tarımsal gelir açısından 2011 ve 2014-2015 yılları 

arasındaki farklılıklar aşağıda analiz edilmiştir. Daha sonra, eğilim skoru eşleştirme yöntemi ile farkın 

farkı yöntemi bir arada kullanılarak, zamanı dikkate alan daha yansız sonuçlar elde edilebilmiştir. 

Öncelikle, 2011 yılı için eşleştirme yapılan grup karşılaştırmaları yapılmıştır. Bunun için, eşleştirme 

skorlarının normallik testi aşağıda verilmiştir (Çizelge 316).  

Çizelge 316. Erzurum ilinde KKYDP makine ekipman alımı desteği çerçevesinde eşleştirme 

skorlarının normallik testi  

Ortalama Standart sapma Minimum Maksimum 

0,77 0,33 0,00 0,99 

Anderson-Darling testi Lilliefors testi Shapiro Wilk testi 

A2 p* D Standardize 

edilmiş D 

P W p 

30,480 0,000 0,369 4,750 0,000 0,593 0,000 
*Anlamlılık testleri 2 yönlü olarak, α (alpha)=0,05 önem düzeyinde değerlendirilmiştir.     

Anderson-Darling, Lilliefors ve Shapiro Wilk testlerine göre p>0,05 olduğundan, eğilim skorlarının 

normal dağılım göstermediği belirlenmiştir. Bu sebeple eşleştirme skorlarına ilişkin verilerde 

parametrik olmayan testler kullanılmıştır. Eşleştirme skorlarının karşılaştırılması, Mann Whitney U 

testi kullanılarak yapılmış olup, istatiksel olarak farklılık olmadığı (p>0,05) belirlenmiştir (Çizelge 

317). 

 

Çizelge 317. Erzurum ilinde KKYDP makine ekipman alımı desteği çerçevesinde eşleştirme 

skorlarının karşılaştırılması 

Eğilim skorları Ortalamaların eşitliği testi 

Mann Whitney U 

 

p* Ortalama Farkı Standart hata farkı 

Eğilim skoru 184,500 0,981 0,045 0,128 
*Anlamlılık testleri 2 yönlü olarak, α (alpha)=0,05 önem düzeyinde değerlendirilmiştir. 

 

2011 yılında, tarımsal işletmelerin tarımsal ürün üretim kapasitelerinin, normal dağılım göstermediği 

(p<0,05) belirlenmiş olup (Çizelge 318), eşleştirme yapılan gruplar arası tarımsal ürün üretim kapasite 

değerlerinin karşılaştırılması ise Mann Whitney U testi kullanılarak yapılmıştır (Çizelge 319). Genel 

eşleştirme yapılarak gerçekleştirilen karşılaştırmada, 2011 yılında destek alan ve almayan 

işletmelerde, tarımsal ürün üretim kapasite değerleri ortalamaları arasında istatiksel olarak farklılık 

bulunduğu (p<0,05) belirlenmiştir. Destek alan işletmelerde ortalama tarımsal ürün üretim kapasitesi 

45,00 ton iken, destek almayan işletmelerde ise 12,00 ton olduğu belirlenmiştir.    

 

Çizelge 318. Erzurum ilindeki işletmelerin tarımsal ürün üretim kapasitesi değerlerine ait normallik 

testi (2011)  

Ortalama (ton) Standart sapma Minimum Maksimum 

95,27 114,43 2,00 900,00 

Shapiro-Wilk testi Lilliefors testi Jarque-Bera (JB) testi 

W p* D Standardize 

edilmiş D 

p JB 

Gözlenen 

değer 

JB 

Kritik 

değer 

p 

0,609 0,000 0,241 3,109 0,000 2.716,34 5,991 0,000 
*Anlamlılık testleri 2 yönlü olarak, α (alpha)=0,05 önem düzeyinde değerlendirilmiştir.     
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Çizelge 319. Erzurum ilindeki işletmelerin tarımsal ürün üretim kapasite değerlerinin karşılaştırılması 

(2011)  

Destekten yararlanma 

durumu 

N Ortalama (ton) Standart sapma Mann 

Whitney U 

p 

Destek alan 14 45,00 38,79 132,000 0,015* 

Destek almayan 14 12,00 38,82 
*, ** sırasıyla p<0,05, ve p<0,01 istatiksel önem düzeyini ifade etmektedir.   

 

2011 yılında, tarımsal işletmelerde elde edilen tarımsal gelir değerlerinin, normal dağılım 

göstermediği (p<0,05) belirlenmiş olup (Çizelge 320), eşleştirme yapılan gruplar arası tarımsal gelir 

değerlerinin karşılaştırılması ise Mann Whitney U testi kullanılarak yapılmıştır (Çizelge 321). Genel 

eşleştirme yapılarak gerçekleştirilen karşılaştırmada, 2011 yılında destek alan ve almayan 

işletmelerde, tarımsal gelir değerleri ortalamaları arasındaki farkın istatiksel olarak önemli olduğu 

(p<0,05) belirlenmiştir. Destek alan işletmelerde ortalama tarımsal gelir 33.692,31 TL iken, destek 

almayan işletmelerde ise 21.384,62 TL olduğu belirlenmiştir.      

2014 yılında, tarımsal işletmelerin tarımsal ürün üretim kapasitelerinin, normal dağılım göstermediği 

(p<0,05) belirlenmiş olup (Çizelge 322), eşleştirme yapılan gruplar arası tarımsal ürün üretim kapasite 

değerlerinin karşılaştırılması ise Mann Whitney U testi kullanılarak yapılmıştır (Çizelge 323). Genel 

eşleştirme yapılarak gerçekleştirilen karşılaştırmada, 2014 yılında destek alan ve almayan 

işletmelerde, tarımsal ürün üretim kapasite ortalamaları arasındaki farklılığın, istatiksel olarak önemli 

olduğu (p<0,01) belirlenmiştir. Destek alan işletmelerde söz konusu değer 96,54 ton iken, destek 

almayan işletmelerde ise 60,62 ton olduğu tespit edilmiştir.    

Çizelge 320. Erzurum ilindeki işletmelerde tarımsal gelir değerlerine ait normallik testi (2011)  

Ortalama (TL) Standart sapma Minimum Maksimum 

48.124,10 86.325,47 800,00 875.000,00 

Shapiro-Wilk testi Lilliefors testi Jarque-Bera (JB) testi 

W p* D Standardize 

edilmiş D 

p JB 

Gözlenen 

değer 

JB 

Kritik 

değer 

p 

0,397 0,000 0,292 3,759 0,000 22.949,60 5,991 0,000 
*Anlamlılık testleri 2 yönlü olarak, α (alpha)=0,05 önem düzeyinde değerlendirilmiştir.     

 

Çizelge 321. Erzurum ilindeki işletmelerde tarımsal gelir değerlerinin karşılaştırılması (2011)  

Destekten yararlanma 

durumu 

N Ortalama (TL) Standart sapma Mann 

Whitney U 

p 

Destek alan 14 33.692,31 15.143,81 131,500 0,017* 

Destek almayan 14 22.571,43 12.317,37 
*, ** sırasıyla p<0,05, ve p<0,01 istatiksel önem düzeyini ifade etmektedir.   

 

Çizelge 322. Erzurum ilindeki işletmelerde tarımsal ürün üretim kapasitesi değerlerine ait normallik 

testi (2014)  

Ortalama (ton) Standart sapma Minimum Maksimum 

115,54 136,95 3,00 1.100,00 

Shapiro-Wilk testi Lilliefors testi Jarque-Bera (JB) testi 

W p* D Standardize 

edilmiş D 

p JB 

Gözlenen 

değer 

JB 

Kritik 

değer 

p 
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0,613 0,000 0,237 3,047 0,000 2.836,430 5,991 0,000 
*Anlamlılık testleri 2 yönlü olarak, α (alpha)=0,05 önem düzeyinde değerlendirilmiştir.     

Çizelge 323. Erzurum ilindeki işletme gruplarına ait tarımsal ürün üretim kapasite değerlerinin 

karşılaştırılması (2014)  

Destekten yararlanma 

durumu 

N Ortalama (ton) Standart sapma Mann 

Whitney U 

p 

Destek alan 14 96,54 48,34 135,500 0,009** 

Destek almayan 14 60,62 47,90 

*, ** sırasıyla p<0,05, ve p<0,01 istatiksel önem düzeyini ifade etmektedir.   

2014 yılında, tarımsal işletmelerde elde edilen tarımsal gelir değerlerinin, normal dağılım 

göstermediği (p<0,05) belirlenmiş olup (Çizelge 324), eşleştirme yapılan gruplar arası tarımsal gelir 

değerlerinin karşılaştırılması ise Mann Whitney U testi kullanılarak yapılmıştır (Çizelge 325). Genel 

eşleştirme yapılarak gerçekleştirilen karşılaştırmada, 2014 yılında destek alan ve almayan 

işletmelerde, tarımsal gelir değerleri ortalamaları arasında (sırasıyla 24.293,48 TL ve 16.317,37 TL) 

istatiksel olarak farklılık bulunduğu (p<0,01) belirlenmiştir.   

Çizelge 324. Erzurum ilindeki işletmelerde tarımsal gelir değerlerine ait normallik testi (2014)  

Ortalama (TL) Standart sapma Minimum Maksimum 

66.821,99 106.857,19 1.500,00 1.050.000,00 

Shapiro-Wilk testi Lilliefors testi Jarque-Bera (JB) testi 

W p* D Standardize 

edilmiş D 

p JB Gözlenen 

değer 

JB Kritik 

değer 

p 

0,447 0,000 0,270 3,485 0,000 16.372,609 5,991 0,000 

*Anlamlılık testleri 2 yönlü olarak, α (alpha)=0,05 önem düzeyinde değerlendirilmiştir.     

Çizelge 325. Erzurum ilindeki işletme gruplarına ait tarımsal gelir değerlerinin karşılaştırılması (2014)  

Destekten yararlanma 

durumu 

N Ortalama (TL) Standart sapma Mann 

Whitney U 

p 

Destek alan 14 48.615,39 24.293,48 143,000 0,003** 

Destek almayan 14 21.384,62 16.317,37 

*, ** sırasıyla p<0,05, ve p<0,01 istatiksel önem düzeyini ifade etmektedir.    

 

4.2.6.1.1. Erzurum İli Makine Ekipman Alımı Desteklemelerine İlişkin Tarımsal Ürün Üretim 

Kapasitesi Açısından Karşıt Durum Etki Değerlendirmesi Sonuçları 

 

Eğilim skoru kullanılarak, tarımsal ürün üretim kapasitesine ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur 

(Çizelge 326). 

Çizelge 326. Erzurum ili tarımsal işletmelerinde tarımsal ürün üretim kapasitesi açısından eşleştirilmiş 

farkın farkı yöntemi sonuçları 

Bölge Ortalama tarımsal ürün üretim 

kapasitesi (ton) 

Ortalama tarımsal ürün üretim 

kapasitesi (ton) 

Farkın 

farkı 

2011 yılı 2014 yılı 

Destek 

alan 

Destek 

almayan 

Fark Destek 

alan 

Destek 

almayan 

Fark 

Erzurum 45,00 12,00 +33,00 96,54 60,62 +35,92 +2,92 

 

Eşleştirilmiş farkın farkı yöntemine göre, destek alan tarımsal işletmeler ile almayan işletmelerin elde 

ettikleri tarımsal ürün üretim kapasitesi arasındaki fark, 2011 yılında, destek alan işletmelerde 

ortalama olarak 45,00 ton iken, destek almayan işletmelerde 12,00 ton olarak hesaplanmış olup, 

aradaki fark +33,00 ton olarak belirlenmiştir. 2014 yılına gelindiğinde ise destek alan işletmelerde, 

ortalama olarak 96,54 ton iken, destek almayan işletmelerde ise 60,62 ton olarak hesaplanmış olup, 

aradaki fark +35,92 ton olarak belirlenmiştir. Farkın farkı ise +2,92 ton olarak gerçekleşmiştir. Bu 
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sonuç da, destek alan ve almayan işletmelerde, ortalama tarımsal ürün üretim kapasitesinin belirgin 

olarak artış göstermeye devam ettiğini göstermektedir. Bu da, söz konusu desteklerin, Erzurum 

yöresinde tarımsal ürün üretimi açısından belirli bir sinerji oluşturduğu, destek alan ve almayan 

işletmelerin de bu durumdan pozitif yönde etkilendiğini ortaya koyabilmektedir. Tarımsal üretim 

açısından, olumlu ve gelişmeye yönelik bir rekabet ortamının oluştuğu ifade edilebilir.   

4.2.6.1.2. Erzurum İli Makine Ekipman Alımı Desteklemelerine İlişkin Tarımsal Gelir Düzeyi 

Açısından Karşıt Durum Etki Değerlendirmesi Sonuçları 

Eğilim skoru eşleştirme yöntemi ile farkın farkı yöntemi birlikte kullanıldığında, tarımsal gelir 

açısından ortaya çıkan sonuçlar aşağıda belirtilmiştir (Çizelge 327). 

Çizelge 327. Erzurum ili tarımsal işletmelerinde tarımsal gelir düzeyi açısından eşleştirilmiş farkın 

farkı yöntemi sonuçları 

Bölge Ortalama gelir düzeyi (TL) Ortalama gelir düzeyi (TL) Farkın 

farkı 2011 yılı 2014 yılı 

Destek alan Destek 

almayan 

Fark Destek 

alan 

Destek 

almayan 

Fark 

Erzurum 33.692,31 22.571,43 +11.120,88 48.615,39 21.384,62 +27.230,77 +16.109,89 

Eşleştirilmiş farkın farkı yöntemine göre, destek alan tarımsal işletmeler ile almayan işletmelerin elde 

ettikleri ortalama gelir arasındaki fark, hem 2011 yılında, hem 2014 yılında daha yüksek çıkmış 

olmakla birlikte, 2011 yılından 2014 yılına gelindiğinde, elde edilen tarımsal gelir düzeylerinde, 

özellikle destek almayan işletmeler açısından önemli artışların olduğu belirlenmiştir. Bunun sebebi de, 

2014 yılında, destek alan ve almayan işletmeler arasındaki ortalama tarımsal gelir düzeyi arasındaki 

farkın, 2011 yılına göre oldukça fazla olmasından kaynaklanmaktadır. Söz konusu artışta, kullanılmış 

olan makine ekipman hibe desteklerinin öneminin büyük olduğu düşünülmektedir. Hem söz konusu 

destekten doğrudan yararlanan işletmelerde etkisi ve 2011 yılında bu destekten yararlanamayan 

işletmelerde, gelecek yıllarda bu desteğe başvuru isteğinin oluşması, hem de gerek kapasite artışı, 

gerekse de kalite ve hijyen parametrelerindeki artış, dolayısıyla daha çok gelir artışı sağlanması 

beklentisi, KKYDP makine ekipman alımı desteğinin oluşturduğu çarpan etkisine iyi bir örnek olarak 

gösterilebilir. Destek alan ve almayan işletmelerde, ortalama tarımsal gelir düzeyindeki fark, 2011 

yılında +11.120,88 TL iken, 2014 yılında +27.230,77 TL olarak hesaplanmış olup, farkın farkı da 

+16.109,89 TL olarak hesaplanmıştır.    

 

4.2.6.2. Erzurum İli Makine Ekipman Alımı Desteklemelerine İlişkin Elde Edilen Diğer 

Bulgular, Sorunlar ve Olası Çözüm Önerileri 

KKYDP makina ekipman alımı desteğinden yararlanmış olan 128 üreticinin, 109’u söz konusu destek 

olmamış olsaydı, almış olduğu makine ekipmanı yine de satın alacağını vurgulamıştır. Geriye kalan 19 

üreticinin de, bu destek olmasaydı, söz konusu makine ekipmanı alamayacağı belirlenmiştir. Söz 

konusu destek olmasaydı, yine de bu makine ekipmanı alacağı tespit edilen üreticilerin de, bahse konu 

makine ekipmanın, tarımsal üretim ve verim artışında önemli kolaylıklar sağlamakta olduğu ve 

dolayısıyla gıda güvenliği, hijyen ve temizlik gibi iyileştirici faktörlerin de sağlandığından, elde edilen 

tarımsal gelirde önemli artışların birlikte oluştuğu düşüncesine sahip oldukları belirlenmiştir. Bu 

destek olmasaydı, ilgili makine ekipmanı alamayacağını belirten üreticilerin de çoğunluğunun, bu 

satın almayı yapmak için yeterli maddi olanağının bulunmadığı tespit edilirken, bu ifadeyi söz konusu 

makine ekipmana zaruri ihtiyacının bulunmadığı açıklamasının izlediği belirlenmiştir. Bu sonuç da 

önemli sayılabilecek bir bulgudur. Çok az sayıda üreticinin de, söz konusu makine ekipmanı satın 

almak yerine, kiralama ile bu ihtiyacını giderebileceği düşüncesine sahip olduğu tespit edilmiştir.      

KKYDP makina ekipman alımı desteğinden yararlanmış olan 128 üreticiden, 124’ü halen bunları 

kullanmakta olduğu belirlenirken, 4 üreticinin ise artık bu makine ekipmanı kullanmadığı 

belirlenmiştir. Söz konusu makine ekipmanı kullanmayan üreticiler de; bu makine ekipmana ihtiyacı 

kalmadığı, söz konusu makine ekipmandan daha iyisini aldığı, ya da bu makine ekipmanın arıza 

yaptığı için kullanamadığı tespit edilmiştir.     
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KKYDP makina ekipman alımı desteğinden yararlanmış olan 128 üreticiden, sadece 8’inin, söz 

konusu makine ekipmanı kiralamak, ücreti karşılığında dışarıya iş yapmak ya da yardım amacıyla 

başkalarına verdiği belirlenmiş olup, geriye kalan 120 üreticinin ise söz konusu makine ekipmanı 

sadece kendisinin kullandığı tespit edilmiştir. KKYDP makina ekipman alımı desteğinden yararlanmış 

olan 128 üreticiden, 116’sının söz konusu makine ekipmanın tarımsal üretimde verim ve kalite artışını 

sağladığını düşündüğü belirlenmiştir. 

Çalışmanın bu bölümünde, Erzurum ilinde KKYDP makine ekipman alımı desteğinin başarısında ve 

amaca ulaşmasında, etkili olan faktörlerin belirlenmesine çalışılmıştır. Bunun için projeden destek 

alan ve almayan tüm üreticilerden bilgi istenmiştir. Çünkü destek alamasalar bile, tüm üreticilerin söz 

konusu destek programına başvuruda bulunmuş olduğu ve bu program hakkında bilgi sahibi olduğu 

öngörülmektedir (Çizelge 328).  

 

Çizelge 328.Erzurum ilinde KKYDP makine ekipman alımı desteğinin başarısında ve amaca 

ulaşmasında etkili olan faktörler 

İfadeler Ortalama Standart 

sapma 

Ortalama

ya göre 

sıralama 

Seçilen makine ekipmanlar, ilin tarımsal potansiyeli ve kırsal 

kalkınması için uygun ve yeterlidir. 

3,51 1,23 12 

Destek alınacak makine ekipmanlar ile ilgili sahip olunan 

tecrübe düzeyi önemlidir. 

3,52 1,23 11 

Sahip olunan işletme sermayesi, yatırımın sürdürülebilirliği 

açısından önemlidir. 

3,58 1,23 6 

Yörede, ürünleri iyi işleyen pazarlama sistemlerine sahip 

olunduğu düşünülmektedir. 

3,55 1,26 8 

KKYDP hakkında yeterince tanıtım yapılmaktadır. 3,60 1,26 5 

Proje başvuru, kabul ve uygulanma süreçlerinde bürokratik 

işlemler yoğun değildir. 

3,57 1,28 7 

Proje başvuru süresi yeterlidir. 3,64 1,25 2 

Hibe miktarı yeterlidir. 3,60 1,24 5 

Hibe ödemelerinde belirli bir düzen ve istikrar vardır. 3,63 1,20 3 

Proje hazırlama dokümanları yeterli ve anlaşılabilir formdadır. 3,60 1,25 5 

Hibe desteği ile alınan makinanın ürün kalitesi yeterli 

seviyededir. 

3,62 1,26 4 

Hibe desteği ile alınan makinanın satış sonrası servis 

hizmetleri yeterli düzeydedir. 

3,54 1,29 9 

Bakanlığın belirlediği makine ekipmanın müracaat 

kriterlerinden memnuniyet seviyesi iyi düzeydedir. 

3,57 1,29 7 

Hibe desteği ile alınacak makine ekipmanın fiyatı, piyasa 

fiyatına göre makul seviyededir. 

3,53 1,32 10 

Hibe desteği ile alınacak makine ekipman sayesinde, tarımsal 

faaliyetler için ihtiyaçlar büyük ölçüde karşılanabilecektir. 

3,62 1,25 4 

Hibe desteği ile makine ekipman alımı, üreticiler için tarımsal 

üretimi arttırmada oldukça faydalıdır.  

3,67 1,25 1 

 

Erzurum ilindeki üreticiler açısından, herşeyden önce ilk olarak, hibe desteği ile makine ekipman 

alımı, üreticiler için tarımsal üretimi arttırmada oldukça faydalıdır ifadesi gelmiştir. Bunu; proje 

başvurusu süresinin yeterli olması, hibe ödemelerinde belirli bir düzen ve istikrar olması, hibe desteği 

ile alınan makinanın ürün kalitesinin yeterli seviyede olması, hibe miktarının yeterli olması ifadeleri 

izlemiştir. Bu sonuçlar da, üreticiler açısından söz konusu destekleme modelinin iyi bir şekilde 

anlaşıldığı ve benimsendiğini ortaya koymaktadır. Ayrıca, verilen hibe desteği ile yararlanıcı 

üreticiden makine ekipman bedelinin %50’sinin istenmesinin yanısıra, tarımsal faaliyetlerin 
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sürdürülebilirliği açısından da, üreticilerde belirli bir sermaye sağlanması gerektiği düşüncesini ortaya 

koymaktadır.Diğer bir ifade ile artık tarımsal işletmeler ve dolayısıyla üreticiler arasında sermaye 

biriktirilmesinin öneminin oldukça iyi anlaşıldığını ortaya koyabilmektedir. Ardından gelen ifadeler 

şunlardır: 

(i) Proje hazırlama dokümanları yeterli ve anlaşılabilir formdadır. 

(ii) Sahip olunan işletme sermayesi, yatırımın sürdürülebilirliği açısından önemlidir. 

(iii) Proje başvuru, kabul ve uygulanma süreçlerinde bürokratik işlemler yoğun değildir. 

(iv) Bakanlığın belirlediği makine ekipmanın müracaat kriterlerinden memnuniyet seviyesi iyi 

düzeydedir. 

(v) Yörede, ürünleri iyi işleyen pazarlama sistemlerine sahip olunduğu düşünülmektedir. 

(vi) Hibe desteği ile alınan makinanın satış sonrası servis hizmetleri yeterli düzeydedir. 

(vii) Hibe desteği ile alınacak makine ekipmanın fiyatı, piyasa fiyatına göre makul seviyededir. 

(viii)Destek alınacak makine ekipmanlar ile ilgili sahip olunan tecrübe düzeyi önemlidir. 

(ix) Seçilen makine ekipmanlar, ilin tarımsal potansiyeli ve kırsal kalkınması için uygun ve yeterlidir. 

Bu aşamada ise, KKYDP makine ekipman alımı desteklemesi yerine kullanılabilecek bazı olası 

alternatiflere, üreticilerin bakış açısının belirlenmesine çalışılmıştır (Çizelge 329). Bunun için de likert 

ölçeğinden yararlanılmıştır. 

Çizelge 329. Erzurum ilinde KKYDP makine ekipman alımı yerine kullanılabilecek bazı olası 

alternatifler 

İfadeler Ortalama Standart 

sapma 

Ortalama

ya göre 

sıralama 

%50 hibe desteği yerine, Tarım Kredi Kooperatifleri veya 

bankalardan sıfır faizli kredi kullanılarak makine-ekipman 

alınabilir.  

1,70 1,30 1 

İhtiyaç olan makine ekipmanların satın alınması yerine, 

kooperatiflerden veya şirketlerden daha ucuza kiralanması 

daha olumlu sonuçlar verebilir. 

1,51 1,15 2 

 

Bu sonuç da, üreticilerin genel anlamda, KKYDP makine ekipman alımı desteğine alternatif olarak 

yukarıda belirtilmiş olan seçenekleri tercih etme durumu açısından, kararsız konumda olduğu ifade 

edilebilir. Diğer bir ifade ile söz konusu destekleme modelinin, üreticiler açısından benimsenmiş 

olduğunu, tarımsal faaliyetlerinde bu modelin sağladığı faydaları net bir şekilde gözleyebildikleri 

tespit edilmiştir.  

Üreticiler tarafından, tarımsal faaliyetler için en çok ihtiyaç duyulan makine ekipmanlar arasında, 

KKYDP makine ekipman alımı desteklemesi için, Erzurum ilinde seçilmiş olan makine ve 

ekipmanların bulunduğu belirlenmiştir. Bu sonuç da, söz konusu destek programı kapsamında, ilde 

seçilen makine ekipmanların uygunluk durumunun oldukça yüksek olduğunu ortaya koyabilmektedir. 

Bu makine ekipmanların; yem kırma makinası, balya makinası, römork, yem hazırlama makinası, 

mibzer, silaj makinası, patates söküm makinası, çayır biçme makinası, kültivatör, biçerbağlar, gübre 

dağıtım makinası, sağım ünitesi, vb. olduğu belirlenmiştir. 

Son olarak, üreticilere açık uçlu bir soru sorulmuştur. Bu soruda; KKYDP’nın uygulanmasında ve 

daha çok başarılı olmasında neler yapılması gerektiği, dikkat edilmesi gereken parametreler, söz 

konusu destekleme programının avantajlı ve dezavantajlı yönleri belirlenmeye çalışılmıştır. Bu 

aşamada, belirlenmiş olan parametre ve sonuçlar, önem düzeyine göre baştan sona doğru aşağıda 

sıralanmıştır: 
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(i) Öncelikle yörede, söz konusu KKYDP ile makinalı tarıma geçildiği belirlenmiştir. Yöredeki aşırı 

göçten dolayı, tarım sektöründe yaşanmakta olan işgücü eksikliğinin de, böylelikle belirli düzeyde de 

olsa önüne geçilebildiği tespit edilmiştir.  

(ii) Hibe destek oranının %50’den %75’e çıkartılmasının, projeye başvuran üretici sayısını 

çoğaltabileceği tespit edilmiştir.       

(iii) Söz konusu makine ekipmanın Katma Değer Vergisi (KDV)’nin devlet tarafından ödenmesi ya da 

oranının düşürülmesinin faydalı olabileceği öngörülmüştür. 

(iv) Bu desteğin devam ettirilmesinin isabetli olacağı tespit edilmiştir. Bu süreçte de ilgili üretici 

kuruluşları ile işbirliği yapılarak öncelikler, hedefler ve amaçlar çerçevesinde sürekli değişen yıllık yol 

haritaları oluşturulmalıdır. 

(v) Elde edilen bir diğer önemli sayılabilecek sonuç da, KKYDP makine ekipman alımı 

desteklemesinde, üreticinin ödeyeceği miktarın taksitlendirilerek ödeme işleminin 

gerçekleştirilmesinin, özellikle küçük ve orta ölçekli tarımsal işletmeler için sürdürülebilirlik 

noktasında önemli avantajlar sağlayabileceği öngörülebilir. 

(vi) Söz konusu destekleme modeli çerçevesinde, bazı firmaların makine ekipman fiyatlarını, olması 

gerektiğinden daha yukarıya çektiği belirlenmiştir. Bu durumun da, hem üreticinin hem de devletin 

yapacağı katkı miktarının artmasına sebep olduğu vurgulanmıştır. Bu çerçevede, makine ekipman 

çeşitlerine, kalitesine ve hatta yörelere özgü belirli standartlar oluşturulması durumunda, makine 

ekipman fiyatlarında görülen yapay yükselmelerin önüne geçilebileceği saptanmıştır. Söz konusu 

çözümler sağlanamaz ise, devlet tarafından Ziraat Bankası, Tarım Kredi Kooperatifleri ya da diğer 

finansal kurumlar aracılığı ile üreticilere faizsiz kredi kullandırılmasının da bir seçenek olarak ortaya 

çıkabildiği tespit edilmiştir.  

(vii) Bu destekler üreticilere kullandırılırken, sahip olunan arazi miktarı (tapu beyan edilerek) yerine, 

tarımsal faaliyetlerin yürütüldüğü kiralık araziler, hisseli araziler de, tarımsal işletmelerin 

faaliyetlerinin devam ettiğini göstermesi konusunda faydalı olabilecektir. Ya da üreticilerin bir üretim 

dönemi içerisinde üretmiş oldukları tarımsal üretim miktarı da, sahip olunan arazi miktarı yerine, bir 

diğer referans gösterge olarak kabul edilebilir.  

 

4.2.7. Şanlıurfa İli Makine Ekipman Alımı Desteklemelerine İlişkin Sonuçlar ve Tarafsız 

Üretici/Yatırımcı Yaklaşımları 

 

Şanlıurfa ilinde gerek ekonomik yatırımlar, gerekse makine ekipman alımlarının desteklenmesi 

programının etkisinin değerlendirilmesi çalışmalarında 2011 yılı baz alınmıştır. Bu dönemde makine 

ekipman alımı desteklemelerine ilişkin olarak, söz konusu destekleme programından yararlanan 281 

işletme, yararlanmayan 150 işletme ve tarafsız üretici/yatırımcı olarak da 100 işletme olmak üzere 

toplam 531 üretici/yatırımcı ile anket çalışması yapılmıştır.  

 

Yapılan anketlerin öncelikle excel programına girişi tamamlandıktan sonra yapılan analiz ve 

değerlendirmelerde, KKYDP makine ekipman alımı programından yararlanan, yararlanmayan ve 

tarafsız üreticilerden alınan cevaplar arasında, önemli farklılıklar bulunmadığı için, çalışmanın bu 

bölümündeki analiz ve değerlendirmelerin toplu olarak, diğer bir ifade ile anket yapılan toplam 531 

üretici/işletme/yatırımcı üzerinden yapılmasına karar verilmiştir.  

 

Üretici/yatırımcı eğitim düzeyine ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur (Şekil 22). Şanlıurfa’da anket 

yapılan 531 üreticinin, 33’ü okur-yazar değil iken, 281’i ilkokul, 109’u ortaokul, 76’sı lise, 14’ü 

lisans, 17’si önlisans ve 1’inin de lisansüstü mezunu olduğu belirlenmiştir. Diğer bir ifade ile 

üreticilerin çoğunluğunun ilkokul mezunu olduğu belirlenmiştir.   
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Yapılan değerlendirmede, üreticinin mesleki tecrübesi ile faaliyet gösterilen yöredeki üretici tecrübesi 

birbirine paralel olarak çok benzediğinden, sadece üretici tecrübesi (yıl) dikkate alınmıştır (Şekil 23).  

 

 

 

Şekil 22. Şanlıurfa ilinde anket çalışması yapılan üreticilerin eğitim düzeylerine göre dağılımı 

 

 

 

33

281

109

76

14

17

1

Okur-yazar değil İlkokul Ortaokul Lise Önlisans Lisans Lisansüstü

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

0 3 5 8

1
0

1
3

1
6

1
8

2
1

2
3

2
6

2
9

3
1

3
4

3
7

3
9

4
2

4
4

4
7

5
0

5
2

5
5

5
7

D
iğ

e
r

F
re

k
a
n

s
 (

a
d

e
t)

Yıl

Histogram

Frekans Kümülatif %



230 

 

Şekil 23. Şanlıurfa ilinde üreticilerin/işletmelerin mesleki (çiftçilik) tecrübelerine (yıl) göre dağılımı 

 

Şanlıurfa ilinde üreticilerin mesleki (çiftçilik) tecrübelerine göre dağılımı incelendiğinde; 13-21 

yıllarında bir yığılmakla olduğu görülmekle birlikte, 26 ve 31 yıldan beri çiftçilik yapan üretici 

sayılarının da oldukça fazla olduğu dikkati çekmektedir.  

 

Şanlıurfa ilinde KKYDP makine ekipman alımı programı çerçevesinde, anket yapılan üreticilerin 

çoğunluğu bireysel olarak faaliyetlerini sürdürmekte olup, başvurularını bireysel yapıyorken, az bir 

kısmının limited şirket, kooperatif vb. statü ile proje başvurusu yaptığı belirlenmiştir (Şekil 24).   

 

 

 Şekil 24. Şanlıurfa ilinde üreticilerin/işletmelerin çalışma statülerine göre dağılımı 

Şanlıurfa ilinde anket çalışması yapılan üreticilerin; 487’si bireysel, 19’u limited şirket, 17’si 

kooperatif, 4’ü birlik, 2’si ziraat odası ve 2’si de aile şirketi statüsünde faaliyetlerini sürdürmekte 

olduğu, proje başvurularını da bu statüde yaptıkları belirlenmiştir.   

 

Üreticilerin çoğunluğunun sahip olduğu sosyal güvenlik sisteminin Bağ-Kur olduğu belirlenmiş olup, 

bunu SSK, diğer durumlar (emekli, Almanya’dan emeklilik vb.), Emekli Sandığı vb. izlemiştir. Buna 

karşın hiç sosyal güvencesi olmayan 27 adet üreticinin de olduğu tespit edilmiştir (Şekil 25).  
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Şekil 25. Şanlıurfa ilinde üreticilerin sahip oldukları sosyal güvenlik sistemi durumları 

Üreticilere, kendisi dışında, tarımsal işletmede, aile çalışanı olup-olmadığı da değerlendirilmiştir 

(Şekil 26). 273 işletmede, üretici dışında aile çalışanı olduğu belirlenirken, 258 işletmede, üretici 

dışında aile çalışanı olmadığı belirlenmiştir. 

 

  

Şekil 26. Tarımsal işletmelerde üretici dışında aile çalışanı olma durumu 

 

31 üreticinin, tarımsal işlemlerini kiracı ve/veya ortakçılık yöntemi ile işlediği belirlenirken, geriye 

kalan 500 üreticinin ise söz konusu tarımsal işlemlerini kendisinin yaptığı belirlenmiştir. 

Tarımsal işletmelerde, üretici dışında aile çalışanı sayısı incelendiğinde ise; genellikle 1 kişi olan 

işletme sayısı oldukça fazla iken, 3, 5 ve 7 adet çalışan olan işletmelerin de yeterince olduğu tespit 

edilmiştir. Ancak, bunların üzerinde çalışanı olan işletme sayısının oldukça az olduğu belirlenmiştir 

(Şekil 27).     
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Şekil 27. Tarımsal işletmelerde üretici dışında aile çalışanı sayısının dağılımı 

Anket çalışması yapılan toplam 531 üreticinin 125’inde tarım dışı gelir elde edilmesi söz konusu iken, 

geriye kalan 406’sında tarım dışı gelir durumunun söz konusu olmadığı belirlenmiştir (Şekil 28). 

Tarım dışı gelire sahip olan üreticilerin meslekleri arasında da; esnaf, hayvancılık, emeklilik 

durumunun söz konusu olduğu belirlenmiştir.    

 

Şekil 28. Tarımsal işletmelerde üreticilerin sahip oldukları tarım dışı geliri durumu  

 

Üreticilerin, hanehalkı gelirlerinin, ne kadarının çiftçilikten/tarımsal faaliyetlerden elde ettiği de analiz 

edilmiştir. Hanehalkı gelirinin tamamını çiftçilikten elde eden 383 adet üretici var iken, hanehalkı 

gelirinin yarısını çiftçilikten elde eden üretici sayısı 114, yarısından azını elde eden üretici sayısının da 

34 olduğu belirlenmiştir (Şekil 29). 
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Şekil 29. Tarımsal işletmelerde hanehalkı geliri içinde çiftçilikten/tarımsal faaliyetlerden elde edilen 

gelirin payı 

İşletmelerin sahip olduğu mülk arazi ile tarımsal üretim faaliyetlerini sürdürdükleri arazi büyüklüğü 

hemen aynıdır. Diğer bir ifade ile üreticilerin tarımsal faaliyetlerini gerçekleştirdikleri arazilerin, 

büyük oranda mülk arazi olduğu belirlenmiştir. Ortalama işletme büyüklüğünün 200 dekar ve daha 

düşük arazi büyüklüğü olduğu belirlenmiş olup, az sayıda işletmenin aşırı derecede büyük tarım 

arazisine sahip olduğu (1.000 dekar ve üzeri) belirlenmiştir. Üreticilerin, tarımsal faaliyetler için sahip 

oldukları temel makine ekipmanlar arasında; traktör, mibzer, pülverizatör, römork, çapa makinası, 

pulluk, diskli tırmık, kültivatör, holder, gübre dağıtma makinası, çayır biçme makinası, silaj makinası, 

patoz vb. olduğu belirlenmiştir. Üreticilerin hibe destek programlarından, büyük ölçüde GTHB İl ve 

İlçe Müdürlüklerinden öğrendiği belirlenmiştir. Bunu, tanıdık ve yakınlarından, sosyal, görsel ve 

yazılı medyadan öğrenmiş olduğu durumu izlemiştir. İşletmelerin, esas olarak ürün desenlerinde yer 

alan tarımsal ürünler şunlardır: pamuk, buğday, mısır (silajlık ve dane), antep fıstığı, arpa, mercimek, 

bostan, nar, zeytin, bağ, yonca, biber, sebze. Çalışmanın bu bölümünde, tarafsız üretici konumunda 

bulunan, diğer bir ifade ile söz konusu KKYDP makine ekipman satın alımı desteklemesinden hiç 

faydalanmayan, başvuruda bulunmamış olan tarımsal işletme sahiplerinin çeşitli yaklaşımları 

belirlenmeye çalışılmıştır. Bu üreticiler açısından, KKYDP makine-ekipman alımları desteğinin 

başarısında ve amaca ulaşmasında, çeşitli ifadelerin taşıdığı önem düzeyi likert ölçeği kullanılarak 

belirlenmeye çalışılmıştır (Çizelge 330). 

Çizelge 330. Şanlıurfa ilinde KKYDP makine ekipman satın alımı desteklemesi programı hakkında 

tarafsız üreticilerin bazı ifadelere katılım düzeyleri 

İfadeler Ortalama Standart 

sapma 

Ortalama

ya göre 

sıralama 

Seçilen makine-ekipmanlar, ilin tarımsal potansiyeli ve kırsal 

kalkınması için uygun ve yeterlidir. 

3,14 1,24 6 

Proje danışmanı (özel) yeterlidir. (eğer var ise) 2,79 1,04 11 

Proje danışmanları için aşağıda belirtilmiş olan ifadelere 

katılım düzeyi: 

   

Yüksek ücret istemeleri 2,48 1,03 18 

-Yeterli bilgilendirme yapmaması 2,58 1,06 15 

-Proje sahibi ile yeterince iletişim kuramaması 2,47 1,09 19 

-Yeterli bilgi birikimine sahip olmaması 2,55 1,07 16 

-Projeyle ilgili bürokratik işlemlerin takibini ve yönlendirme 

yapamaması 

2,68 1,11 14 
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Destek alınacak makine-ekipmanlar ile ilgili sahip olunan 

tecrübe düzeyi önemlidir. 

3,69 1,07 3 

Sahip olunan işletme sermayesi, yatırımın sürdürülebilirliği 

açısından önemlidir.   

3,79 1,01 2 

Hammadde temininde istikrar sağlanmaktadır.  3,11 1,14 7 

Yörede, ürünlerin iyi işleyen pazarlama sistemlerine sahip 

olunduğu düşünülmektedir.  

2,72 1,19 13 

KKYDP hakkında yeterince tanıtım yapılmaktadır.  2,82 1,14 10 

Proje başvuru, kabul ve uygulanma süreçlerinde bürokratik 

işlemler yoğun değildir.  

2,27 1,16 20 

Proje başvuru süresi yeterlidir.  2,58 1,26 15 

Hibe miktarı yeterlidir.  2,22 1,25 21 

Hibe ödemelerinde belirli bir düzen ve istikrar vardır.  3,05 1,00 8 

Proje hazırlama dokümanları yeterli ve anlaşılabilir formdadır. 2,73 1,08 12 

Hibe desteği ile alınan makinanın ürün kalitesi yeterli 

seviyededir.   

3,37 0,98 4 

Hibe desteği ile alınan makinanın satış sonrası servis 

hizmetleri yeterli düzeydedir.  

2,89 1,13 9 

Bakanlığın belirlediği makine-ekipmanın müracaat 

kriterlerinden memnuniyet seviyesi iyi düzeydedir.  

3,20 1,09 5 

Hibe desteği ile alınan makine-ekipmanın fiyatı, piyasa 

fiyatına göre makul seviyededir.  

2,51 1,29 17 

Hibe desteği ile makine-ekipman alınmasının faydalı bir iş 

olduğunu düşünüyorum.  

4,29 0,86 1 

 

 

Hibe desteği ile makine-ekipman alınmasının faydalı bir iş olduğunu düşünüyorum, sahip olunan 

işletme sermayesi, yatırımın sürdürülebilirliği açısından önemlidir, destek alınacak makine-ekipmanlar 

ile ilgili sahip olunan tecrübe düzeyi önemlidir ifadeleri ilk sıralarda yer almıştır. Bu ifadeleri 

aşağıdakiler izlemiştir:   

(i) Hibe desteği ile alınan makinanın ürün kalitesi yeterli seviyededir.    

(ii) Bakanlığın belirlediği makine-ekipmanın müracaat kriterlerinden memnuniyet seviyesi iyi 

düzeydedir.  

(iii) Seçilen makine-ekipmanlar, ilin tarımsal potansiyeli ve kırsal kalkınması için uygun ve yeterlidir. 

(iv) Hammadde temininde istikrar sağlanmaktadır.  

(v) Hibe ödemelerinde belirli bir düzen ve istikrar vardır.  

(vi) Hibe desteği ile alınan makinanın satış sonrası servis hizmetleri yeterli düzeydedir.  

(vii) KKYDP hakkında yeterince tanıtım yapılmaktadır.  

(viii) Proje danışmanı (özel) yeterlidir. (eğer var ise) 

(ix) Proje hazırlama dokümanları yeterli ve anlaşılabilir formdadır. 

(x) Proje hazırlama dokümanları yeterli ve anlaşılabilir formdadır. 

(xi) Bu ifadeleri de, proje danışmanına yönelik söz konusu olan ifadeler izlemiştir.      

Diğer taraftan, KKYDP çerçevesinde, Şanlıurfa ilinde, tarafsız üreticiler açısından, proje hazırlama 

konusunda karşılaşılan problemler ve bazı alternatiflerin önem düzeyine göre dağılımı aşağıda 

belirtilmiştir (Çizelge 331). 

Çizelge 331. Şanlıurfa ilinde KKYDP makine ekipman satın alımı desteklemesi programı hakkında 

tarafsız üreticilerin bazı problemler ve çeşitli alternatiflere katılım düzeyleri 
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İfadeler Ortalama Standart 

sapma 

Ortalama

ya göre 

sıralama 

Danışman bulma zorluğu  2,28 1,00 4 

Dosya hazırlama maliyetinin yüksekliği  2,45 1,12 3 

Başvuru materyallerinin yetersizliği 2,27 1,01 5 

Başvuru süresinin kısalığı  2,89 1,42 2 

Gerekli izin ve ruhsatların alınmasında karşılaşılan zorluklar  3,28 2,14 1 

%50 hibe desteği yerine, Tarım Kredi Kooperatifleri veya 

Bankalardan sıfır faizli kredi kullanılarak makine-ekipman 

alınabilir.  

2,24 1,47 6 

İhtiyaç olan makine-ekipmanların satın alınması yerine, 

kooperatiflerden veya şirketlerden daha ucuza kiralanması 

daha olumlu sonuçlar verebilir.  

1,77 1,21 7 

Bu tür çalışmalara bence gerek yok. 1,70 1,07 8 

 

Gerekli izin ve ruhsatların alınmasında karşılaşılan zorluklar, başvuru süresinin kısalığı, dosya 

hazırlama maliyetinin yüksekliği, danışman bulma zorluğu, başvuru materyallerinin yetersizliği, %50 

hibe desteği yerine, Tarım Kredi Kooperatifleri veya Bankalardan sıfır faizli kredi kullanılarak 

makine-ekipman alınabilir ifadesi, ihtiyaç olan makine-ekipmanların satın alınması yerine, 

kooperatiflerden veya şirketlerden daha ucuza kiralanması daha olumlu sonuçlar verebilir ifadeleri 

sırasıyla yer almıştır.       

Tarımsal üretim faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere, esas olarak ihtiyaç duyulan tarımsal makine ve 

ekipmanların belirlenmesine yönelik bir değerlendirme de yapılmıştır. Üreticilerin genel olarak; 

mibzer, kültivatör, pamuk toplama makinası, çapa makinası, diskli tırmık, römork, el traktörü, pulluk, 

holder, toprak frezesi, taş toplama makinası, sıra arası çapa makinası, balya makinası, sap parçalama 

makinası, gübre dağıtma makinası, anıza doğrudan ekim makinası, pülverizatör, sap toplamalı saman 

makinası, silaj makinası, traktör, paketleme ve depolama tesisleri gibi makina ve sistemlere 

gereksinimleri oldukları tespit edilmiştir.  

Son olarak, üreticilere, KKYDP’nın uygulanmasında ve daha çok başarılı olmasında nelerin yapılması 

gerektiği, hangi parametrelerin önemli olduğu, söz konusu destekleme programının avantajlı ve 

dezavantajlı yönlerinin belirlenmesine yönelik açık uçlu bir soru yöneltilmiştir. Bu soruda elde edilen 

cevaplar, tekrarlanma sıklığına göre aşağıda ifade edilmiştir: 

(i) Proje başvuru sürecinde, bürokratik işlemlerin azaltılmasının, özellikle başvuruda bulunamayan 

üreticileri motive edebileceği vurgulanmıştır. Bu süreçte, özellikle üreticiler açısından, söz konusu 

süreci daha kolay ve anlaşılabilir hale getirebilecek yaklaşımların ortaya konmasının faydalı 

olabileceği ifade edilmiştir.   

(ii) Söz konusu desteğe başvurmak için istenilen minimum arazi miktarı düşürülmelidir. Ya da 

tarımsal gelir elde edilen ürünler ve yöreler dikkate alınarak, bu miktarın yöresel olarak 

belirlenmesinin daha isabetli olacağı belirlenmiştir. Örneğin, örtüaltı ürün yetiştiriciliği yapılan 

bölgeler ile daha çok kuru tarımın yapıldığı bölgelerde, istenilen bu minimum arazi büyüklüğünün 

farklılaştırılmasının faydalı olacağı düşünülmektedir. Puanlama da aynı şekilde, sulu ve kuru araziler 

dikkate alınarak yapılmasının faydalı olabileceği vurgulanmıştır.   

(iii) Bu desteğin devam ettirilmesi gerektiği, önemle vurgulanmıştır. Ancak, bu süreçte süreç dinamik 

olarak yürütülmelidir. İhtiyaç duyulan makine ve ekipmanların yıllık olarak değişimi, tarımsal ürün 

desenlerindeki değişimler, iklim koşulları, tarımsal göç durumu, iç ve dış pazar talepleri vb. 

parametreler detaylı olarak analiz edilerek, yöresel veri tabanları oluşturulmalıdır.     

(iv) Tarımsal faaliyetlerini sürekli olarak yapan ve bunun doğruluğu ziraat odaları ya da GTHB il ve 

ilçe müdürlüklerince doğrulanan üreticilere, işlediği arazi mülkiyeti kiracı ya da ortakçı konumunda 

bulunsa bile bu desteğe başvurabilme olanağının sağlanabilmesi faydalı sonuçlar verebilecektir.  
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(v) Verilmekte olan destek oranının, makine ekipman fiyatı ve KDV oranı dahil edilerek, bu toplam 

değerin %50’sine hibe desteği verilmesinin, üretici açısından daha uygun olabileceği vurgulanmıştır. 

(vi) Destek kapsamındaki makine ve ekipmanlarda, değişik sebepler ile oluşabilecek, gereğinden fazla 

fiyat artışlarının önlenebilmesi için otokontrol sistemlerinin geliştirilebileceği düşünülmektedir. 

Böylelikle hem üreticinin, hem de devletin daha avantajlı konuma gelebileceği vurgulanmıştır.       

(vii) Küçük ölçekli üreticileri de, söz konusu destekleme sistemlerine başvurmaya yönelik motive 

edici faktörlerin arttırılmasının faydalı olacağı öngörülmüştür. 

(viii) Hibe başvuru döneminin daha erkene alınmasının faydalı olacağı belirlenmiştir. Özellikle 

tarımsal işlemlerin az olduğu kış dönemlerinde (Şubat-Mart aylarında), söz konusu başvuru 

programlarının yapılmasının faydalı olacağı belirlenmiştir. Desteklerin de Eylül ayında üreticiye 

verilmesinin faydalı olacağı belirlenmiştir. 

4.3. Tarafsız Üretici/Yatırımcı Yaklaşımları 

4.3.1. Antalya İlinde KKYDP Hakkında Tarafsız Üretici/Yatırımcı Yaklaşımları 

Antalya yöresinde 58 adet tarafsız üretici/yatırımcı ile anket çalışması yapılmıştır. Söz konusu 

üreticilere ait bazı sosyo-demografik özellikler aşağıda belirtilmiştir (Çizelge 332). Üreticilerin 

çoğunluğu (34 adet) ilkokul mezunu olup, 11 adedinin ise lise mezunu olduğu belirlenmiştir. 

Üreticilerin çiftçilik tecrübelerinin genel olarak 20 yıldan fazla olduğu belirlenmiş olup, yaklaşık 

olarak tamamının uzun yıllardan beri Antalya yöresinde yaşayarak, tarımsal faaliyetlerini sürdürmekte 

oldukları tespit edilmiştir. Üreticilerin tamamı ziraat odasına üye iken, 5’inin aile şirketine üye 

oldukları, 17’sinin herhangi bir kooperatife üye iken, 5’inin de herhangi bir üretici birliğine üye 

olduğu tespit edilmiştir. Geriye kalan üreticilerin ise başka bir üretici kuruluşu ya da organizasyonuna 

üye olmadıkları belirlenmiştir. Üreticiler sahip oldukları sosyal güvence sistemine göre 

incelendiklerinde; 42’si Bağ-Kur’a üye iken, 7’si SSK’na, 6’sının Emekli Sandığına sahip oldukları 

belirlenmiştir. 41 üreticinin, kendisi dışında tarımsal işletmede çalışan aile bireyi olduğu belirlenirken, 

geriye kalan 17’sinin ise tarımsal faaliyetlerde çalışan, kendisi dışında aile çalışanı olmadığı tespit 

edilmiştir. Ancak, üretici dışında çalışan aile bireyinin genellikle 1 adet olduğu, bunun da eş olduğu 

belirlenmiştir. 2 ve daha fazla sayıda aile çalışanın olduğu tarımsal işletme sayısının sadece 14 olduğu 

tespit edilmiştir. Bu sonuç da, tarımsal üretim faaliyetinden hızlı bir kaçışın olduğunu ifade 

edebilmektedir.             

Çizelge 332. Antalya ilinde KKYDP kapsamında tarafsız üretici/yatırımcılara ait bazı sosyo-

demografik özellikler 

Sosyo-demografik özellikler İşletme sayısı (n) 

Eğitim durumu  

İlkokul mezunu 34 

Ortaokul 7 

Lise 11 

Önlisans 2 

Lisans 4 

Lisansüstü 0 

  

Üreticilerin çiftçilik tecrübesi (tarih olarak)  

1980 öncesinden beri 14 

1981-1990 15 

1991-2000 20 

2001-2010 4 

2011 ve üzeri 5 

  

Üreticilerin sahip oldukları sosyal güvenlik sistemi  

Bağ-Kur 42 

Yeşil Kart 1 

Emekli Sandığı 6 

SSK 7 
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Yaşlılık maaşı (65 yaş) 1 

Eşinden yararlanıyor 1 

  

Sizin dışınızda tarımsal işletmede çalışan aile çalışanı olma durumu  

Evet 41 

Hayır 17 

Anket çalışması yapılan 58 adet tarafsız üreticinin, sadece 2’si arazisini icara vererek tarımsal 

faaliyetlerini sürdürürken, geriye kalan 56’sının ise tarımsal faaliyetlerini kendisinin yürütmekte 

olduğu tespit edilmiştir. 58 adet üreticinin 33’ünün çiftçilik dışında herhangi bir gelir kaynağı 

olmadığı belirlenirken, geriye kalan 25’inin ise tarım dışında başka gelir kaynaklarının da bulunduğu 

belirlenmiştir. Tarım dışında gelir kaynağı olanlardan; 9’unun emekli maaşının olduğu, 5’inin serbet 

meslek, geriye kalanların da farklı iş kollarını yürütmekte oldukları belirlenmiştir. 58 üreticinin 7’si 

elde etmiş olduğu toplam gelirin yarısını çiftçilikten (tarımsal işletmeden) elde ederken, 18’inin, 

toplam gelirin yarısından azını çiftçilikten elde ettiği tespit edilmiştir. Geriye kalan 33’ünün ise, elde 

etmiş oldukları tüm geliri tarımsal üretim faaliyetinden sağladıkları tespit edilmiştir.        

Üreticilerin tarımsal üretim faaliyetlerini sürdürdükleri tarım arazisi büyüklüğü ve bunun içerisinde 

kendi mülkiyetlerine ait olan arazi büyüklüklerine göre esas olan dağılım aşağıda belirtilmiştir. Genel 

olarak, paralel bir sonuç ortaya çıkmış olup, 10 dekarın altında tarım arazisi işleyen 23 üretici (tarım 

işletmesi) var iken, 10 dekarın altında tarım arazisi mülkiyeti olan 25 işletmenin mevcut olduğu 

belirlenmiştir. 10-30 dekar arasında tarım arazisi işleyen 25 işletme var iken, aynı büyüklüklerde kendi 

mülkiyetine ait tarım işletmesi sayısının da 25 olduğu tespit edilmiştir. 31 dekar ve üzeri tarım arazisi 

işleyen 10 üretici var iken, aynı büyüklüklerde mülk araziye sahip olan 8 işletmenin olduğu 

belirlenmiştir (Şekil 30). 

 

Şekil 30. Antalya ilindeki üreticilerin tarımsal faaliyetlerini sürdürdükleri ve sahip oldukları mülk 

tarım arazisi büyüklük grupları  

Üreticilerin, tarımsal faaliyetlerini devam ettirebilmek için, temel olarak gerekli olan makine ve 

ekipmanlara sahip oldukları tespit edilmiştir. Bunlar; traktör, pulluk, pülverizatör, çapa makinası vb. 

makine ve ekipmanlardan oluşmaktadır.      

Üreticilerin, KKYDP hakkında bilgiyi esas olarak GTHB il ve ilçe müdürlüklerinden öğrendikleri 

belirlenmiştir. 40 üreticinin söz konusu bilgilendirmeyi il ve ilçe müdürlüklerinden öğrendikleri tespit 

edilmiştir. Geriye kalan 18 üreticinin de, söz konusu destekleme hakkında bilgiyi; yakın çevre ve 

tanıdıklarından, yazılı ve görsel medyadan, üretici ve/veya satıcı firmalardan edindikleri tespit 
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edilmiştir. Bu konuda da, GTHB personeli ve teşkilatının yeterli ve etkin bir tanıtım faaliyeti yapmış 

oldukları ifade edilebilir.  

20 üreticinin ana gelir kaynağını, örtüaltı tarımsal üretim, diğer bir ifade ile seracılıktan elde ettiği 

tespit edilmiştir. Diğer 20 üreticinin de gelir kaynakları arasından büyük oranda meyvecilik üretim 

faaliyetlerinin yer aldığı belirlenmiştir. Geriye kalan 18 üreticinin de karışık bir üretim desenine sahip 

olduğu, bununla birlikte söz konusu tarımsal işletmelerin ürün desenleri içerisinde tek yıllık bitkilerin 

(arpa, buğday, çeşitli yem bitkileri vb.) ağırlıkta olduğu tespit edilmiştir.  

 

Çalışmanın bu bölümünde, tarafsız üretici konumunda bulunan, diğer bir ifade ile söz konusu KKYDP 

makine ekipman satın alımı desteklemesinden hiç faydalanmayan, başvuruda bulunmamış olan 

tarımsal işletme sahiplerinin çeşitli yaklaşımları belirlenmeye çalışılmıştır. Bu üreticiler açısından, 

KKYDP makine-ekipman alımlarının başarısında ve amaca ulaşmasında, çeşitli ifadelerin taşıdığı 

önem düzeyi likert ölçeği kullanılarak belirlenmeye çalışılmıştır (Çizelge 333). 

 

 

 

 

 

 

 

Çizelge 333. Antalya ilinde tarafsız üreticilerin bazı ifadelere katılım düzeyleri 

İfadeler  Ortalama Standart 

sapma 

Ortalama

ya göre 

sıralama 

Seçilen makine-ekipmanlar, ilin tarımsal potansiyeli ve kırsal 

kalkınması için uygun ve yeterlidir. 

3,33 1,25 9 

Proje danışmanı (özel) yeterlidir. (eğer var ise) 3,21 1,17 11 

Proje danışmanları için aşağıda belirtilmiş olan ifadelere 

katılım düzeyi: 

   

-Yüksek ücret istemeleri 2,95 1,23 14 

-Yeterli bilgilendirme yapmaması 2,81 1,00 18 

-Proje sahibi ile yeterince iletişim kuramaması 2,79 1,10 19 

-Yeterli bilgi birikimine sahip olmaması 2,91 1,23 15 

-Projeyle ilgili bürokratik işlemlerin takibini ve yönlendirme 

yapamaması 

2,83 1,34 17 

Destek alınacak makine-ekipmanlar ile ilgili sahip olunan 

tecrübe düzeyi önemlidir. 

3,79 1,12 3 

Sahip olunan işletme sermayesi, yatırımın sürdürülebilirliği 

açısından önemlidir.   

3,84 1,06 2 

Hammadde temininde istikrar sağlanmaktadır.  3,45 1,29 6 

Yörede, ürünlerin iyi işleyen pazarlama sistemlerine sahip 

olunduğu düşünülmektedir.  

2,72 1,48 20 

KKYDP hakkında yeterince tanıtım yapılmaktadır.  3,79 1,29 3 

Proje başvuru, kabul ve uygulanma süreçlerinde bürokratik 

işlemler yoğun değildir.  

2,84 1,42 16 

Proje başvuru süresi yeterlidir.  3,12 1,35 12 

Hibe miktarı yeterlidir.  3,03 1,39 13 

Hibe ödemelerinde belirli bir düzen ve istikrar vardır.  3,34 1,26 8 
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Proje hazırlama dokümanları yeterli ve anlaşılabilir formdadır. 3,36 1,13 7 

Hibe desteği ile alınan makinanın ürün kalitesi yeterli 

seviyededir.   

3,69 0,98 4 

Hibe desteği ile alınan makinanın satış sonrası servis 

hizmetleri yeterli düzeydedir.  

3,48 1,08 5 

Bakanlığın belirlediği makine-ekipmanın müracaat 

kriterlerinden memnuniyet seviyesi iyi düzeydedir.  

3,24 1,11 10 

Hibe desteği ile alınan makine-ekipmanın fiyatı, piyasa 

fiyatına göre makul seviyededir.  

3,24 1,23 10 

Hibe desteği ile makine-ekipman alınmasının faydalı bir iş 

olduğunu düşünüyorum.  

3,97 1,12 1 

 

Herşeyden önce üreticiler, söz konusu desteklemeden yararlanmamış olsalar bile, bu desteğin 

üreticiler açısından faydalı bir durum olduğuna inanma ifadesinin, bu kavramlar arasında ilk sırada yer 

aldığı tespit edilmiştir. İkinci olarak, sahip olunan işletme sermayesinin, yatırımın sürdürülebilirliği 

açısından önemli olduğu olgusu yer almaktadır. Bunu; destek alınacak makine-ekipmanlar ile ilgili 

sahip olunan tecrübe düzeyinin önemli olduğu ve KKYDP hakkında yeterince tanıtım yapılmakta 

olduğu ifadelerinin izlediği belirlenmiştir. Projede eğer yararlanılmış ise danışmanlara yönelik 

oluşturulmuş olan olumsuz ifadelere katılım düzeyinin göreli olarak düşük olduğu belirlenmiştir. 

Diğer bir ifade ile tarafsız üreticiler açısından, proje danışmanlarına yönelik olumsuz düşüncelerin çok 

önemli olmadığı ifade edilebilir.    

KKYDP çerçevesinde, proje hazırlama konusunda karşılaşılan problemler ve bazı alternatiflerin önem 

düzeyine göre dağılımı aşağıda belirtilmiştir (Çizelge 334). 

 

Çizelge 334. Antalya ilinde tarafsız üreticilerin bazı problemler ve çeşitli alternatiflere katılım 

düzeyleri 

İfadeler Ortalama Standart 

sapma 

Ortalama

ya göre 

sıralama 

Danışman bulma zorluğu  2,26 1,46 5 

Dosya hazırlama maliyetinin yüksekliği  2,45 1,20 4 

Başvuru materyallerinin yetersizliği 2,67 1,05 2 

Başvuru süresinin kısalığı  2,62 1,31 3 

Gerekli izin ve ruhsatların alınmasında karşılaşılan zorluklar  2,72 1,32 1 

%50 hibe desteği yerine, Tarım Kredi Kooperatifleri veya 

Bankalardan sıfır faizli kredi kullanılarak makine-ekipman 

alınabilir.  

1,45 0,68 7 

İhtiyaç olan makine-ekipmanların satın alınması yerine, 

kooperatiflerden veya şirketlerden daha ucuza kiralanması 

daha olumlu sonuçlar verebilir.  

1,59 0,53 6 

Bu tür çalışmalara bence gerek yok. 1,40 0,49 8 

 

Gerekli izin ve ruhsatların alınmasında karşılaşılan problemlerin, söz konusu destekleme kapsamında 

karşılaşılan sorunların başında geldiği belirlenmiştir. Bunu başvuru materyallerinin yetersizliği, 

başvuru süresinin kısalığı, dosya hazırlama maliyetinin yüksekliği, danışman bulma zorluğu 

ifadelerinin izlediği belirlenmiştir. Dramatik olarak, bu tür çalışmalara gerek yok ifadesine katılım 

düzeyinin oldukça düşük olduğu, neredeyse üreticilerin bu ifadelere hiç katılmadığı tespit edilmiştir.   

Tarımsal üretim faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere, esas olarak ihtiyaç duyulan tarımsal makine ve 

ekipmanların belirlenmesine yönelik bir değerlendirme de yapılmıştır. Üreticilerin genel olarak; 

pülverizatör, gübre dağıtma makinası, çeşitli toprak işleme alet ve makinalarına (pulluk, toprak frezesi 

vb.), mibzer, traktör vb. makinalara gereksinimleri oldukları tespit edilmiştir.  
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Son olarak, tarafsız konumunda bulunan üreticilere, KKYDP’nın uygulanmasında ve daha çok başarılı 

olmasında nelerin yapılması gerektiği, hangi parametrelerin önemli olduğu, söz konusu destekleme 

programının avantajlı ve dezavantajlı yönlerinin belirlenmesine yönelik açık uçlu bir soru 

yöneltilmiştir. Bu soruda elde edilen cevaplar, tekrarlanma sıklığına göre aşağıda ifade edilmiştir: 

(i) Söz konusu desteğe başvurmak için istenilen minimum arazi miktarı düşürülmelidir. Ya da tarımsal 

gelir elde edilen ürünler ve yöreler dikkate alınarak, bu miktarın yöresel olarak belirlenmesinin daha 

isabetli olacağı belirlenmiştir. Örneğin, örtüaltı ürün yetiştiriciliği yapılan bölgeler ile daha çok kuru 

tarımın yapıldığı bölgelerde, istenilen bu minimum arazi büyüklüğünün farklılaştırılmasının faydalı 

olacağı düşünülmektedir.  

(ii) Bu desteğin devam ettirilmesi gerektiği, önemle vurgulanmıştır. Ancak, bu süreçte süreç dinamik 

olarak yürütülmelidir. İhtiyaç duyulan makine ve ekipmanların yıllık olarak değişimi, tarımsal ürün 

desenlerindeki değişimler, iklim koşulları, tarımsal göç durumu, iç ve dış pazar talepleri vb. 

parametreler detaylı olarak analiz edilerek, yöresel veri tabanları oluşturulmalıdır.     

(iii) Tarımsal faaliyetlerini sürekli olarak yapan ve bunun doğruluğu ziraat odaları ya da GTHB il ve 

ilçe müdürlüklerince doğrulanan üreticilere, işlediği arazi mülkiyeti kiracı ya da ortakçı konumunda 

bulunsa bile bu desteğe başvurabilme olanağının sağlanabilmesi faydalı sonuçlar verebilecektir.  

(iv) Verilmekte olan destek oranının, makine ekipman fiyatı ve KDV oranı dahil edilerek, bu toplam 

değerin %50’sine hibe desteği verilmesinin, üretici açısından daha uygun olabileceği vurgulanmıştır. 

(v) Sera malzemesi, sera örtüsü ve sebze fidelerine de bu desteğin verilmesinin isabetli olacağı 

belirlenmiştir.  

(vi) Söz konusu destekleme ile sağlanan girdi maliyetlerindeki azalmanın, ürün verim ve kalite 

artışlarındaki gelişmenin, çeşitli basın ve medya araçları ile tanıtımının bu desteğin etkinliğini ve 

yaygınlığını daha da arttırabileceği saptanmıştır. 

(vii) Son olarak, destek kapsamındaki makine ve ekipmanlarda, değişik sebepler ile oluşabilecek, 

gereğinden fazla fiyat artışlarının önlenebilmesi için otokontrol sistemlerinin geliştirilebileceği 

düşünülmektedir. Böylelikle hem üreticinin, hem de devletin daha avantajlı konuma gelebileceği 

vurgulanmıştır.       

4.3.2. Aydın İlinde KKYDP Desteği Hakkında Tarafsız Üretici/Yatırımcı Yaklaşımları 

Aydın yöresinde 100 adet tarafsız üretici/yatırımcı ile anket çalışması yapılmıştır. Söz konusu 

üreticilere ait bazı sosyo-demografik özellikler aşağıda belirtilmiştir (Çizelge 335). 

Çizelge 335. Aydın ilinde tarafsız üretici/yatırımcılara ait bazı sosyo-demografik özellikler 

Sosyo-demografik özellikler İşletme sayısı (n) 

Eğitim durumu  

İlkokul mezunu 67 

Ortaokul 17 

Lise 7 

Önlisans 4 

Lisans 5 

Lisansüstü 0 

  

Üreticilerin çiftçilik tecrübesi (tarih olarak)  

1980 ve öncesinden beri 34 

1981-1990 26 

1991-2000 27 

2001-2010 11 

2011 ve üzeri 2 

  

Üreticilerin sahip oldukları sosyal güvenlik sistemi  

Bağ-Kur 68 
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Emekli Sandığı 3 

SSK 17 

Diğer (Yeşil kart, yaşlılık maaşı, eşinden yararlanıyor vb.) 12 

  

Sizin dışınızda tarımsal işletmede çalışan aile çalışanı olma 

durumu 

 

Evet 50 

Hayır 50 

 

Üreticilerin çoğunluğu (67 adet) ilkokul mezunu olup, 17 adedinin ise ortaokul mezunu olduğu 

belirlenmiştir. Üreticilerin çiftçilik tecrübelerinin genel olarak 20 yıldan fazla olduğu belirlenmiş olup, 

yaklaşık olarak tamamının uzun yıllardan beri Aydın yöresinde yaşayarak, tarımsal faaliyetlerini 

sürdürmekte oldukları tespit edilmiştir. Üreticilerin yaklaşık olarak tamamı ziraat odasına üye iken, 

28’inin herhangi bir Birliğe üye olduğu, 7’sinin herhangi bir kooperatife üye iken, bazı üreticilerin 

birden fazla kuruluşa üye olabildiği belirlenmiştir. 9 üreticinin ise başka bir üretici kuruluşu ya da 

organizasyonuna üye olmadığı tespit edilmiştir. Üreticiler sahip oldukları sosyal güvence sistemine 

göre incelendiklerinde; 68’i Bağ-Kur’a üye iken, 17’si SSK’na, 3’ünün Emekli Sandığına ve geriye 

kalan 12’sinin de diğer (yeşil kart, yaşlılık maaşı, eşinden yararlanıyor vb.) sosyal güvenlik sistemine 

sahip oldukları belirlenmiştir. 50 üreticinin, kendisi dışında tarımsal işletmede çalışan aile bireyi 

olduğu belirlenirken, geriye kalan 50’sinin ise tarımsal faaliyetlerde çalışan, kendisi dışında aile 

çalışanı olmadığı tespit edilmiştir. Ancak, üretici dışında çalışan ailede bireyin genellikle 1 adet 

olduğu, bunun da eş olduğu belirlenmiştir. 2 ve daha fazla sayıda aile çalışanın olduğu tarımsal işletme 

sayısının oldukça az olduğu ifade edilebilir. Bu sonuç da, tarımsal üretim faaliyetinden hızlı bir kaçışın 

olduğunu açıklayabilmektedir.             

Anket çalışması yapılan 100 adet tarafsız üreticinin, sadece 2’si arazisini ortakçıya vererek tarımsal 

faaliyetlerini sürdürürken, geriye kalan 98’inin ise tarımsal faaliyetlerini kendisinin yürütmekte olduğu 

tespit edilmiştir. 100 adet üreticinin 56’sının çiftçilik dışında herhangi bir gelir kaynağı olmadığı 

belirlenirken, geriye kalan 44 üreticinin ise tarım dışında başka gelir kaynaklarının da bulunduğu 

belirlenmiştir. Tarım dışında gelir kaynağı olanlardan, gelir kaynakları arasında; emekli, kira, esnaf 

vb. gelir getiren meslek gruplarının bulunduğu tespit edilmiştir. 100 üreticinin 63’ünün toplam 

gelirinin tamamını çiftçilik faaliyetlerinden elde ettiği, 19’u elde etmiş olduğu toplam gelirin yarısını 

çiftçilikten (tarımsal işletmeden) elde ederken, 17’inin de toplam gelirin yarısından azını ve 1 

üreticinin de, yarısından fazlasını çiftçilikten elde ettiği tespit edilmiştir.   

Üreticilerin tarımsal üretim faaliyetlerini sürdürdükleri tarım arazisi büyüklüğü ve bunun içerisinde 

kendi mülkiyetlerine ait olan arazi büyüklüklerine göre esas olan dağılım aşağıda belirtilmiştir. Genel 

olarak, paralel bir sonuç ortaya çıkmış olup, 30 dekarın altında tarım arazisi işleyen 24 üretici (tarım 

işletmesi) var iken, 31-60 dekar arasında tarım arazisi işleyen 33 işletme olup, 61 dekar ve üzeri tarım 

arazisi işleyen 43 üretici bulunduğu tespit edilmiştir (Şekil 31). 
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Şekil 31. Aydın ilinde tarafsız üretici konumunda bulunan üreticilerin tarımsal faaliyetlerini 

sürdürdükleri tarım arazisi büyüklük grupları  

Üreticilerin, tarımsal faaliyetlerini devam ettirebilmek için, temel olarak gerekli olan makine ve 

ekipmanlara sahip oldukları tespit edilmiştir. Bunlar; traktör, pulluk, pülverizatör, çapa makinası, 

zeytin hasat makinası, gübre serpme makinası, silaj makinası, vb. makine ve ekipmanlardan 

oluşmaktadır.      

Üreticilerin, KKYDP hakkında bilgiyi esas olarak GTHB il ve ilçe müdürlüklerinden öğrendikleri 

belirlenmiştir. Bununla birlikte; yakın çevre ve tanıdıklarından, yazılı ve görsel medyadan, üretici 

ve/veya satıcı firmalardan da konu ile ilgili bilgi edindiklerini belirten oldukça fazla sayıda üretici 

olduğu da tespit edilmiştir. Bu konuda da, GTHB personeli ve teşkilatının yeterli ve etkin bir tanıtım 

faaliyeti yapmış olduğu ifade edilebilir. Üreticilerin gelir edindikleri asıl tarımsal faaliyetler arasında; 

zeytin, incir, yem bitkileri (silajlık mısır, yonca), hayvancılık faaliyetleri, genel anlamda meyvecilik, 

hububat (buğday, arpa vb.), turunçgiller, çeşitli sebzecilik faaliyetleri (domates, biber, marul vb.), 

çilek, pamuk vb. gibi ürünlerin bulunduğu belirlenmiştir. Çalışmanın bu bölümünde, tarafsız üretici 

konumunda bulunan, diğer bir ifade ile söz konusu KKYDP makine ekipman satın alımı 

desteklemesinden hiç faydalanmayan, başvuruda bulunmamış olan tarımsal işletme sahiplerinin çeşitli 

yaklaşımları belirlenmeye çalışılmıştır. Bu üreticiler açısından, KKYDP makine-ekipman alımları 

desteğinin başarısında ve amaca ulaşmasında, çeşitli ifadelerin taşıdığı önem düzeyi likert ölçeği 

kullanılarak belirlenmeye çalışılmıştır (Çizelge 336). 

Çizelge 336. Aydın ilinde KKYDP makine ekipman satın alımı desteklemesi programı hakkında 

tarafsız üreticilerin bazı ifadelere katılım düzeyleri 

İfadeler Ortalama Standart 

sapma 

Ortalama

ya göre 

sıralama 

Seçilen makine-ekipmanlar, ilin tarımsal potansiyeli ve kırsal 

kalkınması için uygun ve yeterlidir. 

3,26 1,40 6 

Proje danışmanı (özel) yeterlidir. (eğer var ise) 2,91 1,23 14 

Proje danışmanları için aşağıda belirtilmiş olan ifadelere 

katılım düzeyi: 

   

Yüksek ücret istemeleri 2,96 1,19 12 

-Yeterli bilgilendirme yapmaması 2,89 1,06 16 

-Proje sahibi ile yeterince iletişim kuramaması 2,84 1,09 18 
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-Yeterli bilgi birikimine sahip olmaması 2,90 1,04 15 

-Projeyle ilgili bürokratik işlemlerin takibini ve yönlendirme 

yapamaması 

2,85 1,11 17 

Destek alınacak makine-ekipmanlar ile ilgili sahip olunan 

tecrübe düzeyi önemlidir. 

3,76 1,16 1 

Sahip olunan işletme sermayesi, yatırımın sürdürülebilirliği 

açısından önemlidir.   

3,63 1,22 2 

Hammadde temininde istikrar sağlanmaktadır.  3,10 1,18 8 

Yörede, ürünlerin iyi işleyen pazarlama sistemlerine sahip 

olunduğu düşünülmektedir.  

2,64 1,40 20 

KKYDP hakkında yeterince tanıtım yapılmaktadır.  3,47 1,31 3 

Proje başvuru, kabul ve uygulanma süreçlerinde bürokratik 

işlemler yoğun değildir.  

2,47 1,27 21 

Proje başvuru süresi yeterlidir.  3,04 1,22 9 

Hibe miktarı yeterlidir.  2,84 1,31 18 

Hibe ödemelerinde belirli bir düzen ve istikrar vardır.  3,03 1,16 10 

Proje hazırlama dokümanları yeterli ve anlaşılabilir formdadır. 3,12 1,12 7 

Hibe desteği ile alınan makinanın ürün kalitesi yeterli 

seviyededir.   

3,28 1,10 4 

Hibe desteği ile alınan makinanın satış sonrası servis 

hizmetleri yeterli düzeydedir.  

3,27 1,04 5 

Bakanlığın belirlediği makine-ekipmanın müracaat 

kriterlerinden memnuniyet seviyesi iyi düzeydedir.  

2,94 1,26 13 

Hibe desteği ile alınan makine-ekipmanın fiyatı, piyasa 

fiyatına göre makul seviyededir.  

2,67 1,22 19 

Hibe desteği ile makine-ekipman alınmasının faydalı bir iş 

olduğunu düşünüyorum.  

3,01 1,04 11 

 

Üreticiler, söz konusu desteklemeden yararlanmamış olsalar bile, bu desteğin üreticiler açısından 

faydalı bir durum olduğuna inanma ifadesinin, bu kavramlar arasında ilk sıralarda yer aldığı tespit 

edilmiştir. Üreticileri söz konusu destek programının başarısında; 

(i) Destek alınacak makine-ekipmanlar ile ilgili sahip olunan tecrübe düzeyinin önemli olduğu, (ii) 

Sahip olunan işletme sermayesi, yatırımın sürdürülebilirliği açısından önemli olduğu, 

(iii) KKYDP hakkında yeterince tanıtım yapılmakta olduğu, 

(iv) Hibe desteği ile alınan makinanın ürün kalitesi yeterli seviyede olduğu, 

(v) Hibe desteği ile alınan makinanın satış sonrası servis hizmetlerinin yeterli düzeyde olduğu, 

(vi) Seçilen makine-ekipmanlar, ilin tarımsal potansiyeli ve kırsal kalkınması için uygun ve yeterli 

düzeyde bulunduğu, 

(vii) Proje hazırlama dokümanları yeterli ve anlaşılabilir formda olduğu, 

(viii) Hammadde temininde istikrar sağlanmakta olduğu, 

(ix) Proje başvuru süresinin yeterli olduğu, 

(x) Hibe ödemelerinde belirli bir düzen ve istikrar olduğu, 

(xi) Hibe desteği ile makine-ekipman alınmasının faydalı bir iş olduğuna inanılması, 

(xii) Daha sonra projeleri hazırlayan danışmanlar ile ilgili ifadeler yer almaktadır.        

Diğer taraftan, KKYDP çerçevesinde, Aydın ilinde, tarafsız üreticiler açısından, proje hazırlama 

konusunda karşılaşılan problemler ve bazı alternatiflerin önem düzeyine göre dağılımı aşağıda 

belirtilmiştir (Çizelge 337). 
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Çizelge 337. Aydın ilinde tarafsız üreticilerin bazı problemler ve çeşitli alternatiflere katılım düzeyleri 

İfadeler Ortalama Standart 

sapma 

Ortalama

ya göre 

sıralama 

Danışman bulma zorluğu  2,67 1,15 6 

Dosya hazırlama maliyetinin yüksekliği  2,76 1,21 4 

Başvuru materyallerinin yetersizliği 2,74 1,04 5 

Başvuru süresinin kısalığı  2,78 1,19 3 

Gerekli izin ve ruhsatların alınmasında karşılaşılan zorluklar  2,86 1,12 2 

%50 hibe desteği yerine, Tarım Kredi Kooperatifleri veya 

Bankalardan sıfır faizli kredi kullanılarak makine-ekipman 

alınabilir.  

3,40 1,47 1 

İhtiyaç olan makine-ekipmanların satın alınması yerine, 

kooperatiflerden veya şirketlerden daha ucuza kiralanması 

daha olumlu sonuçlar verebilir.  

2,40 1,41 8 

Bu tür çalışmalara bence gerek yok. 2,47 1,47 7 

 

İlginç olarak, %50 hibe desteği yerine, Tarım Kredi Kooperatifleri veya Bankalardan sıfır faizli kredi 

kullanılarak makine-ekipman alınabilir ifadesi ilk sırada yer almıştır. Bunu, gerekli izin ve ruhsatların 

alınmasında karşılaşılan problemler izlemiştir. Söz konusu ifadeyi, başvuru süresinin kısalığı, dosya 

hazırlama maliyetinin yüksekliği, başvuru materyallerinin yetersizliği, danışman bulma zorluğu 

ifadelerinin izlediği belirlenmiştir. Dramatik olarak, bu tür çalışmalara gerek yok ifadesine katılım 

düzeyinin oldukça düşük olduğu, neredeyse üreticilerin bu ifadelere hiç katılmadığı tespit edilmiştir.   

Tarımsal üretim faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere, esas olarak ihtiyaç duyulan tarımsal makine ve 

ekipmanların belirlenmesine yönelik bir değerlendirme de yapılmıştır. Üreticilerin genel olarak; zeytin 

hasat makinası, el traktörü, ot biçme makinası, yem karma makinası, pülverizatör, gübre dağıtma 

makinası, çeşitli toprak işleme alet ve makinalarına (pulluk, toprak frezesi, mibzer vb.), traktör vb. 

makinalara gereksinimleri oldukları tespit edilmiştir.  

Son olarak, tarafsız konumunda bulunan üreticilere, KKYDP’nın uygulanmasında ve daha çok başarılı 

olmasında nelerin yapılması gerektiği, hangi parametrelerin önemli olduğu, söz konusu destekleme 

programının avantajlı ve dezavantajlı yönlerinin belirlenmesine yönelik açık uçlu bir soru 

yöneltilmiştir. Bu soruda elde edilen cevaplar, tekrarlanma sıklığına göre aşağıda ifade edilmiştir: 

(i) Proje başvuru sürecinde, bürokratik işlemlerin azaltılmasının, özellikle başvuruda bulunamayan 

üreticileri motive edebileceği vurgulanmıştır. Bu süreçte, özellikle üreticiler açısından, söz konusu 

süreci daha kolay ve anlaşılabilir hale getirebilecek yaklaşımların ortaya konmasının faydalı 

olabileceği ifade edilmiştir.   

(ii) Söz konusu desteğe başvurmak için istenilen minimum arazi miktarı düşürülmelidir. Ya da 

tarımsal gelir elde edilen ürünler ve yöreler dikkate alınarak, bu miktarın yöresel olarak 

belirlenmesinin daha isabetli olacağı belirlenmiştir. Örneğin, örtüaltı ürün yetiştiriciliği yapılan 

bölgeler ile daha çok kuru tarımın yapıldığı bölgelerde, istenilen bu minimum arazi büyüklüğünün 

farklılaştırılmasının faydalı olacağı düşünülmektedir. Puanlama da aynı şekilde, sulu ve kuru araziler 

dikkate alınarak yapılmasının faydalı olabileceği vurgulanmıştır.   

(iii) Bu desteğin devam ettirilmesi gerektiği, önemle vurgulanmıştır. Ancak, bu süreçte süreç dinamik 

olarak yürütülmelidir. İhtiyaç duyulan makine ve ekipmanların yıllık olarak değişimi, tarımsal ürün 

desenlerindeki değişimler, iklim koşulları, tarımsal göç durumu, iç ve dış pazar talepleri vb. 

parametreler detaylı olarak analiz edilerek, yöresel veri tabanları oluşturulmalıdır.     

(iv) Tarımsal faaliyetlerini sürekli olarak yapan ve bunun doğruluğu ziraat odaları ya da GTHB il ve 

ilçe müdürlüklerince doğrulanan üreticilere, işlediği arazi mülkiyeti kiracı ya da ortakçı konumunda 

bulunsa bile bu desteğe başvurabilme olanağının sağlanabilmesi faydalı sonuçlar verebilecektir.  
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(v) Verilmekte olan destek oranının, makine ekipman fiyatı ve KDV oranı dahil edilerek, bu toplam 

değerin %50’sine hibe desteği verilmesinin, üretici açısından daha uygun olabileceği vurgulanmıştır. 

(vi) Destek kapsamındaki makine ve ekipmanlarda, değişik sebepler ile oluşabilecek, gereğinden fazla 

fiyat artışlarının önlenebilmesi için otokontrol sistemlerinin geliştirilebileceği düşünülmektedir. 

Böylelikle hem üreticinin, hem de devletin daha avantajlı konuma gelebileceği vurgulanmıştır.       

(vii) Küçük ölçekli üreticileri de, söz konusu destekleme sistemlerine başvurmaya yönelik motive 

edici faktörlerin arttırılmasının faydalı olacağı öngörülmüştür. 

 

4.3.3. Bursa İlinde KKYDP Hakkında Tarafsız Üretici/Yatırımcı Yaklaşımları 

 

Bursa yöresinde 68 adet tarafsız üretici/yatırımcı ile anket çalışması yapılmıştır. Söz konusu üreticilere 

ait bazı sosyo-demografik özellikler aşağıda belirtilmiştir (Çizelge 338). Üreticilerin çoğunluğu (38 

adet) ilkokul mezunu olup, 14 adedinin ise ortaokul ve 12’sinin de lise mezunu olduğu belirlenmiştir. 

Üreticilerin uzun yıllardan beri Bursa yöresinde yaşayarak, tarımsal faaliyetlerini sürdürmekte 

oldukları tespit edilmiştir. Ortalama üretici yaşı 47,60’dır. Üreticilerin yaklaşık olarak tamamı ziraat 

odasına üye olup, 33’ü Bağ-Kur’a üye iken, 24’ü SSK’na, 6’sının Emekli Sandığına ve geriye kalan 

5’sinin de herhangi bir sosyal güvenlik sistemine sahip olmadığı belirlenmiştir.   

Üreticilerin tarımsal üretim faaliyetlerini sürdürdükleri tarım arazisi büyüklüğünün dağılımı aşağıda 

belirtilmiştir (Şekil 32). Üreticilerin, tarımsal faaliyetlerini devam ettirebilmek için, temel olarak 

gerekli olan makine ve ekipmanlara sahip oldukları tespit edilmiştir. Bunlar; traktör, pulluk, 

pülverizatör, çapa makinası, zeytin hasat makinası, gübre serpme makinası, silaj makinası, vb. makine 

ve ekipmanlardan oluşmaktadır.      

Çizelge 338. Bursa ilinde KKYDP kapsamında tarafsız üretici/yatırımcılara ait bazı sosyo-demografik 

özellikler 

Sosyo-demografik özellikler İşletme sayısı (n) 

Eğitim durumu  

İlkokul mezunu 38 

Ortaokul 14 

Lise 12 

Önlisans 2 

Lisans 2 

Lisansüstü 0 

  

Yaş (yıl) 47,60 

  

Üreticilerin sahip oldukları sosyal güvenlik sistemi  

Bağ-Kur 33 

Emekli Sandığı 6 

SSK 24 

Yok 5 
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Şekil 32. Bursa ilindeki tarafsız üreticilerin tarımsal faaliyetlerini sürdürdükleri tarım arazisi büyüklük 

grupları  

 

Üreticilerin 64’ünün KKYDP hakkında ve yapılan desteklemeler hakkında yeterince bilgi sahibi 

olduğu belirlenirken, geriye kalan 4’ünün ise KKYDP hakkında hiçbir bilgiye sahip olmadığı 

belirlenmiştir. KKYDP hakkında bilgiyi esas olarak GTHB il ve ilçe müdürlüklerinden öğrendikleri 

belirlenmiştir. Bununla birlikte; yakın çevre ve tanıdıklarından, yazılı ve görsel medyadan, üretici 

ve/veya satıcı firmalardan da konu ile ilgili bilgi edindiklerini belirten oldukça fazla sayıda üretici 

olduğu da tespit edilmiştir. Bu konuda da, GTHB personeli ve teşkilatının yeterli ve etkin bir tanıtım 

faaliyeti yapmış oldukları ifade edilebilir.  

 

Üreticilerin gelir edindikleri asıl tarımsal faaliyetler arasında; zeytin, incir, yem bitkileri (silajlık mısır, 

yonca), hayvancılık faaliyetleri, genel anlamda meyvecilik, hububat (buğday, arpa vb.), turunçgiller, 

çeşitli sebzecilik faaliyetleri (domates, biber, marul vb.), çilek, pamuk vb. gibi ürünlerin bulunduğu 

belirlenmiştir.    

 

Söz konusu hibe desteklerinin, desteği alan üretici ve/veya yatırımcıların işlerinin kolaylaşması ya da 

gelirlerinin artmasına yardımcı olup-olmadığının belirlenmesine yönelik yapılan bir değerlendirmede, 

59 üretici buna olumlu yanıt verirken, 9’u ise olumsuz yanıt vermiştir. 

 

Çalışmanın bu bölümünde, Bursa ilinde KKYDP makine ekipman alımı ve ekonomik yatırımlar 

desteğine ilişkin olarak, tarafsız üretici konumunda bulunan yatırımcı ve/veya üreticilere, bazı 

ifadelere katılım düzeylerinin belirlenmesine çalışılmıştır. Bunun için likert ölçeğinden 

yararlanılmıştır (Çizelge 339).  
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Çizelge 339. Bursa ilinde tarafsız üreticilerin KKYDP makine ekipman alımı ve ekonomik yatırımlar 

desteklerine ilişkin bazı ifadelere katılım düzeyleri yerine kullanılabilecek bazı olası alternatifler 

İfadeler Ortalama Standart 

sapma 

Ortalama

ya göre 

sıralama 

Bu destekler, meslek için yeterli destek ve katkıyı 

oluşturabilmiştir.  

2,38 1,18 5 

Söz konusu destekler, yöre halkı istihdamı ve gelir düzeyinde 

önemli iyileştirmeler yapmıştır.  

2,46 1,18 4 

Üretici olarak, söz konusu destekler öncesi ve sonrasında 

hane halkı başına düşen gelir artmıştır.  

2,51 0,86 3 

Söz konusu destekler sonrası, önceki duruma göre, yöre halkı 

istihdamı ve gelir düzeyinde önemli iyileştirmeler 

sağlanmıştır. 

2,61 0,89 2 

Söz konusu destekler sonrası, önceki duruma göre, yörede 

faaliyet gösteren tarıma dayalı sanayi firmalarının sayısında 

artışlar olmuştur. 

2,51 0,89 3 

Üretici olarak, söz konusu destekler öncesi ve sonrasında 

hane halkı başına düşen gelir atmıştır. 

2,46 0,84 4 

Üretici olarak, söz konusu destekler öncesi ve sonrasında 

üretilen tarımsal ürünler satış hacmi artmıştır. 

2,13 0,63 7 

Üretici olarak, söz konusu destekler öncesi ve sonrasında, 

bireysel olarak istihdam edilen personel sayısı artmıştır.  

2,16 0,80 6 

Yörede faaliyet gösteren esnaf (berber, lokantacı, 

tamirci vb.) sayısında artış olmuştur. 

3,45 1,01 1 

 

Tarafsız konumundaki üreticiler açısından, söz konusu KKYDP destekleri sonrasında; yörede faaliyet 

gösteren esnaf sayısında artışlar olduğu, söz konusu destekler sonrası, önceki duruma göre, yöre halkı 

istihdamı ve gelir düzeyinde önemli iyileştirmeler sağlanmış olduğu belirlenmiştir. Söz konusu 

destekler sonrası, önceki duruma göre, yörede faaliyet gösteren tarıma dayalı sanayi firmalarının 

sayısında artışlar olduğu, bu destekler ile yöre halkı istihdamı ve gelir düzeyinde önemli iyileştirmeler 

sağlanmış olduğu ifadelerine üreticilerin katılım düzeyinin oldukça yüksek olduğu belirlenmiştir. Bu 

bulgular da, KKYDP’nın Bursa yöresi genelinde, ekonomik ve sosyal atmosferde, oluşturmuş olduğu 

olumlu etkileri net bir şekilde ortaya koyabilmektedir.       

 

4.3.4. Konya İlinde KKYDP Hakkında Tarafsız Üretici/Yatırımcı Yaklaşımları 

Konya yöresinde 87 adet tarafsız üretici/yatırımcı ile anket çalışması yapılmıştır. Söz konusu 

üreticilere ait bazı sosyo-demografik özellikler aşağıda belirtilmiştir (Çizelge 340). 

Üreticilerin çoğunluğu (49 adet) ilkokul mezunu olup, 17 adedinin ise ortaokul mezunu olduğu 

belirlenmiştir. Üreticilerin çiftçilik tecrübelerinin genel olarak 20 yıldan fazla olduğu belirlenmiş olup, 

yaklaşık olarak tamamının uzun yıllardan beri Konya yöresinde yaşayarak, tarımsal faaliyetlerini 

sürdürmekte oldukları tespit edilmiştir. Üreticilerin yaklaşık olarak tamamı ziraat odasına üye iken, 

18’inin herhangi bir Birliğe üye olduğu, 59’unun herhangi bir kooperatife üye iken, bazı üreticilerin 

birden fazla kuruluşa üye olabildiği belirlenmiştir. 3 üreticinin ise başka bir üretici kuruluşu ya da 

organizasyonuna üye olmadığı tespit edilmiştir. Üreticiler sahip oldukları sosyal güvence sistemine 

göre incelendiklerinde; 48’i Bağ-Kur’a üye iken, 23’ü SSK’na, 10’unun Emekli Sandığına ve geriye 

kalan 6’sının da diğer (yeşil kart, yaşlılık maaşı, eşinden yararlanıyor vb.) sosyal güvenlik sistemine 

sahip oldukları belirlenmiştir. 50 üreticinin, kendisi dışında tarımsal işletmede çalışan aile bireyi 

olduğu belirlenirken, geriye kalan 37 üreticinin ise tarımsal faaliyetlerde çalışan, kendisi dışında aile 

çalışanı olmadığı tespit edilmiştir. Ancak, üretici dışında çalışan ailede bireyin genellikle 1 adet 

olduğu, bunun da eş olduğu belirlenmiştir. 2 ve daha fazla sayıda aile çalışanın olduğu tarımsal işletme 
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sayısının oldukça az olduğu ifade edilebilir. Bu sonuç da, tarımsal üretim faaliyetinden hızlı bir kaçışın 

olduğunu açıklayabilmektedir.             

Çizelge 340. Konya ilinde tarafsız üretici/yatırımcılara ait bazı sosyo-demografik özellikler 

Sosyo-demografik özellikler İşletme sayısı (n) 

Eğitim durumu  

İlkokul mezunu 49 

Ortaokul 17 

Lise 14 

Önlisans 3 

Lisans 4 

Lisansüstü 0 

  

Üreticilerin çiftçilik tecrübesi (tarih olarak)  

1980 ve öncesinden beri 32 

1981-1990 19 

1991-2000 23 

2001-2010 11 

2011 ve üzeri 2 

  

Üreticilerin sahip oldukları sosyal güvenlik sistemi  

Bağ-Kur 48 

Emekli Sandığı 10 

SSK 23 

Diğer (Yeşil kart, yaşlılık maaşı, eşinden yararlanıyor vb.) 6 

  

Sizin dışınızda tarımsal işletmede çalışan aile çalışanı olma 

durumu 

 

Evet 50 

Hayır 37 

 

Anket çalışması yapılan 87 adet tarafsız üreticinin, sadece 1’i arazisini kiracıya vererek tarımsal 

faaliyetlerini sürdürürken, geriye kalan 86’sının ise tarımsal faaliyetlerini kendisinin yürütmekte 

olduğu tespit edilmiştir. 87 adet üreticinin 36’sının çiftçilik dışında herhangi bir gelir kaynağı olmadığı 

belirlenirken, geriye kalan 51 üreticinin ise tarım dışında başka gelir kaynaklarının da bulunduğu 

belirlenmiştir. Tarım dışında gelir kaynağı olanlardan, gelir kaynakları arasında; emekli, kira, esnaf, 

hayvancılık vb. gelir getiren meslek gruplarının bulunduğu tespit edilmiştir. 87 üreticinin 45’inin 

toplam gelirinin tamamını çiftçilik faaliyetlerinden elde ettiği, 25’i elde etmiş olduğu toplam gelirin 

yarısını çiftçilikten (tarımsal işletmeden) elde ederken, 17’sinin de toplam gelirin yarısından azını 

çiftçilikten elde ettiği tespit edilmiştir.  

Üreticilerin tarımsal üretim faaliyetlerini sürdürdükleri tarım arazisi büyüklüğü ve bunun içerisinde 

kendi mülkiyetlerine ait olan arazi büyüklüklerine göre esas olan dağılım aşağıda belirtilmiştir. Genel 

olarak, paralel bir sonuç ortaya çıkmış olup, 30 dekarın altında tarım arazisi işleyen 15 üretici (tarım 

işletmesi) var iken, 31-60 dekar arasında tarım arazisi işleyen 9 işletme olup, 61 dekar ve üzeri tarım 

arazisi işleyen 63 üretici bulunduğu tespit edilmiştir (Şekil 33). 
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Şekil 33. Konya ilinde tarafsız üretici konumunda bulunan üreticilerin tarımsal faaliyetlerini 

sürdürdükleri tarım arazisi büyüklük grupları  

Üreticilerin, tarımsal faaliyetlerini devam ettirebilmek için, temel olarak gerekli olan makine ve 

ekipmanlara sahip oldukları tespit edilmiştir. Bunlar; traktör, pulluk, pülverizatör, çapa makinası, 

gübre serpme makinası, silaj makinası, mibzer, pulluk vb. makine ve ekipmanlardan oluşmaktadır.      

Üreticilerin, KKYDP hakkında bilgiyi esas olarak GTHB il ve ilçe müdürlüklerinden öğrendikleri 

belirlenmiştir. Bununla birlikte; yakın çevre ve tanıdıklarından, yazılı ve görsel medyadan, üretici 

ve/veya satıcı firmalardan da konu ile ilgili bilgi edindikleri tespit edilmiştir. Bu konuda da, GTHB 

personeli ve teşkilatının yeterli ve etkin bir tanıtım faaliyeti yapmış oldukları ifade edilebilir.  

Üreticilerin gelir edindikleri asıl tarımsal faaliyetler arasında; buğday, arpa, mısır (silajlık ve dane, 

pancar, ayçiçeği, yonca, patates, elma, şeftali vb. gibi ürünlerin bulunduğu belirlenmiştir.    

Çalışmanın bu bölümünde, tarafsız üretici konumunda bulunan, diğer bir ifade ile söz konusu KKYDP 

makine ekipman satın alımı desteklemesinden hiç faydalanmayan, başvuruda bulunmamış olan 

tarımsal işletme sahiplerinin çeşitli yaklaşımları belirlenmeye çalışılmıştır. Bu üreticiler açısından, 

KKYDP makine-ekipman alımları desteğinin başarısında ve amaca ulaşmasında, çeşitli ifadelerin 

taşıdığı önem düzeyi likert ölçeği kullanılarak belirlenmeye çalışılmıştır (Çizelge 341). 
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Çizelge 341. Konya ilindeki tarafsız üreticilerin bazı ifadelere katılım düzeyleri 

İfadeler Ortalama Standart 

sapma 

Ortalama

ya göre 

sıralama 

Seçilen makine-ekipmanlar, ilin tarımsal potansiyeli ve kırsal 

kalkınması için uygun ve yeterlidir. 

3,89 1,18 5 

Proje danışmanı (özel) yeterlidir. (eğer var ise) 3,53 1,29 10 

Proje danışmanları için aşağıda belirtilmiş olan ifadelere 

katılım düzeyi: 

   

Yüksek ücret istemeleri 2,98 1,51 17 

-Yeterli bilgilendirme yapmaması 3,00 1,46 16 

-Proje sahibi ile yeterince iletişim kuramaması 3,11 1,41 14 

-Yeterli bilgi birikimine sahip olmaması 2,93 1,38 18 

-Projeyle ilgili bürokratik işlemlerin takibini ve yönlendirme 

yapamaması 

3,10 1,39 15 

Destek alınacak makine-ekipmanlar ile ilgili sahip olunan 

tecrübe düzeyi önemlidir. 

4,16 0,93 1 

Sahip olunan işletme sermayesi, yatırımın sürdürülebilirliği 

açısından önemlidir.   

4,16 0,93 1 

Hammadde temininde istikrar sağlanmaktadır.  3,91 0,97 3 

Yörede, ürünlerin iyi işleyen pazarlama sistemlerine sahip 

olunduğu düşünülmektedir.  

3,64 1,15 8 

KKYDP hakkında yeterince tanıtım yapılmaktadır.  3,52 1,36 11 

Proje başvuru, kabul ve uygulanma süreçlerinde bürokratik 

işlemler yoğun değildir.  

3,31 1,31 12 

Proje başvuru süresi yeterlidir.  3,90 1,09 4 

Hibe miktarı yeterlidir.  3,91 1,18 3 

Hibe ödemelerinde belirli bir düzen ve istikrar vardır.  3,89 0,96 5 

Proje hazırlama dokümanları yeterli ve anlaşılabilir formdadır. 4,00 0,86 2 

Hibe desteği ile alınan makinanın ürün kalitesi yeterli 

seviyededir.   

3,88 0,89 6 

Hibe desteği ile alınan makinanın satış sonrası servis 

hizmetleri yeterli düzeydedir.  

3,63 1,00 9 

Bakanlığın belirlediği makine-ekipmanın müracaat 

kriterlerinden memnuniyet seviyesi iyi düzeydedir.  

3,76 0,94 7 

Hibe desteği ile alınan makine-ekipmanın fiyatı, piyasa 

fiyatına göre makul seviyededir.  

2,40 1,28 19 

Hibe desteği ile makine-ekipman alınmasının faydalı bir iş 

olduğunu düşünüyorum.  

3,30 0,72 13 

 

Destek alınacak makine-ekipmanlar ile ilgili sahip olunan tecrübe düzeyinin önemli olması ve sahip 

olunan işletme sermayesinin, yatırımın sürdürülebilirliği açısından önemli olduğuifadeleri ilk sırada 

yer almıştır. Bu ifadeleri aşağıdakiler izlemiştir:  

(i) Proje hazırlama dokümanlarının yeterli ve anlaşılabilir formda olması,    

(ii) Proje başvuru süresinin yeterli olduğu, 

(iii) Hibe ödemelerinde belirli bir düzen ve istikrar olduğu, 

(iv) Hibe desteği ile alınan makinanın ürün kalitesinin yeterli seviyede olduğu, 

(v) Bakanlığın belirlediği makine-ekipmanın müracaat kriterlerinden memnuniyet seviyesi iyi 

düzeydedir. 

(vi) Yörede, ürünlerin iyi işleyen pazarlama sistemlerine sahip olunduğu düşünülmektedir. 



251 

 

(vii) Hibe desteği ile alınan makinanın satış sonrası servis hizmetlerinin yeterli düzeyde olduğu, 

(viii) Daha sonra projeleri hazırlayan danışmanlar ile ilgili ifadeler yer almaktadır.        

Diğer taraftan, KKYDP çerçevesinde, Konya ilinde, tarafsız üreticiler açısından, proje hazırlama 

konusunda karşılaşılan problemler ve bazı alternatiflerin önem düzeyine göre dağılımı aşağıda 

belirtilmiştir (Çizelge 342). 

 

Çizelge 342. Konya ilinde tarafsız üreticilerin bazı problemler ve çeşitli alternatiflere katılım düzeyleri 

İfadeler Ortalama Standart 

sapma 

Ortalama

ya göre 

sıralama 

Danışman bulma zorluğu  2,22 1,38 3 

Dosya hazırlama maliyetinin yüksekliği  2,20 1,40 4 

Başvuru materyallerinin yetersizliği 2,14 1,31 5 

Başvuru süresinin kısalığı  1,93 1,23 7 

Gerekli izin ve ruhsatların alınmasında karşılaşılan zorluklar  2,41 1,45 2 

%50 hibe desteği yerine, Tarım Kredi Kooperatifleri veya 

Bankalardan sıfır faizli kredi kullanılarak makine-ekipman 

alınabilir.  

3,13 1,66 1 

İhtiyaç olan makine-ekipmanların satın alınması yerine, 

kooperatiflerden veya şirketlerden daha ucuza kiralanması 

daha olumlu sonuçlar verebilir.  

1,77 1,22 8 

Bu tür çalışmalara bence gerek yok. 2,09 1,45 6 

 

İlginç olarak, %50 hibe desteği yerine, Tarım Kredi Kooperatifleri veya Bankalardan sıfır faizli kredi 

kullanılarak makine-ekipman alınabilir ifadesi ilk sırada yer almıştır. Bunu, gerekli izin ve ruhsatların 

alınmasında karşılaşılan problemler izlemiştir. Söz konusu ifadeyi, başvuru süresinin kısalığı, dosya 

hazırlama maliyetinin yüksekliği, başvuru materyallerinin yetersizliği, danışman bulma zorluğu 

ifadelerinin izlediği belirlenmiştir. Dramatik olarak, bu tür çalışmalara gerek yok ifadesine katılım 

düzeyinin oldukça düşük olduğu, neredeyse üreticilerin bu ifadelere hiç katılmadığı tespit edilmiştir.   

Tarımsal üretim faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere, esas olarak ihtiyaç duyulan tarımsal makine ve 

ekipmanların belirlenmesine yönelik bir değerlendirme de yapılmıştır. Üreticilerin genel olarak; 

mibzer, römork, diskli tırmık, süt sağım makinası, yem dağıtma makinası, traktör, ot biçme makinası, 

yem karma makinası, pülverizatör, gübre dağıtma makinası, çeşitli toprak işleme alet ve makinaları 

(pulluk, toprak frezesi, mibzer vb.), vb. makinalara gereksinimleri oldukları tespit edilmiştir.  

Son olarak, tarafsız konumunda bulunan üreticilere, KKYDP’nın uygulanmasında ve daha çok başarılı 

olmasında nelerin yapılması gerektiği, hangi parametrelerin önemli olduğu, söz konusu destekleme 

programının avantajlı ve dezavantajlı yönlerinin belirlenmesine yönelik açık uçlu bir soru 

yöneltilmiştir. Bu soruda elde edilen cevaplar, tekrarlanma sıklığına göre aşağıda ifade edilmiştir: 

(i) Proje başvuru sürecinde, bürokratik işlemlerin azaltılmasının, özellikle başvuruda bulunamayan 

üreticileri motive edebileceği vurgulanmıştır. Bu süreçte, özellikle üreticiler açısından, söz konusu 

süreci daha kolay ve anlaşılabilir hale getirebilecek yaklaşımların ortaya konmasının faydalı 

olabileceği ifade edilmiştir.   

(ii) Söz konusu desteğe başvurmak için istenilen minimum arazi miktarı düşürülmelidir. Ya da 

tarımsal gelir elde edilen ürünler ve yöreler dikkate alınarak, bu miktarın yöresel olarak 

belirlenmesinin daha isabetli olacağı belirlenmiştir. Örneğin, örtüaltı ürün yetiştiriciliği yapılan 

bölgeler ile daha çok kuru tarımın yapıldığı bölgelerde, istenilen bu minimum arazi büyüklüğünün 

farklılaştırılmasının faydalı olacağı düşünülmektedir. Puanlama da aynı şekilde, sulu ve kuru araziler 

dikkate alınarak yapılmasının faydalı olabileceği vurgulanmıştır.   
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(iii) Bu desteğin devam ettirilmesi gerektiği, önemle vurgulanmıştır. Ancak, bu süreçte süreç dinamik 

olarak yürütülmelidir. İhtiyaç duyulan makine ve ekipmanların yıllık olarak değişimi, tarımsal ürün 

desenlerindeki değişimler, iklim koşulları, tarımsal göç durumu, iç ve dış pazar talepleri vb. 

parametreler detaylı olarak analiz edilerek, yöresel veri tabanları oluşturulmalıdır.     

(iv) Tarımsal faaliyetlerini sürekli olarak yapan ve bunun doğruluğu ziraat odaları ya da GTHB il ve 

ilçe müdürlüklerince doğrulanan üreticilere, işlediği arazi mülkiyeti kiracı ya da ortakçı konumunda 

bulunsa bile bu desteğe başvurabilme olanağının sağlanabilmesi faydalı sonuçlar verebilecektir.  

(v) Verilmekte olan destek oranının, makine ekipman fiyatı ve KDV oranı dahil edilerek, bu toplam 

değerin %50’sine hibe desteği verilmesinin, üretici açısından daha uygun olabileceği vurgulanmıştır. 

(vi) Destek kapsamındaki makine ve ekipmanlarda, değişik sebepler ile oluşabilecek, gereğinden fazla 

fiyat artışlarının önlenebilmesi için otokontrol sistemlerinin geliştirilebileceği düşünülmektedir. 

Böylelikle hem üreticinin, hem de devletin daha avantajlı konuma gelebileceği vurgulanmıştır.       

 

4.3.5. Samsun İlinde KKYDP Hakkında Tarafsız Üretici/Yatırımcı Yaklaşımları 

Samsun yöresinde 12 adet tarafsız üretici/yatırımcı ile anket çalışması yapılmıştır. Söz konusu 

üreticilere ait bazı sosyo-demografik özellikler aşağıda belirtilmiştir (Çizelge 343). 

Çizelge 343. Samsun ilinde tarafsız üretici/yatırımcılara ait bazı sosyo-demografik özellikler  

Sosyo-demografik özellikler İşletme sayısı (n) 

Eğitim durumu  

İlkokul mezunu 11 

Ortaokul 0 

Lise 1 

Önlisans 0 

Lisans 0 

Lisansüstü 0 

Üreticilerin çiftçilik tecrübesi (tarih olarak)  

1980 ve öncesinden beri 10 

1981-1990 0 

1991-2000 2 

2001-2010 0 

2011 ve üzeri 0 

Üreticilerin sahip oldukları sosyal güvenlik sistemi  

Bağ-Kur 5 

Emekli Sandığı 1 

SSK 6 

Diğer (Yeşil kart, yaşlılık maaşı, eşinden yararlanıyor vb.) 0 

Sizin dışınızda tarımsal işletmede çalışan aile çalışanı olma 

durumu 

 

Evet 11 

Hayır 1 

 

Üreticilerin çoğunluğu (11 adet) ilkokul mezunu olup, 1 adedinin ise lise mezunu olduğu 

belirlenmiştir. Üreticilerin çiftçilik tecrübelerinin genel olarak 20 yıldan fazla olduğu belirlenmiş olup, 

yaklaşık olarak tamamının uzun yıllardan beri Samsun yöresinde yaşayarak, tarımsal faaliyetlerini 

sürdürmekte oldukları tespit edilmiştir. Üreticilerin yaklaşık olarak tamamı ziraat odasına üye iken, 

8’inin herhangi bir Birlik ye da kooperatife üye olduğu belirlenmiştir.  Üreticiler sahip oldukları sosyal 

güvence sistemine göre incelendiklerinde; 5’i Bağ-Kur’a üye iken, 6’sı SSK’na, 1’inin de Emekli 

Sandığı üye olarak sosyal güvenlik sistemine sahip oldukları belirlenmiştir. 11 üreticinin, kendisi 

dışında tarımsal işletmede çalışan aile bireyi olduğu belirlenirken, geriye kalan sadece 1 üreticinin ise 

tarımsal faaliyetlerde çalışan, kendisi dışında aile çalışanı olmadığı tespit edilmiştir. Ancak, üretici 
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dışında çalışan aile bireyinin genellikle 1 adet olduğu, bunun da eş olduğu belirlenmiştir. 2 ve daha 

fazla sayıda aile çalışanın olduğu tarımsal işletme sayısının oldukça az olduğu ifade edilebilir. Bu 

sonuç da, tarımsal üretim faaliyetinden hızlı bir uzaklaşmanın olduğunu açıklayabilmektedir. Anket 

çalışması yapılan 12 adet tarafsız üreticinin tamamı, tarımsal faaliyetlerini kendisinin yürütmekte 

olduğu tespit edilmiştir. 11 üreticinin çiftçilik dışında herhangi bir gelir kaynağı olduğu belirlenirken, 

sadece 1 üreticinin çiftçilik dışında herhangi bir geliri olmadığı belirlenmiştir. Tarım dışında gelir 

kaynağı olanlardan, gelir kaynakları arasında; emekli ve esnaf vb. gelir getiren meslek gruplarının 

bulunduğu tespit edilmiştir. 12 üreticinin sadece 1’inin toplam gelirinin tamamını çiftçilik 

faaliyetlerinden elde ettiği, 3’ü elde etmiş olduğu toplam gelirin yarısını çiftçilikten (tarımsal 

işletmeden) elde ederken, geriye kalan 8’inin de toplam gelirin yarısından azını çiftçilikten elde ettiği 

tespit edilmiştir. Üreticilerin tarımsal üretim faaliyetlerini sürdürdükleri tarım arazisi büyüklüğü ve 

bunun içerisinde kendi mülkiyetlerine ait olan arazi büyüklüklerine göre esas olan dağılım aşağıda 

belirtilmiştir. Genel olarak, paralel bir sonuç ortaya çıkmış olup, 30 dekarın altında tarım arazisi 

işleyen 2 üretici (tarım işletmesi) var iken, 31-60 dekar arasında tarım arazisi işleyen 3 işletme olup, 

61 dekar ve üzeri tarım arazisi işleyen 7 üretici bulunduğu tespit edilmiştir. Buna paralel olarak, sahip 

olunan mülk arazi büyüklüğü açısından, 30 dekar altı mülk araziye sahip 4 işletme, 30-60 dekar 

araziye sahip 5 işletme, 61 dekar ve üzeri araziye sahip 3 işletme olduğu belirlenmiştir (Şekil 34). 

 

 

Şekil 34. Samsun ilindeki tarafsız üreticilerin faaliyetlerini sürdürdükleri tarım arazisi büyüklük 

grupları  

 

Üreticilerin, tarımsal faaliyetlerini devam ettirebilmek için, temel olarak gerekli olan makine ve 

ekipmanlara sahip oldukları tespit edilmiştir. Bunlar; traktör, çapa makinası, silaj makinası, pulluk, 

tırmık, pülverizatör, tezek kırma makinası, römork, el traktörü, gübre serpme makinası, mibzer, vb. 

makine ve ekipmanlardan oluşmaktadır. Üreticilerin, KKYDP hakkında bilgiyi esas olarak GTHB il 

ve ilçe müdürlüklerinden öğrendikleri belirlenmiştir. Bununla birlikte; yakın çevre ve tanıdıklarından, 

yazılı ve görsel medyadan, üretici ve/veya satıcı firmalardan da konu ile ilgili bilgi edindiklerini 

belirten oldukça fazla sayıda üretici olduğu da tespit edilmiştir. Bu konuda, GTHB personeli ve 

teşkilatının yeterli ve etkin bir tanıtım faaliyeti yapmış oldukları ifade edilebilir. Üreticilerin gelir 

edindikleri asıl tarımsal faaliyetler arasında; buğday, çeltik, fındık, ayçiçeği, fiğ, silajlık mısır, arpa, 

mısır (silajlık ve dane), yonca vb. gibi ürünlerin bulunduğu belirlenmiştir. Çalışmanın bu bölümünde, 

tarafsız üretici konumunda bulunan, diğer bir ifade ile söz konusu KKYDP makine ekipman satın 

alımı desteklemesinden hiç faydalanmayan, başvuruda bulunmamış olan tarımsal işletme sahiplerinin 
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çeşitli yaklaşımları belirlenmeye çalışılmıştır. Bu üreticiler açısından, KKYDP makine-ekipman 

alımları desteğinin başarısında ve amaca ulaşmasında, çeşitli ifadelerin taşıdığı önem düzeyi likert 

ölçeği kullanılarak belirlenmeye çalışılmıştır (Çizelge 344). 

Çizelge 344. Samsun ilinde KKYDP makine ekipman satın alımı desteklemesi programı hakkında 

tarafsız üreticilerin bazı ifadelere katılım düzeyleri 

İfadeler Ortalama Standart 

sapma 

Ortalama

ya göre 

sıralama 

Seçilen makine-ekipmanlar, ilin tarımsal potansiyeli ve kırsal 

kalkınması için uygun ve yeterlidir. 

4,25 0,62 2 

Proje danışmanı (özel) yeterlidir. (eğer var ise) 3,00 0,74 9 

Proje danışmanları için aşağıda belirtilmiş olan ifadelere katılım düzeyi: 

Yüksek ücret istemeleri 2,67 0,49 10 

-Yeterli bilgilendirme yapmaması 2,67 0,49 10 

-Proje sahibi ile yeterince iletişim kuramaması 2,67 0,49 10 

-Yeterli bilgi birikimine sahip olmaması 2,45 0,82 12 

-Projeyle ilgili bürokratik işlemlerin takibini ve yönlendirme 

yapamaması 

3,17 0,58 8 

Destek alınacak makine-ekipmanlar ile ilgili sahip olunan 

tecrübe düzeyi önemlidir. 

4,08 0,51 3 

Sahip olunan işletme sermayesi, yatırımın sürdürülebilirliği 

açısından önemlidir.   

3,75 0,45 4 

Hammadde temininde istikrar sağlanmaktadır.  3,17 0,39 8 

Yörede, ürünlerin iyi işleyen pazarlama sistemlerine sahip 

olunduğu düşünülmektedir.  

3,58 0,51 6 

KKYDP hakkında yeterince tanıtım yapılmaktadır.  4,33 1,23 1 

Proje başvuru, kabul ve uygulanma süreçlerinde bürokratik 

işlemler yoğun değildir.  

3,67 1,07 5 

Proje başvuru süresi yeterlidir.  3,50 1,24 7 

Hibe miktarı yeterlidir.  3,00 0,74 9 

Hibe ödemelerinde belirli bir düzen ve istikrar vardır.  3,67 0,49 5 

Proje hazırlama dokümanları yeterli ve anlaşılabilir formdadır. 3,50 0,67 7 

Hibe desteği ile alınan makinanın ürün kalitesi yeterlidir.  3,75 1,06 4 

Hibe desteği ile alınan makinanın satış sonrası servis 

hizmetleri yeterli düzeydedir.  

3,00 0,60 9 

Bakanlığın belirlediği makine-ekipmanın müracaat 

kriterlerinden memnuniyet seviyesi iyi düzeydedir.  

3,00 1,04 9 

Hibe desteği ile alınan makine-ekipmanın fiyatı, piyasa 

fiyatına göre makul seviyededir.  

2,58 1,00 11 

Hibe desteği ile makine-ekipman alınmasının faydalı bir iş 

olduğunu düşünüyorum.  

3,67 0,98 5 

 

KKYDP hakkında yeterince tanıtım yapılmaktadır ve seçilen makine-ekipmanlar, ilin tarımsal 

potansiyeli ve kırsal kalkınması için uygun ve yeterlidir ifadeleri ilk sıralarda yer almıştır. Destek 

alınacak makine-ekipmanlar ile ilgili sahip olunan tecrübe düzeyinin önemli olması ve sahip olunan 

işletme sermayesinin, yatırımın sürdürülebilirliği açısından önemli olması ifadeleri bunları izlemiştir. 

Bu düşünceleri aşağıdakiler izlemiştir:  

(i) Hibe desteği ile makine-ekipman alınmasının faydalı bir iş olduğunu düşünüyorum.   

(ii) Proje başvuru, kabul ve uygulanma süreçlerinde bürokratik işlemler yoğun değildir. 

(iii) Hibe ödemelerinde belirli bir düzen ve istikrar olduğu,  

(iv) Yörede, ürünleri iyi işleyen pazarlama sistemlerine sahip olunduğu düşünülmektedir. 
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(v) Proje başvuru süresinin yeterli olduğu, 

(vi) Proje hazırlama dokümanlarının yeterli ve anlaşılabilir formda olması,    

(vii) Daha sonra projeleri hazırlayan danışmanlar ile ilgili ve diğer ifadeler yer almaktadır.        

Diğer taraftan, KKYDP çerçevesinde, Samsun ilinde, tarafsız üreticiler açısından, proje hazırlama 

konusunda karşılaşılan problemler ve bazı alternatiflerin önem düzeyine göre dağılımı aşağıda 

belirtilmiştir (Çizelge 345). 

Çizelge 345. Samsun ilindeki tarafsız üreticilerin bazı problemler ve çeşitli alternatiflere katılım 

düzeyleri 

İfadeler Ortalama Standart 

sapma 

Ortalama

ya göre 

sıralama 

Danışman bulma zorluğu  2,33 0,78 5 

Dosya hazırlama maliyetinin yüksekliği  2,33 0,78 5 

Başvuru materyallerinin yetersizliği 2,58 0,67 3 

Başvuru süresinin kısalığı  2,92 0,67 1 

Gerekli izin ve ruhsatların alınmasında karşılaşılan zorluklar  2,50 0,90 4 

%50 hibe desteği yerine, Tarım Kredi Kooperatifleri veya 

Bankalardan sıfır faizli kredi kullanılarak makine-ekipman 

alınabilir.  

2,67 1,61 2 

İhtiyaç olan makine-ekipmanların satın alınması yerine, 

kooperatiflerden veya şirketlerden daha ucuza kiralanması 

daha olumlu sonuçlar verebilir.  

1,50 0,90 6 

Bu tür çalışmalara bence gerek yok. 1,33 0,78 7 

 

Başvuru süresinin kısalığı, %50 hibe desteği yerine, Tarım Kredi Kooperatifleri veya Bankalardan sıfır 

faizli kredi kullanılarak makine-ekipman alınabileceği, başvuru materyallerinin yetersizliği, gerekli 

izin ve ruhsatların alınmasında karşılaşılan zorluklar, dosya hazırlama maliyetinin yüksekliği, ihtiyaç 

olan makine-ekipmanların satın alınması yerine, kooperatiflerden veya şirketlerden daha ucuza 

kiralanması daha olumlu sonuçlar verebilir ifadeleri sırasıyla yer almıştır. Tarımsal üretim 

faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere, esas olarak ihtiyaç duyulan tarımsal makine ve ekipmanların 

belirlenmesine yönelik bir değerlendirme de yapılmıştır. Üreticilerin genel olarak; çapa makinası, dal 

parçalama makinası, pülverizatör, biçerbağlar, çeşitli toprak işleme alet ve makinalarına (pulluk, 

toprak frezesi, mibzer vb.), vb. makinalara gereksinimleri oldukları tespit edilmiştir. Son olarak, 

tarafsız konumunda bulunan üreticilere, KKYDP’nın uygulanmasında ve daha çok başarılı olmasında 

nelerin yapılması gerektiği, hangi parametrelerin önemli olduğu, söz konusu destekleme programının 

avantajlı ve dezavantajlı yönlerinin belirlenmesine yönelik açık uçlu bir soru yöneltilmiştir. Bu soruda 

elde edilen cevaplar, tekrarlanma sıklığına göre aşağıda ifade edilmiştir: 

(i) Proje başvuru sürecinde, bürokratik işlemlerin azaltılmasının, özellikle başvuruda bulunamayan 

üreticileri motive edebileceği vurgulanmıştır. Bu süreçte, özellikle üreticiler açısından, söz konusu 

süreci daha kolay ve anlaşılabilir hale getirebilecek yaklaşımların ortaya konmasının faydalı 

olabileceği ifade edilmiştir.   

(ii) Söz konusu desteğe başvurmak için istenilen minimum arazi miktarı düşürülmelidir. Ya da 

tarımsal gelir elde edilen ürünler ve yöreler dikkate alınarak, bu miktarın yöresel olarak 

belirlenmesinin daha isabetli olacağı belirlenmiştir.  

(iii) Bu desteğin devam ettirilmesi gerektiği, önemle vurgulanmıştır. Ancak, bu süreçte süreç dinamik 

olarak yürütülmelidir. İhtiyaç duyulan makine ve ekipmanların yıllık olarak değişimi, tarımsal ürün 

desenlerindeki değişimler, iklim koşulları, tarımsal göç durumu, iç ve dış pazar talepleri vb. 

parametreler detaylı olarak analiz edilerek, yöresel veri tabanları oluşturulmalıdır.     
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(iv) Tarımsal faaliyetlerini sürekli olarak yapan ve bunun doğruluğu ziraat odaları ya da GTHB il ve 

ilçe müdürlüklerince doğrulanan üreticilere, işlediği arazi mülkiyeti kiracı ya da ortakçı konumunda 

bulunsa bile bu desteğe başvurabilme olanağının sağlanabilmesi faydalı sonuçlar verebilecektir.  

(v) Verilmekte olan destek oranının, makine ekipman fiyatı ve KDV oranı dahil edilerek, bu toplam 

değerin %50’sine hibe desteği verilmesinin, üretici açısından daha uygun olabileceği vurgulanmıştır. 

(vi) Destek kapsamındaki makine ve ekipmanlarda, değişik sebepler ile oluşabilecek, gereğinden fazla 

fiyat artışlarının önlenebilmesi için otokontrol sistemlerinin geliştirilebileceği düşünülmektedir. 

Böylelikle hem üreticinin, hem de devletin daha avantajlı konuma gelebileceği vurgulanmıştır.       

(vii) Küçük ölçekli üreticileri de, söz konusu destekleme sistemlerine başvurmaya yönelik motive 

edici faktörlerin arttırılmasının faydalı olacağı öngörülmüştür. 

4.3.6. Erzurum İlinde KKYDP Hakkında Tarafsız Üretici/Yatırımcı Yaklaşımları 

Erzurum yöresinde 81 adet tarafsız üretici/yatırımcı ile anket çalışması yapılmıştır. Söz konusu 

üreticilere ait bazı sosyo-demografik özellikler aşağıda belirtilmiştir (Çizelge 346). Üreticilerin 

çoğunluğu (53 adet) ilkokul mezunu olup, 16’sının ortaokul, 8’inin lise, 2’sinin önlisans ve 2’sinin de 

lisans mezunu olduğu belirlenmiştir. Üreticilerin çiftçilik tecrübelerinin genel olarak 20 yıldan fazla 

olduğu belirlenmiş olup, yaklaşık olarak tamamının uzun yıllardan beri Erzurum yöresinde yaşayarak, 

tarımsal faaliyetlerini sürdürmekte oldukları tespit edilmiştir. Üreticilerin yaklaşık olarak tamamı 

ziraat odasına üye iken, 23’ünün herhangi bir kooperatife, 25’inin de daha çok bireysel olarak tarımsal 

faaliyetlerini sürdürdükleri tespit edilmiştir. Üreticiler sahip oldukları sosyal güvence sistemine göre 

incelendiklerinde; 28’i Bağ-Kur’a üye iken, 29’u SSK sosyal güvenlik sistemine sahip oldukları 

belirlenmiştir. Geriye kalan 24 üreticinin ise diğer (yeşil kart, yaşlılık maaşı vb.) durumlara sahip 

olduğu tespit edilmiştir. 40 üreticinin, kendisi dışında tarımsal işletmede çalışan aile bireyi olduğu 

belirlenirken, geriye kalan sadece 41 üreticinin ise tarımsal faaliyetlerde çalışan, kendisi dışında aile 

çalışanı olmadığı tespit edilmiştir. Ancak, üretici dışında ailede çalışan birey sayısının genellikle 1 

adet olduğu, bunun da eş olduğu belirlenmiştir. 2 ve daha fazla sayıda aile çalışanın olduğu tarımsal 

işletme sayısının göreli olarak az olduğu, ancak diğer iller ile karşılaştırıldığında, Erzurum ilinde söz 

konusu sayının daha fazla olduğu ifade edilebilir. Anket çalışması yapılan 81 adet tarafsız üreticinin 

80’inin, tarımsal faaliyetlerini kendisinin yürütmekte olduğu tespit edilmiştir. 30 üreticinin çiftçilik 

dışında herhangi bir gelir kaynağı olduğu belirlenirken, geriye kalan 51 üreticinin çiftçilik dışında 

herhangi bir geliri olmadığı belirlenmiştir. Tarım dışında gelir kaynağı olanlardan, gelir kaynakları 

arasında; emekli ve esnaf vb. gelir getiren meslek gruplarının bulunduğu tespit edilmiştir.81 üreticinin 

50’sinin toplam gelirinin tamamını çiftçilik faaliyetlerinden elde ettiği, 27’si elde etmiş olduğu toplam 

gelirin yarısını çiftçilikten (tarımsal işletmeden) elde ederken, geriye kalan 4’ünün de toplam gelirin 

yarısından azını çiftçilikten elde ettiği tespit edilmiştir. Üreticilerin tarımsal üretim faaliyetlerini 

sürdürdükleri tarım arazisi büyüklüğü ve bunun içerisinde kendi mülkiyetlerine ait olan arazi 

büyüklüklerine göre esas olan dağılım aşağıda belirtilmiştir. Genel olarak, paralel bir sonuç ortaya 

çıkmış olup, 30 dekarın altında tarım arazisi işleyen 25 üretici (tarım işletmesi) var iken, 30-60 dekar 

arasında tarım arazisi işleyen 18 işletme olup, 61 dekar ve üzeri tarım arazisi işleyen 38 üretici 

bulunduğu tespit edilmiştir. Buna paralel olarak, sahip olunan mülk arazi büyüklüğü açısından, 30 

dekar altı mülk araziye sahip 37 işletme, 30-60 dekar araziye sahip 20 işletme, 61 dekar ve üzeri 

araziye sahip 24 işletme olduğu belirlenmiştir (Şekil 35). 
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Çizelge 346. Erzurum ilindeki tarafsız üretici/yatırımcılara ait bazı sosyo-demografik özellikler  

Sosyo-demografik özellikler İşletme sayısı (n) 

Eğitim durumu  

İlkokul mezunu 53 

Ortaokul 16 

Lise 8 

Önlisans 2 

Lisans 2 

Lisansüstü 0 

Üreticilerin çiftçilik tecrübesi (tarih olarak)  

1980 ve öncesinden beri 39 

1981-1990 25 

1991-2000 11 

2001-2010 5 

2011 ve üzeri 1 

Üreticilerin sahip oldukları sosyal güvenlik sistemi  

Bağ-Kur 28 

Emekli Sandığı 0 

SSK 29 

Diğer (Yeşil kart, yaşlılık maaşı, eşinden yararlanıyor vb.) 24 

Sizin dışınızda tarımsal işletmede çalışan aile çalışanı olma 

durumu 

 

Evet 40 

Hayır 41 

 

Üreticilerin, tarımsal faaliyetlerini devam ettirebilmek için, temel olarak gerekli olan makine ve 

ekipmanlara sahip oldukları tespit edilmiştir. Bunlar; traktör, pulluk, çapa makinası, silaj makinası, 

balya makinası, tırmık, pülverizatör, tezek kırma makinası, römork, hasat-harman makinası, gübre 

serpme makinası, mibzer, çayır biçme makinası vb. makine ve ekipmanlardan oluşmaktadır. 

Üreticilerin, KKYDP hakkında bilgiyi esas olarak GTHB il ve ilçe müdürlüklerinden öğrendikleri 

belirlenmiştir. Bununla birlikte; yakın çevre ve tanıdıklarından, yazılı ve görsel medyadan, üretici 

ve/veya satıcı firmalardan da konu ile ilgili bilgi edindiklerini belirten oldukça fazla sayıda üretici 

olduğu da tespit edilmiştir. Bu konuda da, GTHB personeli ve teşkilatının yeterli ve etkin bir tanıtım 

faaliyeti yapmış oldukları ifade edilebilir. Üreticilerin gelir edindikleri asıl tarımsal faaliyetler 

arasında; buğday, arpa, korunga, çavdar, fiğ, yulaf, mısır (silajlık ve dane), yonca, patates, çeşitli sebze 

vb. gibi ürünlerin bulunduğu belirlenmiştir.   

Çalışmanın bu bölümünde, tarafsız üretici konumunda bulunan, diğer bir ifade ile söz konusu KKYDP 

makine ekipman satın alımı desteklemesinden hiç faydalanmayan, başvuruda bulunmamış olan 

tarımsal işletme sahiplerinin çeşitli yaklaşımları belirlenmeye çalışılmıştır. Bu üreticiler açısından, 

KKYDP makine-ekipman alımları desteğinin başarısında ve amaca ulaşmasında, çeşitli ifadelerin 

taşıdığı önem düzeyi likert ölçeği kullanılarak belirlenmeye çalışılmıştır (Çizelge 347). 
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Şekil 35. Erzurum ilindeki tarafsız üreticilerin tarımsal faaliyetlerini sürdürdükleri tarım arazisi 

büyüklük grupları  

 

Çizelge 347. Erzurum ilinde KKYDP makine ekipman satın alımı desteklemesi programı hakkında 

tarafsız üreticilerin bazı ifadelere katılım düzeyleri 

İfadeler Ortalama Standart 

sapma 

Ortalama

ya göre 

sıralama 

Seçilen makine-ekipmanlar, ilin tarımsal potansiyeli ve kırsal 

kalkınması için uygun ve yeterlidir. 

3,04 1,47 16 

Proje danışmanı (özel) yeterlidir. (eğer var ise) 3,14 1,42 15 

Proje danışmanları için aşağıda belirtilmiş olan ifadelere 

katılım düzeyi: 

   

Yüksek ücret istemeleri 3,20 1,33 11 

-Yeterli bilgilendirme yapmaması 3,26 1,32 8 

-Proje sahibi ile yeterince iletişim kuramaması 3,33 1,34 3 

-Yeterli bilgi birikimine sahip olmaması 3,26 1,36 8 

-Projeyle ilgili bürokratik işlemlerin takibini ve yönlendirme 

yapamaması 

3,31 1,40 5 

Destek alınacak makine-ekipmanlar ile ilgili sahip olunan 

tecrübe düzeyi önemlidir. 

3,36 1,40 1 

Sahip olunan işletme sermayesi, yatırımın sürdürülebilirliği 

açısından önemlidir.   

3,35 1,42 2 

Hammadde temininde istikrar sağlanmaktadır.  3,28 1,47 6 

Yörede, ürünlerin iyi işleyen pazarlama sistemlerine sahip 

olunduğu düşünülmektedir.  

3,33 1,46 3 

KKYDP hakkında yeterince tanıtım yapılmaktadır.  3,36 1,43 1 

Proje başvuru, kabul ve uygulanma süreçlerinde bürokratik 

işlemler yoğun değildir.  

3,32 1,43 4 

Proje başvuru süresi yeterlidir.  3,27 1,44 7 

Hibe miktarı yeterlidir.  3,28 1,43 6 

Hibe ödemelerinde belirli bir düzen ve istikrar vardır.  3,19 1,47 12 

Proje hazırlama dokümanları yeterli ve anlaşılabilir formdadır. 3,16 1,45 14 

Hibe desteği ile alınan makinanın ürün kalitesi yeterli 

seviyededir.   

3,22 1,43 10 
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Hibe desteği ile alınan makinanın satış sonrası servis 

hizmetleri yeterli düzeydedir.  

3,17 1,46 13 

Bakanlığın belirlediği makine-ekipmanın müracaat 

kriterlerinden memnuniyet seviyesi iyi düzeydedir.  

3,25 1,40 9 

Hibe desteği ile alınan makine-ekipmanın fiyatı, piyasa 

fiyatına göre makul seviyededir.  

3,16 1,42 14 

Hibe desteği ile makine-ekipman alınmasının faydalı bir iş 

olduğunu düşünüyorum.  

3,20 1,41 11 

 

KKYDP hakkında yeterince tanıtım yapılmaktadır ve destek alınacak makine-ekipmanlar ile ilgili 

sahip olunan tecrübe düzeyi önemlidir ifadeleri ilk sıralarda yer almıştır. Yörede, ürünleri iyi işleyen 

pazarlama sistemlerine sahip olunduğu, proje başvuru, kabul ve uygulanma süreçlerinde bürokratik 

işlemlerin yoğun olmadığı, hammadde temininde istikrar sağlanmaktadır ifadeleri ilk sıralarda yer 

almaktadır. Bu ifadeleri aşağıdakiler izlemiştir:  

(i) Proje başvuru süresinin yeterli olduğu, 

(ii) Bakanlığın belirlediği makine-ekipmanın müracaat kriterlerinden memnuniyet seviyesi iyi 

düzeydedir. 

(iii) Hibe desteği ile alınan makinanın ürün kalitesi yeterli seviyededir. 

(iv) Hibe desteği ile makine-ekipman alınmasının faydalı bir iş olduğunu düşünüyorum. 

(v) Hibe ödemelerinde belirli bir düzen ve istikrar vardır. 

(vi) Hibe desteği ile alınan makinanın satış sonrası servis hizmetleri yeterli düzeydedir.  

(vii) Proje hazırlama dokümanları yeterli ve anlaşılabilir formdadır. 

(viii) Hibe desteği ile alınan makine-ekipmanın fiyatı, piyasa fiyatına göre makul seviyededir.  

(ix) Proje danışmanı (özel) yeterlidir. (eğer var ise) 

(x) Bu ifadeleri de, proje danışmanına yönelik söz konusu olan ifadeler izlemiştir.      

 

Diğer taraftan, KKYDP çerçevesinde, Erzurum ilinde, tarafsız üreticiler açısından, proje hazırlama 

konusunda karşılaşılan problemler ve bazı alternatiflerin önem düzeyine göre dağılımı aşağıda 

belirtilmiştir (Çizelge 348). 

Çizelge 348. Erzurum ilinde KKYDP makine ekipman satın alımı desteklemesi programı hakkında 

tarafsız üreticilerin bazı problemler ve çeşitli alternatiflere katılım düzeyleri 

İfadeler Ortalama Standart 

sapma 

Ortalama

ya göre 

sıralama 

Danışman bulma zorluğu  2,30 1,51 4 

Dosya hazırlama maliyetinin yüksekliği  2,35 1,51 3 

Başvuru materyallerinin yetersizliği 2,36 1,51 2 

Başvuru süresinin kısalığı  2,38 1,50 1 

Gerekli izin ve ruhsatların alınmasında karşılaşılan zorluklar  2,30 1,45 4 

%50 hibe desteği yerine, Tarım Kredi Kooperatifleri veya 

Bankalardan sıfır faizli kredi kullanılarak makine-ekipman 

alınabilir.  

2,14 1,46 7 

İhtiyaç olan makine-ekipmanların satın alınması yerine, 

kooperatiflerden veya şirketlerden daha ucuza kiralanması 

daha olumlu sonuçlar verebilir.  

2,20 1,49 5 

Bu tür çalışmalara bence gerek yok. 2,19 1,48 6 
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Başvuru süresinin kısalığı, başvuru materyallerinin yetersizliği, dosya hazırlama maliyetinin 

yüksekliği, gerekli izin ve ruhsatların alınmasında karşılaşılan zorluklar, danışman bulma zorluğu, 

ihtiyaç olan makine-ekipmanların satın alınması yerine, kooperatiflerden veya şirketlerden daha ucuza 

kiralanması daha olumlu sonuçlar verebilir, %50 hibe desteği yerine, Tarım Kredi Kooperatifleri veya 

Bankalardan sıfır faizli kredi kullanılarak makine-ekipman alınabileceği ifadeleri sırasıyla yer almıştır.     

  

Tarımsal üretim faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere, esas olarak ihtiyaç duyulan tarımsal makine ve 

ekipmanların belirlenmesine yönelik bir değerlendirme de yapılmıştır. Üreticilerin genel olarak; 

traktör, balya makinası, çayır biçme makinası, ot toplama makinası, bireysel sulama sistemleri, 

mibzer, römork, gübre dağıtma makinası, biçerbağlar, silaj makinası, çapa makinası, çeşitli toprak 

işleme alet ve makinalarına (pulluk, toprak frezesi, mibzer vb.) gibi makinalara gereksinimleri 

oldukları tespit edilmiştir.  

Son olarak, tarafsız konumunda bulunan üreticilere, KKYDP’nın uygulanmasında ve daha çok başarılı 

olmasında nelerin yapılması gerektiği, hangi parametrelerin önemli olduğu, söz konusu destekleme 

programının avantajlı ve dezavantajlı yönlerinin belirlenmesine yönelik açık uçlu bir soru 

yöneltilmiştir. Bu soruda elde edilen cevaplar, tekrarlanma sıklığına göre aşağıda ifade edilmiştir: 

(i) Proje başvuru sürecinde, bürokratik işlemlerin azaltılmasının, özellikle başvuruda bulunamayan 

üreticileri motive edebileceği vurgulanmıştır. Bu süreçte, özellikle üreticiler açısından, söz konusu 

süreci daha kolay ve anlaşılabilir hale getirebilecek yaklaşımların ortaya konmasının faydalı 

olabileceği ifade edilmiştir.   

(ii) Bu desteğin devam ettirilmesi gerektiği, önemle vurgulanmıştır. Ancak, bu süreçte süreç dinamik 

olarak yürütülmelidir. İhtiyaç duyulan makine ve ekipmanların yıllık olarak değişimi, tarımsal ürün 

desenlerindeki değişimler, iklim koşulları, tarımsal göç durumu, iç ve dış pazar talepleri vb. 

parametreler detaylı olarak analiz edilerek, yöresel veri tabanları oluşturulmalıdır.     

(iii) Tarımsal faaliyetlerini sürekli olarak yapan ve bunun doğruluğu ziraat odaları ya da GTHB il ve 

ilçe müdürlüklerince doğrulanan üreticilere, işlediği arazi mülkiyeti kiracı ya da ortakçı konumunda 

bulunsa bile bu desteğe başvurabilme olanağının sağlanabilmesi faydalı sonuçlar verebilecektir.  

 

(iv) Verilmekte olan destek oranının, makine ekipman fiyatı ve KDV oranı dahil edilerek, bu toplam 

değerin %50’sine hibe desteği verilmesinin, üretici açısından daha uygun olabileceği vurgulanmıştır. 

(v) Destek kapsamındaki makine ve ekipmanlarda, değişik sebepler ile oluşabilecek, gereğinden fazla 

fiyat artışlarının önlenebilmesi için otokontrol sistemlerinin geliştirilebileceği düşünülmektedir. 

Böylelikle hem üreticinin, hem de devletin daha avantajlı konuma gelebileceği vurgulanmıştır.       

4.4. Antalya İlinde KKYDP Hakkında Tarafsız Vatandaş Yaklaşımları 

Çalışmanın bu bölümünde, Antalya yöresinde yaşamlarını sürdüren, ancak tarım ile doğrudan organik 

bağı olmayan, gelirlerini başka meslekler ile sürdüren vatandaşlar ile görüşmeler yapılarak, bu 

vatandaşların KKYDP makine ekipman satın alımı desteği hakkındaki düşünceleri belirlenmeye 

çalışılmıştır.  

Öncelikle tarafsız vatandaş olarak görüşme yapılan kişilerin çoğunlukla esnaflardan oluştuğu 

belirlenmiştir. Diğer taraftan, bu vatandaşlara ait bazı sosyo-demografik karakteristikler aşağıda 

açıklanmıştır (Çizelge 349). Tarafsız vatandaşların 24’ü ilkokul mezunu iken 17’sinin ortaokul, 

11’inin lisansüstü eğitime sahip olduğu belirlenmiştir. Vatandaşların 25’i 41-50 yaş dilimi arasında 

bulunurken, 18’inin 31-40 yaş dilimi arasında bulunduğu tespit edilmiştir. Vatandaşların 57’si 

herhangi bir sosyal güvenlik sistemine sahip iken, 8’inin ise herhangi bir sosyal güvence sistemine 

sahip olmadığı belirlenmiştir. Sahip olunan sosyal güvenlik sisteminin çoğunluğunu Bağ-Kur 

oluştururken, geriye kalanı ise SSK ve Emekli Sandığının oluşturduğu belirlenmiştir.        

Tarafsız vatandaş konumunda bulunan kişilerin, ana gelir kaynaklarını tarımsal faaliyetler 

oluşturmamakla birlikte, belirli düzeyde de olsa tarımsal faaliyette bulunma durumu da analiz 

edilmiştir. 65 vatandaşın 28’i belirli düzeyde de olsa tarımsal faaliyette bulunurken, geriye kalan 
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37’sinin herhangi bir tarımsal faaliyette bulunmadığı tespit edilmiştir. Bu 28 vatandaşın da 16’sının 

sahip olduğu arazi büyüklüğü 10 dekarın altında iken, 11-30 dekar araziye sahip 4 vatandaş var iken, 

geriye kalan 8 vatandaşın ise sahip olduğu arazi büyüklüğünün 30 dekardan daha fazla olduğu tespit 

edilmiştir. Birey olarak Antalya yöresinde 20 yıldan daha fazla süreden beri yaşamakta olan vatandaş 

sayısı 33 iken, 10 yıldan daha az süredir Antalya’da ikamet eden vatandaş sayısının ise 19 olduğu 

tespit edilmiştir. 65 vatandaşın 18’inin KYYDP’nı pek duymadığı ve bu konuda çok az bir fikir sahibi 

olduğu belirlenmiştir. Diğer taraftan 47’sinin ise söz konusu destekleme programını duyduğu tespit 

edilmiştir. Daha genel olarak, son yıllarda tarım sektöründe faaliyet gösteren üreticilere ve 

yatırımcılara verilen destekler hakkında bilgi sahibi olma durumu analiz edilmiştir. Vatandaşların 

50’si bu konuda bilgi sahibi olduğunu belirtirken, geriye kalan 15’inin bilgi sahibi olmadığı 

belirlenmiştir. Bu sonuç da, genel olarak tarım sektörüne yapılan destekler ve özel olarak da KKYDP 

hakkında vatandaşların yeterli düzeyde bir bilgiye sahip olduğu ifade edilebilir. Söz konusu destekler 

hakkında bilgi sahibi olan vatandaşlardan, hangi konularda desteklemelerin yapıldığını belirlemek için 

bir değerlendirme yapılmıştır. Bu cevaplar arasında da; çeşitli makine ve ekipman alımı desteklemesi 

yapıldığı, parasal yardım desteklerinin sağlanmakta olduğu belirlenmiştir.  

Çizelge 349. Antalya ilinde tarafsız vatandaşlara ait bazı sosyo-demografik özellikler      

Sosyo-demografik özellikler İşletme sayısı (n) 

Eğitim durumu  

İlkokul mezunu 24 

Ortaokul 17 

Lise 9 

Önlisans 4 

Lisans 11 

Lisansüstü  

Yaş   

< 30 yaş 7 

30-40 18 

41-50 25 

51 < 15 

Herhangi bir sosya güvence sistemine sahip olma durumu  

Evet 57 

Hayır 8 

Tarımsal üretim faaliyetinde bulunma durumu  

Evet 28 

Hayır 37 

Birey olarak Antalya yöresinde faaliyet gösterilen süre (yıl)  

<10 19 

10-20 13 

20< 33 

KKYDP’ndan bilgi sahibi olma durumu  

Evet 47 

Hayır 18 

Son yıllarda tarım sektöründe faaliyet gösteren üreticilere ve 

yatırımcılara verilen destekler hakkında bilgi sahibi olma durumu  

 

Evet 50 

Hayır 15 

  

Üretici ve yatırımcılara sağlanmakta olan söz konusu destek ve yardımların, ilgili üretici ve 

yatırımcıların işlerinin kolaylaşması ve dolayısıyla gelirlerinin artmasında yardımcı olup-olmadığının 

belirlenmesine çalışılmıştır (Şekil 36). 50 vatandaş, söz konusu destek ve yardımların, genel olarak 

üretici gelirlerinde önemli bir artış sağladığı düşüncesinde iken, geriye kalan 15 vatandaşın bu konuda 

herhangi bir fikri olmadığı belirlenmiştir.    
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Şekil 36. Antalya ilinde tarafsız vatandaşlar açısından, yapılmakta olan destek ve yardımların 

üretici/yatırımcı gelirlerinde artış oluşturma durumu     

Bu destek ve yardımların, vatandaşların kendi meslekleri için yeterli destek ve katkıyı oluşturup-

oluşturmadığı düşüncesinin tespit edilmesine çalışılmıştır (Şekil 37). 

 

Şekil 37. Antalya ilinde tarafsız vatandaşlara göre yapılmakta olan destek ve yardımların kendi 

meslekleri açısından olası etkisi 

65 vatandaşın, söz konusu KKYDP desteklemelerinin kendi meslekleri için yeterli destek ve katkıyı 

sağlayıp-sağlamadığının belirlemesine yönelik yaklaşımlarının belirlenmesi için bir değerlendirme 

yapılmıştır. Buna göre; 19 vatandaş hiç katkı sağlamadığını, 18 vatandaş çok az katkı yaptığını, 7 

vatandaş kararsız olduğunu, 16 vatandaş yeterince katkı sağladığını ve 5 vatandaş da oldukça katkı 

sağladığını düşündüklerini belirtmişlerdir.  
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Ayrıca, 65 vatandaşın, söz konusu KKYDP desteklemelerinin, ikamet edilen yöre halkı istihdamında 

ve gelir düzeyi oluşumunda yeterli destek ve katkıyı sağlayıp-sağlamadığının belirlemesine yönelik 

yaklaşımlarının belirlenmesi için de bir analiz yapılmıştır (Şekil 38). 

 

 

Şekil 38. Antalya ilinde tarafsız vatandaşlara göre yapılmakta olan destek ve yardımların yöre halkı 

istihdamı ve gelir düzeyi oluşumundaki etkisi  

 

24 vatandaşın, söz konusu KKYDP desteğinin yöre halkı istihdamı ve gelir oluşumunda az katkı 

yaptığını düşündükleri belirlenmiş olup, 23’ünün ise yeterince katkı sağladığını düşündükleri 

belirlenmiştir. Bu sonuçlar da, tarafsız vatandaşlar açısından, KKYDP’ının çarpan etkisi oluşturarak, 

yöre halkı istihdamı ve gelir artışında olumlu etkilerinin olabildiğini ortaya koymaktadır.  

 

KKYDP sonrasında, ikamet edilen bölgedeki yöre halkı istihdamında ve gelir düzeyinde, destek 

öncesine göre bir değişiklik olup-olmadığı da değerlendirilmiştir (Şekil 39). 1 vatandaş, destek önceki 

döneme göre, yöre halkı ve istihdamında ve gelir düzeyinde azalma olduğunu ifade ederken, 25’i 

herhangi bir değişiklik olmadığını, 19’u çok az arttığını, 20’sinin ise arttığını düşündükleri tespit 

edilmiştir. Bu sonuç da, söz konusu destek programının daha önce de belirtildiği gibi çarpan etkilerini 

ortaya koyarak, yöre halkı istihdamı ve gelir düzeyinde belirli bir artış sağladığını ortaya koyabilmesi 

açısından oldukça önemli görülmektedir.     

 

KKYDP sonrasında, Antalya yöresinde tarıma dayalı sanayi firmaları sayısında, destek öncesine göre 

bir değişiklik olup-olmadığı da belirlenmeye çalışılmıştır (Şekil 40). 42 vatandaş, destek öncesi 

duruma göre tarıma dayalı sanayi tesislerinde herhangi bir değişiklik olmadığını belirtirken, 14’ü çok 

az bir artış olduğunu, 9’u da arttığını belirtmiştir.  
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Şekil 39. Antalya ilinde tarafsız vatandaşlar açısından, KKYDP’nın yöre halkı istihdamı ve gelir 

düzeyinde önceki döneme göre değişiklik oluşturma durumu  

 

 

Şekil 40. Antalya ilinde tarafsız vatandaşlar açısından, KKYDP’nın tarıma dayalı sanayi firmaları 

sayısında değişiklik olma durumu  

 

Çalışmanın bu bölümünde, söz konusu destekler sonrası, destek öncesi duruma göre, tarafsız vatandaş 

gelirinde nasıl bir değişim olduğu, oransal olarak belirlenmeye çalışılmıştır (Şekil 41). 35 vatandaşın, 

KKYDP sonrasında gelirinde herhangi bir değişiklik olmadığı belirlenirken, 22 vatandaşın gelirinde 

%1-10’luk bir artış olduğu, 5 vatandaşın gelirinde %11-20’lik bir artış olduğu ve 2 vatandaşın 

gelirinde de %21 ve üzeri bir artış olduğu tespit edilmiştir.    
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Şekil 41. Antalya ilinde tarafsız vatandaşlar açısından, KKYDP sonrasında, destek öncesi duruma 

göre, gelirde oluşan değişim durumu  

Çalışmanın bu bölümünde, söz konusu destekler sonrası, destek öncesi duruma göre, tarafsız 

vatandaşlar açısından, piyasada gerçekleşen ürün satış hacminde nasıl bir değişim olduğu, oransal 

olarak belirlenmeye çalışılmıştır (Şekil 42). Antalya yöresindeki piyasalarda satılan ürünlerde, 27 

vatandaş açısından herhangi bir değişim olmadığı düşüncesinin geçerli olduğu, 23 vatandaş açısından 

çok az bir artış olduğu, 11 vatandaş açısından önemli sayılabilecek (%11-20) bir artış olduğu, 2 

vatandaş açısından da %21 ve üzeri düzeyde bir artış olduğu tespit edilmiştir. Sadece 2 vatandaşın, 

%1-15’lik bir azalmanın söz konusu olduğunu düşüncesine sahip oldukları belirlenmiştir.   

 

 

Şekil 42. Antalya ilinde tarafsız vatandaşlar açısından, KKYDP sonrasında, destek öncesi duruma 

göre, piyasada oluşan ürün satış hacmindeki değişim durumu  
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Söz konusu destekler sonrası, destek öncesi duruma göre, tarafsız vatandaşlar açısından, çeşitli 

sektörlerde istihdam edilen kişi sayısında nasıl bir değişim olduğu, oransal olarak belirlenmeye 

çalışılmıştır (Şekil 43). Diğer taraftan, Antalya ilinde tarafsız vatandaşlar açısından, KKYDP 

sonrasında, destek öncesi duruma göre, işyeri (berber, lokanta, otel, tamirciler, zirai alet-makine imalat 

ve tamir dükkânı vb.) sayısındaki değişim durumu de incelenmiştir (Şekil 44). 

 

 

Şekil 43. Antalya ilinde tarafsız vatandaşlar açısından, KKYDP sonrasında, destek öncesi duruma 

göre, çeşitli sektörlerde istihdam edilen kişi sayısındaki değişim durumu  

 

 

Şekil 44. Antalya ilinde tarafsız vatandaşlar açısından, KKYDP sonrasında, destek öncesi duruma 

göre, işyeri sayısındaki değişim durumu  
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Antalya yöresindeki çeşitli sektörlerde istihdam edilen kişi durumu dikkate alındığında, 36 vatandaş 

açısından herhangi bir değişim olmadığı düşüncesinin geçerli olduğu, 8 vatandaş açısından çok az bir 

artış olduğu, 13 vatandaş açısından önemli sayılabilecek (%11-20) bir artış olduğu tespit edilmiştir. 

Sadece 8 vatandaşın, %1-15’lik bir azalmanın söz konusu olduğu düşüncesine sahip oldukları 

belirlenmiştir.   

Söz konusu destekler sonrası, destek öncesi duruma göre, tarafsız vatandaşlar açısından, Antalya 

yöresindeki işyeri sayısında (berber, lokanta, otel, tamirciler, zirai alet-makine imalat ve tamir dükkân 

sayısı vb.) nasıl bir değişim olduğu, oransal olarak belirlenmeye çalışılmıştır (Şekil 44). 37 vatandaş 

açısından herhangi bir değişim olmadığı düşüncesinin geçerli olduğu, 15 vatandaş açısından çok az bir 

artış olduğu, 13 vatandaş açısından da önemli sayılabilecek (%11-20) bir artış olduğu tespit edilmiştir. 
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5. SONUÇ  

Çalışmada, esas olarak, KKYDP desteklerinden faydalanmış olan müdahale grubu ile faydalanmamış 

olan karşılaştırma grubunun karşılaştırması yapılarak, müdahalenin net etkisi ortaya konmaya 

çalışılmıştır. Bu çalışmada, diğer çalışma ve projelerden farklı olarak, tarımsal üretim potansiyeli 

oldukça yüksek olup, ülkemizi temsilen, KKYDP’ndan olabildiğince çok faydalanmış olan, 7 coğrafi 

bölgemizdeki,7 farklı ilimizdeki üretici ve/veya yatırımcılar ile anket çalışması yapılmıştır. Söz 

konusu iller; Aydın (Ege Bölgesi), Antalya (Akdeniz Bölgesi), Bursa (Marmara Bölgesi), Konya (İç 

Anadolu Bölgesi), Samsun (Karadeniz Bölgesi), Şanlıurfa (Güneydoğu Anadolu Bölgesi), Erzurum 

(Doğu Anadolu Bölgesi)’dur. 

KKYDP kapsamında bulunan, Ekonomik Yatırımlar ve Muhtelif Makine-Ekipman Alımları 

programlarının etkilerinin değerlendirilmesine yönelik olarak, baz yılı olan 2011 yılı (bazı iller için 

2012 yılı) için hibe desteği alan üreticiler, yatırımcılar müdahale grubunu oluştururken, aynı baz 

yılında proje desteği için başvurup da, destek almaya hak kazanamayan üreticiler ve yatırımcılar ise 

karşılaştırma grubunu oluşturmuştur. KKYDP’nın etkisinin belirli bir süre içerisinde ortaya çıkacağı 

varsayımı ile KKYDP hibe desteğine başvurulup, bundan faydalanılmış olan yıldan, yaklaşık olarak 

2,5-3 yıl sonrasına denk gelen bir dönemde, diğer bir ifade ile bu üreticiler/yatırımcılar ile 2015 

yılında yapılan anket çalışması ile karşıt durum etki değerlemesi uygulaması yapılmıştır. Ayrıca yine 

anket formunda bulunan çeşitli sorular ile KKYDP’ndan destek alan ve almayan üreticiler/yatırımcılar 

için, programın uygulanması ile ilgili sorunlar ve olası çözüm önerilerinin belirlenmesine çalışılmıştır. 

Tarafsız üretici ve tarafsız yatırımcılar ile yapılan anket çalışmalarında ise, bu gruplarda KKYDP’na 

yönelik sahip olunan algı ve farkındalık düzeyi belirlenmeye çalışılmıştır. Üçüncü ve dördüncü 

taraflar olarak nitelendirilebilecek olan bu gruplar üzerinde, söz konusu programın oluşturduğu etki, 

çeşitli niteliksel yöntemler ve bunlara yönelik oluşturulan anket soruları ile tespit edilmeye 

çalışılmıştır. 

Projede, üreticiler ve yatırımcılar için uygulanmış olan KKYDP’nın net etkisinin belirlenmesine 

çalışılmıştır. KKYDP, tarım sektörü ve özellikle kırsal alanda; pazarlama alt yapısının güçlendirilmesi, 

alternatif gelir kaynakları oluşturması, girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesi ve kırsal alanda belirli 

bir kapasitenin oluşturulması ana amaçlarıyla oluşturulmuş olan önemli bir programdır. Bu çalışmada, 

söz konusu program, çeşitli niceliksel ve niteliksel yöntemler kullanılarak değerlendirilmeye 

çalışılmıştır. Bu değerlendirme için esas olarak, “Karşıt Durum Etki Değerlendirme Yöntemi” 

kullanılmıştır.  

Çalışmada ortaya konulmuş olan sonuç ve bulgular özet olarak aşağıda sunulmuştur: 

(1) KKYDP kapsamında yer alan ekonomik yatırımlar ve makine ekipman alımı desteğinden 

faydalanmış olan üretici/yatırımcıların, illere göre değişmekle birlikte, istihdam ettikleri personel 

(daimi ve geçici işçi vb.) sayısının, üretici bazında %10-15, işletme (firma)bazında ise %15-25 

arasında artış gösterdiği belirlenmiştir.  

(2) Söz konusu destek programından faydalanmış olan üretici/yatırımcıların, tarımsal ürün üretim ve 

işleme kapasitelerinde, çalışma konularına ve illere göre değişim görülmekle birlikte, üretici bazında 

%10-20, ürün işleyen firmalarda ise yaklaşık olarak %15-25 arasında bir artış görüldüğü 

belirlenmiştir.  

(3) KKYDP ekonomik yatırımlar ve makine ekipman alımı desteğinden faydalanmış olan 

üretici/yatırımcıların, elde ettikleri tarımsal gelir ve cirolarında, çalışma konularına ve illere göre 

değişim görülmekle birlikte, üretici bazında %15-20, ürün işleyen firmalarda ise yaklaşık olarak %20-

25 arasında bir artış görüldüğü belirlenmiştir. 

(4) KKYDP’na başvuruda bulunmuş ve söz konusu destek programından yararlanmış ya da 

yararlanmamış olan üretici ve yatırımcılar açısından, KKYDP’nın mevcut durumu, sorunlar ve bunlara 

yönelik olası çözüm önerileri aşağıda kısa ve özet olarak sunulmuştur:  

(i) Proje başvuru sürecinde bürokratik işlemlerin oldukça zaman aldığı ve çeşitli işlemlerin (ruhsat 

alma, çeşitli kurumlardan izin alma vb.) gerçekleştirilmesinde, önemli zorlukların olduğu ifade 

edilmiştir. 
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ii) Söz konusu desteklemede Katma Değer Vergisi (KDV) oranın düşürülebileceği, belirli oranlarda 

muafiyet sağlanabileceği ya da tamamen kaldırılmasının faydalı olabileceği vurgulanmıştır. Diğer 

taraftan, proje tutarının hibe kısmını oluşturan tutarın gelir vergisinden muaf olmasının faydalı 

olabileceği vurgulanmıştır.    

(iii) Destek verilen konuların seçiminde, bölgesel olarak yapılacak detaylı çalışmalar ile daha isabetli 

ve faydalı olabilecek konuların seçiminin sağlanabileceği belirtilmiştir.    

(iv) Hibe desteğinin devam ettirilmesinin oldukça önemli olduğu belirtilmiş olmakla birlikte, uzun 

vadeli ve yönlendirici kredi teşvik araçlarının kullanımının da faydalı olabileceği tespit edilmiştir. 

(v) KKYDP ekonomik yatırımlara başvuru ve bitiş tarihleri arasındaki sürenin oldukça uzun olduğu, 

söz konusu sürecin daha da kısaltılmasının yatırımın etkinliği açısından isabetli olabileceği 

belirlenmiştir. 

(vi) Hibe desteği ile satın alınacak makine-ekipman fiyatları ya da inşaat işlemleri için gerekli olan 

demirbaşların satın alınmasında, piyasadaki gerçek fiyat ile, firmaların, söz konusu proje için, proje 

başlangıcında, daha yüksek fiyat sunmalarının da önemli bir problem oluşturduğu tespit edilmiştir. Bu 

konuda, ilgili paydaşlar ve devlet kurumları, sanayi ve ticaret odaları, tarımsal kuruluş temsilcileri bir 

araya gelerek, oluşturulacak ortak bir komisyon ile söz konusu fiyat dalgalanmalarının önüne 

geçilebilecektir. Böylelikle, ilgili tarafların ve kamunun zarar görmeyeceği, teknik talimatlarda 

bahsedilmiş olan özellik, uygunluk ve kalitenin de korunmasına özen gösterilerek, önleyici ve teşvik 

edici bir mekanizma tesis edilmiş olacaktır.       

(vii) Düşük faizli işletme kredisinin de sağlanmasının faydalı olacağı tespit edilmiştir. 

(5) Söz konusu destek programına, daha önce hiç başvuruda bulunmamış, ancak program hakkında 

yeterince bilgi sahibi olan “tarafsız üretici/yatırımcı” konumundaki girişimcilerin de, bu destek 

programının tarımsal işletme ve/veya ürün işleyen firmaların, ekonomik ve üretimsel faaliyetlerinde 

pozitif bir etkiye sahip olduklarına inandıkları belirlenmiştir. Bu konumdaki üretici/yatırımcıların, en 

kısa zamanda ilgili programlara destek başvurusunda bulunmak istedikleri belirlenmiştir.  

(6) Sadece Antalya ilinde yapılmış olan, herhangi bir tarımsal üretim ve ürün işleme faaliyetinde 

bulunmayan “tarafsız vatandaş” konumundaki paydaşların da, KKYDP programının uygulanmaya 

başladığı dönemler ve özellikle son 4-5 yıldır, kendi yörelerinde, tarımsal üretim ve bu ürünleri işleyen 

tarıma dayalı sanayi sektörlerinde önemli gelişmelerin olduğunu gözleyebildikleri saptanmıştır. 

Yörede gerçekleştirilen ticari faaliyetler, piyasa hareketleri, genel olarak toplumsal refah, kişilerin 

günlük yaşama yönelik memnuniyet düzeylerinde belirgin artışların olduğu belirlenmiştir. Antalya 

gibi, tarım ve turizm sektörlerin oldukça önemli bir rol aldığı yörede, tarım ve tarım dışı sektörlerde 

görev alan kişilerin gelir ve refah seviyelerinde önemli gelişmelerin olduğu belirlenmiştir.      

Sonuç olarak, yapılmış olan bu çalışma ile projede, öneri aşamasında öngörülmüş olan hedeflere 

büyük ölçüde ulaşıldığı düşünülmektedir. İzleyen çalışmalarda, kırsal kesimin gelişmesi ve 

kalkınmasına yönelik, verilmekte ve/veya planlama aşamasında olan destek programlarının etki 

değerleme çalışmalarının geliştirilerek devam ettirilmesinin faydalı olacağı düşünülmektedir. Bunun 

için, tüm paydaşlar arasında (programlara fon sağlayan kamu kurumları, yürütücüler, araştırma 

birimleri, sivil toplum kuruluşları vb.), objektif, izlenebilir, şeffaf veri ve bilgi tabanlarının 

oluşturulmasının, bunun sürdürülebilirliği ve geliştirilmesinin son derece önemli olduğu 

düşünülmektedir.        
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EKLER 

 

EK 1. KKYDP’nin Uygulanma Sürecinde Çıkarılan Tebliğler  

 

1-15.02.2006 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı. Karar sayısı 2006/10016. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının 

Desteklenmesi Hakkında Karar. Burada esas olarak, “kalkınma plan ve programları ile Ulusal Tarım 

Stratejisi (UTS) çerçevesinde tarım üreticilerine, kırsal alanlarda bireysel ve/veya bir arada 

yapacakları öz sermayeye dayalı projeli yatırımları için 1/1/2006-31/12/2010 tarihleri arasında 5 yıl 

süre ile destekleme ödemesi yapılır.” (TCRG, 2006a) denilmektedir.  

2-06.04.2006 tarihli Tebliğ. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Tebliği. Tebliğ No: 

2006/17 (TCRG, 2006b). 

3-18.06.2006 tarihli Tebliğ. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Tebliğinde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Tebliğ. Tebliğ No: 2006/30 (TCRG, 2006c).   

4-18.07.2006 tarih, 26232 sayılı Tebliğ. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Tebliğinde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ. Tebliğ No: 2006/42 (TCRG, 2006d).  

5-14.02.2007 tarih, 26434 sayılı Tebliğ. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı 

Çerçevesinde Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Tebliği. Tebliğ No: 2007/3 (TCRG, 2007a). 

6-14.02.2007 tarih, 26434 sayılı Tebliğ. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı 

Çerçevesinde Makina, Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Tebliği. Tebliğ No: 2007/4 (TCRG, 

2007b).    

7-29.04.2008 tarih, 26861 sayılı Tebliğ. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı 

Çerçevesinde Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Tebliği. Tebliğ No: 2008/19 (TCRG, 2008a).   

8-02.05.2008 tarih, 26864 sayılı Tebliğ. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı 

Çerçevesinde Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ. Tebliğ No: 2008/20 

(TCRG, 2008b).   

9-30.03.2009 tarih, 27185 sayılı Tebliğ. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı 

Çerçevesinde Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ. Tebliğ No: 2009/34 

(TCRG, 2009a). 

10-07.05.2009 tarih, 27221 sayılı Tebliğ. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı 

Çerçevesinde Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 

Tebliğ. Tebliğ No: 2009/38 (TCRG, 2009b). 

11-16.10.2009 tarih, 27378 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı. Karar Sayısı: 2009/15500 (TCRG, 2009c).  

12-30.10.2009 tarih, 27391 sayılı Tebliğ. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı 

Çerçevesinde Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Tebliği. Tebliğ No: 2009/47 (TCRG, 2009d).  

13-18.03.2010 tarih, 27525 sayılı Tebliğ. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı 

Çerçevesinde Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ. Tebliğ No: 2010/5 

(TCRG, 2010). 



277 

 

14-10.03.2011 tarih, 27870 sayılı Tebliğ. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı 

Kapsamında Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ. Tebliğ No: 2011/10 

(TCRG, 2011a). 

15-11.03.2011 tarih, 27871 sayılı Tebliğ. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı 

Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ. Tebliğ No: 2011/9 (TCRG, 

2011b). 

16-27.05.2011 tarih, 27946 sayılı Tebliğ. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı 

Kapsamında Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Tebliğ. Tebliğ No: 2011/27 (TCRG, 2011c).  

17-01.10.2011 tarih, 28071 sayılı Tebliğ. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı 

KapsamındaMakine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Tebliğ. Tebliğ No: 2011/44 (TCRG, 2011d).      

18-03.07.2012 tarih, 28342 sayılı Tebliğ. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı 

Kapsamında Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ. Tebliğ No: 2012/36 

(TCRG, 2012a). 

19-01.08.2012 tarih, 28371 sayılı Tebliğ. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı 

Kapsamında Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ. 

Tebliğ No: 2012/57 (TCRG, 2012b).   

20-04.09.2012 tarih, 28401 sayılı Tebliğ. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı 

Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ. Tebliğ No: 

2012/64 (TCRG, 2012c).  

21-01.06.2013 tarih, 28664 sayılı Tebliğ. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı 

Kapsamında Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ. 

Tebliğ No: 2013/28 (TCRG, 2013a).   

22-14.12.2013 tarih, 28851 sayılı Tebliğ. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı 

Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ. Tebliğ No: 

2013/59 (TCRG, 2013b).   

23-28.01.2014 tarih, 28896 sayılı Tebliğ. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı 

Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ 

No:2013/59)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ. Tebliğ No: 2014/1 (TCRG, 2014a).   

24-10.05.2014 tarih, 28996 sayılı Tebliğ. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı 

Kapsamında Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ. Tebliğ No: 2014/10 

(TCRG, 2014b). 

25-14.05.2014 tarih, 29000 sayılı Tebliğ. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı 

Kapsamında Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ. 

Tebliğ No: 2014/13 (TCRG, 2014c).   

26-26.10.2014 tarih, 29157 sayılı Tebliğ. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı 

Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ. Tebliğ No: 

2014/43 (TCRG, 2014d).  

27-20.12.2014 tarihli Tebliğ. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında 

Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2014/43)’de 

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ. Tebliğ No: 2014/57 (TCRG, 2014e).   

28-03.05.2015 tarih, 29344 sayılı Tebliğ. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı 

Kapsamında Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ. 

Tebliğ No: 2015/13 (TCRG, 2015b).   

29-03.06.2015 tarih, 29375 sayılı Tebliğ. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı 

Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 

2014/43)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ. Tebliğ No: 2015/26 (TCRG, 2015c). 
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30-10.10.2015 tarih, 29498 sayılı Tebliğ. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı 

Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 

2014/43)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ. Tebliğ No: 2015/41 (TCRG, 2015d). 

 

 

 

EK 2. Yatırımcı5 Anket Formu 

 

Bu anket, Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 

(GTHB), Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü işbirliği çerçevesinde; GTHB 

tarafından sağlanmakta olan Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı (KKYDP)’nın 

etkisini belirlemek, mevcut durum ve sorunların ortaya konularak, olası çözüm önerilerinin 

oluşturulabilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Ankette doldurduğunuz veriler başka hiçbir yerde ve 

farklı amaçlar için kullanılmayacaktır. Anket formlarında gizliliğe riayet edilecek olup, başka 

kurumlarla kesinlikle paylaşılmayacaktır. Vereceğiniz cevaplar, KKYDP’nın, uygulanma formu ve 

sisteminde, ilerleyen yıllarda yapılacak olası iyileştirme ve güncellemeler için ışık tutacak, anketlerin 

analiz sonuçları bundan sonra uygulanacak olan kırsal kalkınma destek programlarında göz önünde 

bulundurulacaktır. Bu sebeple ankete vereceğiniz cevaplar büyük öneme haizdir. Göstermiş olduğunuz 

ilgi ve özen için şimdiden teşekkür eder, saygılar sunarız…  

 

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARINI DESTEKLEME PROGRAMI DEĞERLENDİRME 

ANKET FORMU 

A- Genel Karakteristikler 

1.Yatırımcı adı:    

  

2. Yatırımcının eğitim düzeyi: [Aşağıdaki seçeneklerden birini işaretleyiniz.] 

 

İlkokul:1, Ortaokul:2, Lise:3, Ön lisans:4, Lisans:5, Lisansüstü:6 

 

3. Firmanın kuruluş yılı (yıl): (       ) 

 

4. Firma olarak kaç yıldır bu bölgede faaliyet göstermektesiniz? (Faaliyet gösterilerin il) 

 

5. Yatırım yeri nerededir? (2011 yılına göre) 

 

a) Köy b) Belde c) Organize Sanayi Bölgesi d) Gıda Çarşısı e) İl merkezi f) Diğer   

 

6. Firmanızın merkezi hangi ildedir?  

7. Yatırımcının niteliği [Aşağıdaki seçeneklerden birini işaretleyiniz. Eğer seçeneklerde mevcut durum 

yoksa ilave ediniz.] 

                                                 
5Yatırımcı ifadesi; KKYDP’na destek almak için başvurmuş gerçek ve/veya tüzel kişileri ifade etmektedir. Diğer bir 
ifade ile üretici ve firmalar, kendileri için uygun olan soru formuna cevap vereceklerdir.   
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Birey: Kooperatif:  Birlik: Anonim 

şirket: 

Limited 

Şirket: 

Holding: Diğer: 

 

8. Başvuruda bulunduğunuz KKYDP’nın niteliği ve bazı özellikleri: 

KKYDP türü Başvuru yapılan 

yıl(lar) 

Kabul edilen 

yıl(lar) 

Hibe destek tutarı 

(oran, %) (tutar, 

TL) 

Kullanılan 

özkaynak tutarı 

(TL) (oran, %) 

Ekonomik yatırımlar     

     

     

 

9. Başvuruda bulunduğunuz KKYDP yatırımının kapsamı ve bazı özellikleri: 

Yatırımın kapsamı Hibe destek tutarı (oran, %) 

(tutar, TL) 

Kullanılan özkaynak tutarı 

(TL) (oran, %) 

Yeni yatırım   

   

Tamamlama yatırımı   

   

Kapasite artırma veya teknoloji 

yenileme 

  

   

Sulama altyapı yatırımları   

   

Toplu basınçlı Sulama Altyapı 

Yatırımları 

  

   

 

10. Projenizi kime hazırlattınız? [Aşağıdaki seçeneklerden birini işaretleyiniz. Eğer seçeneklerde 

mevcut durum yoksa ilave ediniz.] 

Kendim: Danışman:  Diğer:   

 

11. Yapılan yatırım sonunda hemen faaliyete geçtiniz mi? (1:Evet, 0:Hayır) (   ) 

 

12. Yapılan yatırıma destekleyici olarak hibe kapsamı dışında ilave yatırımlar yaptınız mı? (1:Evet, 

0:Hayır) (   ) 

 

13. Evet ise yapılan yatırımlar nelerdir. Maddi büyüklüğü tahmini ne kadardır? 

……………………………………………………………………………………………… 

 

14. Yapılan yatırım için işlenmiş ürün pazarlama ağı hazır mı? (1:Evet, 0:Hayır) (   ) 

Hayır ise pazarlamayı nasıl yapmayı düşünüyorsunuz? 

Halk pazarı          (  )                Dış pazarlar       (  ) Aracılar (  ) 

Süpermarketler    (  )                Diğer iller             (  ) Diğer  (  ) 

 

15. İşletmeniz yılda kaç ay faaliyette bulunuyor? (Evet:1, Hayır:0) 
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 3 ay (  )    6 ay (  )  9 ay (  )  12 ay (  ) 

 

16. İşletmenizin yıllık kapasite kullanım oranı kaçtır? (%) (  ) 

 

 

B-Değişim Göstermesi Beklenen Olası Parametreler 

 

17. İşletmenizde şu anda kaç kişi çalışmaktadır (2014-2015)? 

 

Sürekli çalışanlar6: (   ) kişi   Geçici çalışanlar7: (   ) kişi 

 

18. Hibe programına başvurduğunuz sırada kaç kişi çalıştırmaktaydınız (2011)? 

 

Sürekli çalışanlar: (   ) kişi   Geçici çalışanlar: (   ) kişi 

 

19. İşletmenizin 2014 yılı ürün işleme (üretim) kapasitesi ne kadardır? (    ) ton 

 

20. İşletmenizin 2014 yılı cirosuna (geliri)  göre hangi büyüklükteki işletme sınıfına girmektedir? 

 

a) Mikro(1 milyon TL’ye kadar)   b) Küçük(1 - 8 milyon TL. arası) c) Orta(8 - 40 milyon TL. arası) d) 

Büyük (40 milyon TL.’den büyük) 

 

21. İşletmenizin KKYDP’na başvurduğu 2011 yılı ürün işleme (üretim) kapasitesi ne kadardır? (    ) 

ton 

 

22. İşletmenizin KKYDP’na başvurduğu 2011 yılı cirosuna (geliri) göre hangi büyüklükteki işletme 

sınıfına girmektedir? 

 

a) Mikro(1 milyon TL’ye kadar) b) Küçük (1 - 8 milyon TL. arası) c) Orta (8 - 40 milyon TL. arası) d) 

Büyük (40 milyon TL.’den büyük) 

 

23. Daha önce başka bir kurum ya da kuruluştan hibe veya kredi desteği aldınız mı? Örneğin 

KOSGEB, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı (Kalkınma Ajansları), 

TÜBİTAK vb. kurum ve kuruluşların proje destekleri vb. 

(SSK Prim desteği ve Enerji desteği hariç olup proje bazlı istihdam, ar-ge, istihdam artışına yönelik 

destekler)  

(Evet:1, Hayır:0) 

                                                 
6Sürekli çalışan: 1 yıldan uzun süre için istihdam edilen kişiler. 
7Geçici çalışan: 1 yıldan kısa süreli, sadece belirli bir işin gerçekleştirilmesi için istihdam edilen kişiler. 
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(Başka kurum ve kuruluşlardan mali destek almadıysanız lütfen 25. soruya geçiniz.) 

24. Başka kurum ve kuruluşlardan destek aldıysanız lütfen belirtiniz.  

(5 kuruma kadar belirtebilirsiniz.) 

1) Yıl 

Kurum 

Miktarı 

 

2) Yıl 

Kurum 

Miktarı 

 

3) Yıl 

Kurum 

Miktarı 

 

4) Yıl 

Kurum 

Miktarı 

 

5) Yıl 

Kurum 

Miktarı 

 

25. İşletmenizin ana faaliyet alanı nedir? [Gerek miktar (toplam üretim içindeki yüzdesi (%) ve 

gerekse değer olarak (toplam üretim içindeki yüzdesi (%)], toplam içerisinde ilk beş sırada bulunan 

ürünler, önem sırasına göre ayrı ayrı belirtilmelidir). (2014 yılı için) 

NOT: Ürünlerin toplam üretim içerisindeki oranı (yüzdesi) mutlaka belirtilmelidir. 

 

 

 

 

 

 

26. İşletmenizin ana faaliyet alanı nedir? [Gerek miktar (toplam üretim içindeki yüzdesi (%) ve 

gerekse değer olarak (toplam üretim içindeki yüzdesi (%)], toplam içerisinde ilk beş sırada bulunan 

ürünler, önem sırasına göre ayrı ayrı belirtilmelidir). (2011 yılı için) 

NOT: Ürünlerin toplam üretim içerisindeki oranı (yüzdesi) mutlaka belirtilmelidir.   

 

 

 

 

 

 

D-KKYDP İle İlgili Olarak Söz Konusu Olan Sorunlar ve Olası Çözüm Önerileri  

Aşağıda belirtilmiş olan ifadeler için Likert Ölçeği kullanılacaktır (26, 27 ve 28. sorular).  
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1: Kesinlikle katılmıyorum, 2: Kısmen katılıyorum, 3: Kararsızım 4: Katılıyorum, 5: Kesinlikle 

katılıyorum. 

27. KKYDP’nın başarısında ve amaca ulaşmasında aşağıda belirtilmiş olan ifadelerin sizin için 

taşıdığı önem düzeyini belirtiniz. 

1. Yatırım konuları söz konusu ilin tarımsal potansiyeli ve kırsal kalkınması için uygun ve yeterlidir. (  )  

2. Proje danışmanı (özel) yeterlidir. (eğer var ise) (  )  

3. Proje danışmanları için aşağıda belirtilmiş olan ifadelere katılım düzeyi:  

a) Yüksek ücret istemeleri (  ) 

b) Yeterli bilgilendirme yapmaması (  ) 

c) Proje sahibi ile yeterince iletişim kuramaması (  ) 

d) Yeterli bilgi birikimine sahip olmaması (  ) 

e) Projeyle ilgili bürokratik işlemlerin takibini ve yönlendirme yapamaması (  ) 

4. Yatırım yapılacak çalışma alanı ile ilgili sahip olunan tecrübe düzeyi önemlidir. (  ) 

5. Sahip olunan işletme sermayesi, yatırımın sürdürülebilirliği açısından önemlidir. (  )  

6. Hammadde temininde istikrar sağlanmaktadır. (  ) 

7. Yörede, ürünleri iyi işleyen pazarlama sistemlerine sahip olunduğu düşünülmektedir. (  ) 

8. KKYDP hakkında yeterince tanıtım yapılmaktadır. (  )  

9. Proje başvuru, kabul ve uygulanma süreçlerinde bürokratik işlemler yoğun değildir. (  ) 

10. Proje başvuru süresi yeterlidir. (  ) 

11. Hibe miktarı yeterlidir. (  ) 

12. Hibe ödemeleri belirli bir düzen ve istikrar vardır. (  ) 

13. Proje hazırlama dokümanları yeterli ve anlaşılabilir formdadır. (  )  

14. Söz konusu hibe desteği ile ürün işleme ve pazarlama hacminde artış oldu. (  ) 

15. Firmanın çalışma alanı ile doğrudan ya da dolaylı olarak ilgili olan sektörler ile işbirliği imkânları gelişti (   

)  

16. Firmanın girdi/hammadde aldığı firma ve/veya üreticileri ile arasındaki güven ve işbirliği olanakları gelişti (   

) 

17. Firmanın ürünlerini sattığı alıcılar ile arasındaki güven ve işbirliği olanakları arttı (  ). 

 

28. KKYDP çerçevesinde, proje hazırlama konusunda karşılaşılan problemlerin önem düzeyini 

belirtiniz.  

1. Danışman bulma zorluğu (  ) 

2. Dosya hazırlama maliyetinin yüksekliği (  ) 

3. Başvuru materyallerinin yetersizliği (  ) 

4. Proje hazırlama materyal ve dokümanların çok karmaşık ve uzun olması (  ) 

5. Başvuru süresinin kısalığı (  ) 

6. Gerekli izin ve ruhsatların alınmasında karşılaşılan zorluklar (  ) 

7. Destek verilen sektörlerin, yöre önceliklerine tam olarak uymaması (  ) 

 

29. Uygulama aşamasında karşılaşılan zorluklara katılım düzeyini belirtiniz. 

1. İhale dosyalarının hazırlama güçlükleri (  ) 

2. Piyasa fiyatları ile proje bütçesi arasındaki tutarsızlıklar (  )            

3. Teklif alacak firmaların yetersizliği (  ) 

4. Gerekli izin ve ruhsatların alınmasında karşılaşılan zorluklar (  ) 

5. İzleme değerlendirme formları ile ilgili zorluklar (  ) 

6. Hibe desteği için makine temin eden firmaların fiyatları yükseltmesi (   ) 

7. Hibe desteği için makine temin eden firmaların, sağlamış oldukları makine-ekipmanların kalitesi ve 

dayanıklılığında görülen olumsuzluklar (   ). 

8. Makinaları test eden test merkezleri ve/veya üniversitelerde yapılan işlemlerin gereğinden uzun 

sürmesi. Bu makine ekipman için bunun yerine Yüklenicilerin taahhütlerini zamanında ve sözleşmeye 

uygun olarak yerine getirememesi (   ). 

9. Projelerde firmaların sağlaması gereken özkaynak destekleri için, uzun vadeli kredi ya da başka 

destek mekanizmaları oluşturulabilir (   ). 
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29. Söz konusu hibe desteğinden yararlanmasaydınız, yine de ilgili yatırımı yapar mıydınız? 

1. Evet  0. Hayır 

30. Almış olduğunuz hibe desteğinden sonra, çalışmalarınızı destekleyici olarak almış olduğunuz 

makine-ekipmanlar ya da yapmış olduğunuz yatırımlar var mı?   

1. Evet  0. Hayır 

 

31. KKYDP’nın uygulanmasında ve daha çok başarılı olmasında, sizce neler yapılmalıdır? Hangi 

parametrelere dikkat edilmelidir? Söz konusu destekleme programının avantajlı ve dezavantajlı yönleri 

nelerdir? [Açık uçlu soru] 

 

 

 

 

Anketi cevaplayan kişinin; 

Adı ve Soyadı:  

İletişim Telefonu: 

Firma İsmi (eğer var ise): 

E-mail: 

Diğer: 
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EK 3. Üretici8 Anket Formu 

 

Bu anket, Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 

(GTHB), Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü işbirliği çerçevesinde; GTHB 

tarafından sağlanmakta olan Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı (KKYDP)’nın 

etkisini belirlemek, mevcut durum ve sorunların ortaya konularak, olası çözüm önerilerinin 

oluşturulabilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Ankette doldurduğunuz veriler başka hiçbir yerde ve 

farklı amaçlar için kullanılmayacaktır. Anket formlarında gizliliğe riayet edilecek olup, başka 

kurumlarla kesinlikle paylaşılmayacaktır. Vereceğiniz cevaplar, KKYDP’nın, uygulanma formu ve 

sisteminde, ilerleyen yıllarda yapılacak olası iyileştirme ve güncellemeler için ışık tutacak, anketlerin 

analiz sonuçları bundan sonra uygulanacak olan kırsal kalkınma destek programlarında göz önünde 

bulundurulacaktır. Bu sebeple ankete vereceğiniz cevaplar büyük öneme haizdir. Göstermiş olduğunuz 

ilgi ve özen için şimdiden teşekkür eder, saygılar sunarız…  

 

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARINI DESTEKLEME PROGRAMI DEĞERLENDİRME 

ANKET FORMU 

 

A- Genel Karakteristikler 

 

1. Üretici adı:     

 

2. Üreticinin eğitim düzeyi: [Aşağıdaki seçeneklerden birini işaretleyiniz.] 

 

İlkokul:1, Ortaokul:2, Lise:3 Ön lisans:4, Lisans:5, Lisansüstü:6 

 

3. Üreticinin çiftçilik yapmaya başladığı yıl): (       ) 

 

4. Üretici olarak kaç yıldır bu bölgede faaliyet göstermektesiniz? (Faaliyet gösterilerin yöre) 

 

5. Faaliyet gösterilen yöre hangi ile bağlıdır?  

 

                                                 
8Üretici ifadesi; KKYDP kapsamındamakine-ekipman desteklerindenyararlanmak için başvurmuş gerçek ve/veya 
tüzel kişileri ifade etmektedir. Diğer bir ifade ile üretici ve firmalar, kendileri için uygun olan soru formuna cevap 
vereceklerdir.   
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6. Üreticinin tarımsal faaliyetler açısından herhangi bir kurumsal yapıya üye olma durumu [Aşağıdaki 

seçeneklerden birini işaretleyiniz. Eğer seçeneklerde mevcut durum yoksa ilave ediniz.] 

 

Arıcılar 

Birliği: 

 

Kooperatif: Birlik: Ziraat 

Odası: 

Damızlık 

Birliği: 

Koyun-Keçi 

Üretici Birliği: 

Diğer 

 

7. Herhangi bir sosyal güvenceniz var mı? Varsa belirtiniz. [Aşağıdaki seçeneklerden birini 

işaretleyiniz. Eğer seçeneklerde mevcut durum yoksa ilave ediniz.] 

 

SSK: Bağ-Kur:  Emekli 

Sandığı: 

Yeşil 

Kart:  

Yurtdışından sağlanan 

emeklilik desteği: 

Diğer: 

 

8. Sosyal Güvenlik Kurumu pirimlerinizi düzenli ödeyebiliyor musunuz? 

1: Evet (  )   0: Hayır (   ) 

9. Çiftçilik faaliyetleriniz ile ilgili sizden başka aile çalışanı var mı? 

 

Evet (evet ise sayısı):  Hayır: 

 

10. Çiftçilik faaliyetlerinizi hangi şekilde yürütüyorsunuz? [Aşağıdaki seçeneklerden birini 

işaretleyiniz. Eğer seçeneklerde mevcut durum yoksa ilave ediniz.] 

 

Kendim yürütüyorum. Arazimi icara veriyorum.  Arazimi ortakçıya veriyorum. 

 

11. Çiftçilik faaliyetleriniz dışında başka geçim kaynağınız var mı? [Aşağıdaki seçeneklerden birini 

işaretleyiniz. Eğer seçeneklerde mevcut durum yoksa ilave ediniz.] 

 

Evet (evet ise nedir):  Hayır: 

 

12. Hane gelirinizin ne kadarını çiftçilik faaliyetlerinden karşılıyorsunuz?  

 

Tamamını: Yarısını: Yarısından azını: 

 

13. Çiftçilik faaliyetlerinizi toplam kaç dekar arazi üzerinde gerçekleştiriyorsunuz? Rakamla yazınız. 

Dekar (        ) 

 

14. Çiftçilik faaliyetlerinizi gerçekleştirdiğiniz arazinin kaç dekarlık kısmı size aittir? Rakamla 

yazınız. 
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Dekar (        ) 

 

15. Çiftçilik faaliyetleriniz için hangi makine-ekipmanlara sahipsiniz? 

Makine isimleri  

 

 

 

16. Başvuruda bulunduğunuz KKYDP kapsamındaki makine-ekipmanlar ve bazı özellikleri: 

Makine-ekipman 

türü 

Başvuru 

yapılan yıl(lar) 

Kabul edilen 

yıl(lar) 

Hibe destek 

tutarı (oran, %) 

(tutar, TL) 

Kullanılan 

özkaynak tutarı 

(TL) (oran, %) 

     

     

     

     

 

17. Hibe destek projesinden nasıl haberdar oldunuz? [Çok cevap olabilir.] 

Üretici/satıcı firma haberdar etti. Tanıdıklarım/yakın çevremden haber aldım. 

Yazılı veya görsel medyadan öğrendim. İl ve ilçe tarım müdürlüklerinden öğrendim. 

Diğer (yazınız).  

 

18. Hibe desteği ile aldığınız makine ekipmanının bayii/firma, başvuru öncesi sizinle temasa geçti mi? 

Evet: Hayır: 

 

19. Projenizi kime hazırlattınız? [Aşağıdaki seçeneklerden birini işaretleyiniz. Eğer seçeneklerde 

mevcut durum yoksa ilave ediniz.] 

Kendim: Danışman:  Firma: Diğer:  

 

20. Alınan makine-ekipmanı hemen faaliyete geçirdiniz mi? (1:Evet, 0:Hayır) (   ) 

 

21. Alınan makine-ekipmanı destekleyici olarak, hibe kapsamı dışında ilave yedek parça vb. satın 

aldınız mı? (1:Evet, 0:Hayır) (   ) 

 

22. Evet ise alınan parçalar nelerdir? Bunların maddi büyüklüğü tahmini ne kadardır? 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

B-Değişim Göstermesi Beklenen Olası Parametreler 



287 

 

23. İşletmenizde, çiftçilik faaliyetleri ile ilgili siz ve aile üyeleriniz dışında çalışan personeliniz var mı 

(2014-2015)? 

Hayır  

Evet (sürekli çalışan vasıflı personel sayısı9) (     ) 

Evet (geçici çalışan vasıfsız personel sayısı10) (     ) 

Evet (geçici çalışan vasıflı-vasıfsız personel sayısı) (     ) 

24. İşletmenizde, çiftçilik faaliyetleri ile ilgili siz ve aile üyeleriniz dışında çalışan personeliniz var mı 

(2011)? 

Hayır  

Evet (sürekli çalışan vasıflı personel sayısı2) (     ) 

Evet (geçici çalışan vasıfsız personel sayısı3) (     ) 

Evet (geçici çalışan vasıflı-vasıfsız personel sayısı) (     ) 

 

25. İşletmenizin, tarımsal ürün bazında, 2014-2015 yılı üretim kapasitesi ne kadardır? (   ) ton 

 

26. İşletmenizin, tarımsal ürün bazında, 2011 yılı üretim kapasitesi ne kadardır? (    ) ton 

 

27. İşletmenizin 2014 yılı cirosu (geliri) yaklaşık ne kadardır? (    ) TL 

 

28. İşletmenizin KKYDP’na başvurduğu 2011 yılı cirosu (geliri) yaklaşık ne kadardır? (    ) TL 

 

29. Faaliyet gösterilen (sahip olunan + ortakçı + kiracı) tarım arazisi büyüklüğü (da) (2014 yılı için) 

(sulu, kuru, örtüaltı ve meyvelikler ayrı ayrı belirtilecektir). (dekar) 

Sulu tarım arazisi büyüklüğü (   ) Kuru tarım arazisi büyüklüğü (   ) 

Örtüaltı tarım arazisi büyüklüğü (   ) Meyve bahçesi arazisi büyüklüğü (     ) 

Diğer (     ) 

 

30. Faaliyet gösterilen (sahip olunan + ortakçı + kiracı) tarım arazisi büyüklüğü (da) (2011 yılı için) 

(sulu, kuru, örtüaltı ve meyvelikler ayrı ayrı belirtilecektir). (dekar) 

Sulu tarım arazisi büyüklüğü (   ) Kuru tarım arazisi büyüklüğü (   ) 

Örtüaltı tarım arazisi büyüklüğü (   ) Meyve bahçesi arazisi büyüklüğü (     ) 

Diğer (     ) 

 

31. Hibe desteği ile aldığınız makine ekipmanı, hibe desteği olmasaydı yine de alır mıydınız? 

                                                 
9Sürekli çalışan: 1 yıldan uzun süre için istihdam edilen kişiler. 
10Geçici çalışan: 1 yıldan kısa süreli, sadece belirli bir işin gerçekleştirilmesi için istihdam edilen kişiler. 
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Evet: Hayır: 

32. Cevap hayır ise, neden almazdınız? [Çoklu cevap verilebilir.] 

Makine-ekipmanın parasının tamamını 

ödeyecek maddi gücüm olmadığı için. 

 

Zaruri ihtiyacım olmadığı için.  

Diğer (yazınız).  

 

33. Hibe desteği ile aldığınız makine-ekipmanı hala kullanıyor musunuz? 

 

Evet: Hayır: 

34. Cevap hayır ise, kullanmama nedeninizi söyler misiniz? [Çoklu cevap verilebilir.] 

Daha yeni bir makine aldım.  

Arızalandı.  

Artık bu ürüne ihtiyacım kalmadı.  

Diğer (yazınız).  

 

35. Destekle aldığınız makine-ekipmanı kiralamak ya da yardım amacıyla başkalarına veriyor 

musunuz?   

Evet: Hayır: 

 

36. Hibe desteği ile aldığınız makine-ekipman tarımsal üretimde artışa neden oldu mu? 

Evet: Hayır: 

 

37. Hibe desteği aldığınız makine-ekipman tarımsal faaliyetlerinize faydalı oldu mu? [Çoklu cevap 

verilebilir.] 

  Faydalı oldu. Tarımsal faaliyetlerimi daha kısa sürede yapıyorum.  

Faydalı oldu. Daha az girdi (tohum, gübre, vb.) kullanıyorum.  

Faydalı oldu. Hibe sayesinde makine sahibi oldum.  

Faydalı olmadı. Hibe ile aldığım makineyi kullanmıyorum.   

 

38. İşletmenizin ana faaliyet alanı nedir? [Gerek miktar (toplam üretim içindeki yüzdesi (%) ve 

gerekse değer olarak (toplam üretim içindeki yüzdesi (%)], toplam içerisinde ilk beş sırada bulunan 

tarımsal ürünler, önem sırasına göre ayrı ayrı belirtilmelidir). (2014 yılı için) 

NOT: Ürünlerin, toplam üretim içerisindeki oranı (yüzdesi) mutlaka belirtilmelidir. 
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39. İşletmenizin ana faaliyet alanı nedir? [Gerek miktar (toplam üretim içindeki yüzdesi (%) ve 

gerekse değer olarak (toplam üretim içindeki yüzdesi (%)], toplam içerisinde ilk beş sırada bulunan 

ürünler, önem sırasına göre ayrı ayrı belirtilmelidir). (2011 yılı için) 

NOT: Ürünlerin, toplam üretim içerisindeki oranı (yüzdesi) mutlaka belirtilmelidir. 

 

 

 

 

 

 

D-KKYDP İle İlgili Olarak Söz Konusu Olan Sorunlar ve Olası Çözüm Önerileri  

 

Aşağıda belirtilmiş olan ifadeler için Likert Ölçeği kullanılacaktır (39, 40, 41 ve 42. sorular).  

1: Kesinlikle katılmıyorum, 2: Kısmen katılıyorum, 3: Kararsızım 

4: Katılıyorum, 5: Kesinlikle katılıyorum. 

 

40. KKYDP makine-ekipman alımları başarısında ve amaca ulaşmasında aşağıda belirtilmiş olan 

ifadelerin sizin için taşıdığı önem düzeyini belirtiniz. 

1. Seçilen makine-ekipmanlar, ilin tarımsal potansiyeli ve kırsal kalkınması için uygun ve yeterlidir. (  )  

2. Destek alınacak makine-ekipmanlar ile ilgili sahip olunan tecrübe düzeyi önemlidir. (  ) 

3. Sahip olunan işletme sermayesi, yatırımın sürdürülebilirliği açısından önemlidir. (  )  

4. Yörede, ürünlerin iyi işleyen pazarlama sistemlerine sahip olduğu düşünülmektedir. (  ) 

5. KKYDP hakkında yeterince tanıtım yapılmaktadır. (  )  

6. Proje başvuru, kabul ve uygulanma süreçlerinde bürokratik işlemler yoğun değildir. (  ) 

7. Proje başvuru süresi yeterlidir. (  ) 

8. Hibe miktarı yeterlidir. (  ) 

9. Hibe ödemelerinde belirli bir düzen ve istikrar vardır. (  ) 

10. Proje hazırlama dokümanları yeterli ve anlaşılabilir formdadır. (  )  

11. Hibe desteği ile alınan makinanın ürün kalitesi yeterli seviyededir. (  )  

12. Hibe desteği ile alınan makinanın satış sonrası servis hizmetleri yeterli düzeydedir. (  ) 

13. Bakanlığın belirlediği makine-ekipmanın müracaat kriterlerinden memnuniyet seviyesi iyi düzeydedir. (   )  

14. Hibe desteği ile alınan makine-ekipmanın fiyatı, piyasa fiyatına göre makul seviyededir.  

(  ) 

15. Hibe desteği ile aldığım makine-ekipman sayesinde, tarımsal faaliyetler için ihtiyaçlarımı büyük ölçüde 

karşıladım. (  )  

16. Hibe desteği ile makine-ekipman almakla faydalı bir iş yaptığımı düşünüyorum. (  ) 
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41. KKYDP çerçevesinde, proje hazırlama konusunda karşılaşılan problemlerin önem düzeyini 

belirtiniz.  

1. %50 hibe desteği yerine, Tarım Kredi Kooperatifleri veya Bankalardan sıfır faizli kredi 

kullanılarak makine-ekipman alınabilir. (  ) 

2. İhtiyaç olan makine-ekipmanların satın alınması yerine, kooperatiflerden veya şirketlerden 

daha ucuza kiralanması daha olumlu sonuçlar verebilir. (  )   

 

 

42. Tarımsal faaliyetlerinizi gerçekleştirmek üzere, esas olarak hangi makinelere ihtiyacınız vardır? 

[Çok cevap olabilir.] 

1- 

2- 

3- 

4- 

5- 

6- 

7- 

 

43. KKYDP’nın uygulanmasında ve daha çok başarılı olmasında, sizce neler yapılmalıdır? Hangi 

parametrelere dikkat edilmelidir? Söz konusu destekleme programının avantajlı ve dezavantajlı yönleri 

nelerdir ?[Açık uçlu soru] 

 

 

 

 

Anketi cevaplayan kişinin; 

Adı ve Soyadı:  

İletişim Telefonu: 

Firma İsmi (eğer var ise): 

E-mail: 

Diğer: 
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EK 4. Tarafsız Yatırımcı/Üretici11 Anket Formu 

Bu anket, Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 

(GTHB), Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü işbirliği çerçevesinde; GTHB 

tarafından sağlanmakta olan Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı (KKYDP)’nın 

etkisini belirlemek, mevcut durum ve sorunların ortaya konularak, olası çözüm önerilerinin 

oluşturulabilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Ankette doldurduğunuz veriler başka hiçbir yerde ve 

farklı amaçlar için kullanılmayacaktır. Anket formlarında gizliliğe riayet edilecek olup, başka 

kurumlarla kesinlikle paylaşılmayacaktır. Vereceğiniz cevaplar, KKYDP’nın, uygulanma formu ve 

sisteminde, ilerleyen yıllarda yapılacak olası iyileştirme ve güncellemeler için ışık tutacak, anketlerin 

analiz sonuçları bundan sonra uygulanacak olan kırsal kalkınma destek programlarında göz önünde 

bulundurulacaktır. Bu sebeple ankete vereceğiniz cevaplar büyük öneme haizdir. Göstermiş olduğunuz 

ilgi ve özen için şimdiden teşekkür eder, saygılar sunarız…  

 

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARINI DESTEKLEME PROGRAMI DEĞERLENDİRME 

ANKET FORMU 

 

A- Genel Karakteristikler 

 

1. Üretici/yatırımcı adı:     

 

2. Üreticinin/yatırımcının eğitim düzeyi: [Aşağıdaki seçeneklerden birini işaretleyiniz.] 

 

İlkokul:1, Ortaokul:2, Lise:3 Ön lisans:4, Lisans:5, Lisansüstü:6 

 

3. Üreticinin/yatırımcının çiftçilik/ilgili faaliyeti yapmaya başladığı yıl): (       ) 

 

4. Üretici/yatırımcı olarak kaç yıldır bu bölgede faaliyet göstermektesiniz? (Faaliyet gösterilerin yöre) 

                                                 
11Tarafsız Yatırımcı/Üretici ifadesi; KKYDP kapsamında, hiçbir dönemde, ne ekonomik yatırımlar ne de makine-
ekipman alımları desteklemelerinin hiçbirisine hibe desteği için başvuruda bulunmamış yatırımcı/üretici ifade 
edilmektedir.   
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5. Faaliyet gösterilen yöre hangi ile bağlıdır?  

 

6. Üreticinin tarımsal faaliyetler açısından herhangi bir kurumsal yapıya üye olma durumu [Aşağıdaki 

seçeneklerden birini işaretleyiniz. Eğer seçeneklerde mevcut durum yoksa ilave ediniz.] 

 

Birey: Kooperatif:  Birlik: Aile 

şirketi: 

Limited 

Şirket: 

Holding: Diğer: 

 

7. Herhangi bir sosyal güvenceniz var mı? Varsa belirtiniz. [Aşağıdaki seçeneklerden birini 

işaretleyiniz. Eğer seçeneklerde mevcut durum yoksa ilave ediniz.] 

 

SSK: Bağ-Kur:  Emekli 

Sandığı: 

Yeşil 

Kart:  

Almanya’dan sağlanan 

emeklilik desteği: 

Diğer: 

 

8. Çiftçilik/ilgili iş faaliyetleriniz ile ilgili sizden başka aile çalışanı var mı? 

 

Evet (evet ise sayısı):  Hayır: 

9. Çiftçilik faaliyetlerinizi hangi şekilde yürütüyorsunuz? [Aşağıdaki seçeneklerden birini 

işaretleyiniz. Eğer seçeneklerde mevcut durum yoksa ilave ediniz.] (Üreticiler için geçerli) 

 

Kendim yürütüyorum. Arazimi icara veriyorum.  Arazimi ortakçıya veriyorum. 

 

10. Çiftçilik/ilgili faaliyetleriniz dışında başka geçim kaynağınız var mı? [Aşağıdaki seçeneklerden 

birini işaretleyiniz. Eğer seçeneklerde mevcut durum yoksa ilave ediniz.] 

 

Evet (evet ise nedir):  Hayır: 

 

11. Hane gelirinizin ne kadarını çiftçilik faaliyetlerinden karşılıyorsunuz? (Üreticiler için geçerli) 

 

Tamamını: Yarısını: Yarısından azını: 

 

12. Çiftçilik faaliyetlerinizi toplam kaç dekar arazi üzerinde gerçekleştiriyorsunuz? Rakamla yazınız. 

(Üreticiler için geçerli) 

 

Dekar (        ) 

 

13. Çiftçilik faaliyetlerinizi gerçekleştirdiğiniz arazinin kaç dekarlık kısmı size aittir? Rakamla 

yazınız. (Üreticiler için geçerli) 
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Dekar (        ) 

 

14. Çiftçilik faaliyetleriniz için hangi makine-ekipmanlara sahipsiniz? (Üreticiler için geçerli) 

 

Makine isimleri  

 

 

 

15. Hibe destek projesinden nasıl haberdar oldunuz? [Çok cevap olabilir.] 

Üretici/satıcı firma haberdar etti. Tanıdıklarım/yakın çevremden haber aldım. 

Yazılı veya görsel medyadan öğrendim. İl ve ilçe tarım müdürlüklerinden öğrendim. 

Diğer (yazınız).  

 

16. İşletmenizin ana faaliyet alanı nedir? [Gerek miktar (toplam üretim içindeki yüzdesi (%) ve 

gerekse değer olarak (toplam üretim içindeki yüzdesi (%)], toplam içerisinde ilk beş sırada bulunan 

tarımsal ürünler, önem sırasına göre ayrı ayrı belirtilmelidir).  

NOT: Ürünlerin, toplam üretim içerisindeki oranı (yüzdesi) mutlaka belirtilmelidir. 

 

 

 

 

 

 

B-KKYDP İle İlgili Olarak Söz Konusu Olan Sorunlar ve Olası Çözüm Önerileri  

Aşağıda belirtilmiş olan ifadeler için Likert Ölçeği kullanılacaktır (17, 18, 19 ve 20.sorular).  

1: Kesinlikle katılmıyorum, 2: Kısmen katılıyorum, 3: Kararsızım 4: Katılıyorum, 5: Kesinlikle 

katılıyorum. 

17. KKYDP makine-ekipman alımları başarısında ve amaca ulaşmasında aşağıda belirtilmiş olan 

ifadelerin sizin için taşıdığı önem düzeyini belirtiniz. 

1. Seçilen makine-ekipmanlar, ilin tarımsal potansiyeli ve kırsal kalkınması için uygun ve 

yeterlidir. (  )  

2. Proje danışmanı (özel) yeterlidir. (eğer var ise) (  )  

3. Proje danışmanları için aşağıda belirtilmiş olan ifadelere katılım düzeyi:  

a) Yüksek ücret istemeleri (  ) 

b) Yeterli bilgilendirme yapmaması (  ) 

c) Proje sahibi ile yeterince iletişim kuramaması (  ) 
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d) Yeterli bilgi birikimine sahip olmaması (  ) 

e) Projeyle ilgili bürokratik işlemlerin takibini ve yönlendirme yapamaması (  ) 

4. Destek alınacak makine-ekipmanlar ile ilgili sahip olunan tecrübe düzeyi önemlidir. (  ) 

5. Sahip olunan işletme sermayesi, yatırımın sürdürülebilirliği açısından önemlidir. (  )  

6. Hammadde temininde istikrar sağlanmaktadır. (  ) 

7. Yörede, ürünlerin iyi işleyen pazarlama sistemlerine sahip olduğu düşünülmektedir. (  ) 

8. KKYDP hakkında yeterince tanıtım yapılmaktadır. (  )  

9. Proje başvuru, kabul ve uygulanma süreçlerinde bürokratik işlemler yoğun değildir. (  ) 

10. Proje başvuru süresi yeterlidir. (  ) 

11. Hibe miktarı yeterlidir. (  ) 

12. Hibe ödemelerinde belirli bir düzen ve istikrar vardır. (  ) 

13. Proje hazırlama dokümanları yeterli ve anlaşılabilir formdadır. (  )  

14. Hibe desteği ile alınan makinanın ürün kalitesi yeterli seviyededir. (  )  

15. Hibe desteği ile alınan makinanın satış sonrası servis hizmetleri yeterli düzeydedir. (  ) 

16. Bakanlığın belirlediği makine-ekipmanın müracaat kriterlerinden memnuniyet seviyesi 

iyi düzeydedir. (   )  

17. Hibe desteği ile alınan makine-ekipmanın fiyatı, piyasa fiyatına göre makul seviyededir.  

(  ) 

18. Hibe desteği ile makine-ekipman almakla faydalı bir iş yaptığımı düşünüyorum. (  ) 

 

18. KKYDP çerçevesinde, proje hazırlama konusunda karşılaşılan problemlerin önem düzeyini 

belirtiniz.  

1. Danışman bulma zorluğu (  ) 

2. Dosya hazırlama maliyetinin yüksekliği (  ) 

3. Başvuru materyallerinin yetersizliği (  ) 

4. Başvuru süresinin kısalığı (  ) 

5. Gerekli izin ve ruhsatların alınmasında karşılaşılan zorluklar (  ) 

6. %50 hibe desteği yerine, Tarım Kredi Kooperatifleri veya Bankalardan sıfır faizli kredi 

kullanılarak makine-ekipman alınabilir. (  ) 

7. İhtiyaç olan makine-ekipmanların satın alınması yerine, kooperatiflerden veya şirketlerden 

daha ucuza kiralanması daha olumlu sonuçlar verebilir. (  )   

8. Bu tür çalışmalara bence gerek yok. (  ) 

 

19. Tarımsal faaliyetlerinizi gerçekleştirmek üzere, esas olarak hangi makinelere ihtiyacınız vardır? 

[Çok cevap olabilir.] 

1- 
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2- 

3- 

4- 

5- 

6- 

7- 

20. KKYDP’nın uygulanmasında ve daha çok başarılı olmasında, sizce neler yapılmalıdır? Hangi 

parametrelere dikkat edilmelidir? Söz konusu destekleme programının avantajlı ve dezavantajlı yönleri 

nelerdir? Eleştiri, öneri ve katkılarınızı lütfen belirtiniz. [Açık uçlu soru] 

 

 

 

 

 

 

Anketi cevaplayan kişinin; 

Adı ve Soyadı:  

İletişim Telefonu: 

Firma İsmi (eğer var ise): 

E-mail: 

Diğer: 
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EK 5. Tarafsız Vatandaş12 Anket Formu 

 

Bu anket, Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 

(GTHB), Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü işbirliği çerçevesinde; GTHB 

tarafından sağlanmakta olan Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı (KKYDP)’nın 

etkisini belirlemek, mevcut durum ve sorunların ortaya konularak, olası çözüm önerilerinin 

oluşturulabilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Ankette doldurduğunuz veriler başka hiçbir yerde ve 

farklı amaçlar için kullanılmayacaktır. Anket formlarında gizliliğe riayet edilecek olup, başka 

kurumlarla kesinlikle paylaşılmayacaktır. Vereceğiniz cevaplar, KKYDP’nın, uygulanma formu ve 

sisteminde, ilerleyen yıllarda yapılacak olası iyileştirme ve güncellemeler için ışık tutacak, anketlerin 

analiz sonuçları bundan sonra uygulanacak olan kırsal kalkınma destek programlarında göz önünde 

bulundurulacaktır. Bu sebeple ankete vereceğiniz cevaplar büyük öneme haizdir. Göstermiş olduğunuz 

ilgi ve özen için şimdiden teşekkür eder, saygılar sunarız…  

 

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARINI DESTEKLEME PROGRAMI DEĞERLENDİRME 

ANKET FORMU 

 

A- Genel Karakteristikler 

 

1. Bireyin mesleği:     

 

2. Bireyin eğitim düzeyi: [Aşağıdaki seçeneklerden birini işaretleyiniz.] 

 

İlkokul:1, Ortaokul:2, Lise:3 Ön lisans:4, Lisans:5, Lisansüstü:6 

 

3. Yaşınız:…. 

 

4. Herhangi bir sosyal güvenceniz var mı? Varsa belirtiniz. [Aşağıdaki seçeneklerden birini 

işaretleyiniz. Eğer seçeneklerde mevcut durum yoksa ilave ediniz.] 

                                                 
12Tarafsız Vatandaş ifadesi; KKYDP kapsamında, hiçbir dönemde, ne ekonomik yatırımlar ne de makine-ekipman 
alımları desteklemelerinin hiçbirisine hibe desteği için başvuruda bulunmamış, herhangi bir tarımsal üretim 
faaliyeti ile doğrudan ilişkisi olmayan birey ifade edilmektedir.   
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1: Evet, 0: Hayır 

 

SSK: Bağ-Kur:  Emekli 

Sandığı: 

Yeşil 

Kart:  

Almanya’dan sağlanan 

emeklilik desteği: 

Diğer: 

 

5. Tarımsal üretim faaliyetinde bulunuyor musunuz? 

 

1: Evet, 0:Hayır 

 

6. Sahip olduğunuz arazi büyüklüğü: ……dekar 

 

7. Birey olarak kaç yıldır bu bölgede faaliyet göstermektesiniz? (Faaliyet gösterilerin yöre) 

 

8. Faaliyet gösterilen yöre hangi ile bağlıdır?  

 

9. Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı (KKYDP)’nı hiç duydunuz mu?  

1: Evet, 0:Hayır 

10. Son yıllarda tarım sektöründe faaliyet gösteren üreticilere/yatırımcılara sağlanmakta olan çeşitli 

destekler hakkında bilginiz var mı?  

 

1: Evet, 0: Hayır 

 

11. Cevap evet ise gözlemlerinize göre bu destekler nasıl gerçekleştirilmektedir? İşaretleyiniz. [Birden 

fazla seçenek işaretlenebilir]. 

 

1. Çeşitli makine destekleri sağlanmaktadır. (…..) 

2. Farklı alet-ekipman destek ve yardımları verilmektedir. (…..) 

3. Damla sulama, yağmurlama sulama sistemleri vb. sulama alt yapı yatırımlarına birçok destek 

sağlanmaktadır. (……) 

4. Çeşitli parasal yardım ve fark ödeme (prim) destekleri sağlanmaktadır. 

5. Diğer 

 

12. Sizce, söz konusu destek ve yardımlar, ilgili üretici ve yatırımcıların işlerinin kolaylaşması ve 

dolayısıyla gelirlerinin artmasında yardımcı olmakta mıdır? 1: Evet,  0:Hayır 

 

13. Bu destek ve yardımlar, sizin mesleğiniz için yeterli katkı ve desteği oluşturabilmekte midir? 

Açıklayınız. (Sadece bir seçenek işaretlenecektir).  
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1: Hiç katkı sağlamamaktadır. (….) 

2: Çok az olarak katkı sağlamaktadır. (….) 

3: Kararsızım. (….) 

4: Yeterince katkı sağlamaktadır. (….) 

5: Oldukça katkı sağlamaktadır. (….) 

 

14. Bu destek ve yardımlar, ikamet ettiğiniz yöre halkı istihdamında ve gelir düzeyi oluşumunda, 

yeterli katkı ve desteği oluşturabilmekte midir? Açıklayınız. (Sadece bir seçenek işaretlenecektir).  

 

1: Hiç katkı sağlamamaktadır. (….) 

2: Çok az olarak katkı sağlamaktadır. (….) 

3: Kararsızım. (….) 

4: Yeterince katkı sağlamaktadır. (….) 

5: Oldukça katkı sağlamaktadır. (….) 

 

15. Söz konusu destekler sonrasında, destek öncesine gelirinizde bir değişiklik oldu mu? [Sadece bir 

seçenek işaretlenecek]. 

1: Azaldı (…) 

2: Değişmedi (…) 

3: Çok az arttı (…) 

4: Arttı (…) 

5: Oldukça arttı (…) 

 

16. Söz konusu destekler sonrasında, ikamet ettiğiniz yöre halkı istihdamında ve gelir düzeyinde, 

destek öncesine göre bir değişiklik oldu mu? [Sadece bir seçenek işaretlenecek]. 

1: Azaldı (…) 

2: Değişmedi (…) 

3: Çok az arttı (…) 

4: Arttı (…) 

5: Oldukça arttı (…) 

17. Söz konusu destekler sonrasında, yörenizde, tarıma dayalı sanayi firmalarında, destek öncesine 

göre bir değişiklik oldu mu? [Sadece bir seçenek işaretlenecek]. 

1: Azaldı (…) 

2: Değişmedi (…) 

3: Çok az arttı (…) 

4: Arttı (…) 

5: Oldukça arttı (…) 
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18. Sizce söz konusu destekler sonrası, destek öncesi duruma göre, gelirinizde nasıl bir değişim 

oluşmuştur? (Sadece bir seçenek işaretlenecektir). 

1: Azaldı (…) (%1-15 arası) 

2: Değişmedi (…) (%0) 

3: Çok az arttı (…) (%1-10) 

4: Arttı (…) (%11-20) 

5: Oldukça arttı (…) (%21 ve üzeri) 

 

 

19. Sizce söz konusu destekler sonrası, destek öncesi duruma göre, satış hacminizde (ürün işleme 

kapasitenizde) nasıl bir değişim oluşmuştur? (Sadece bir seçenek işaretlenecektir). 

 

1: Azaldı (…) (%1-15 arası) 

2: Değişmedi (…) (%0) 

3: Çok az arttı (…) (%1-10) 

4: Arttı (…) (%11-20) 

5: Oldukça arttı (…) (%21 ve üzeri) 

 

20. Sizce söz konusu destekler sonrası, destek öncesi duruma göre, istihdam ettiğiniz kişi (çalışan) 

sayınızda nasıl bir değişim oluşmuştur? (Sadece bir seçenek işaretlenecektir). 

 

1: Azaldı (…) (%1-15 arası) 

2: Değişmedi (…) (%0) 

3: Çok az arttı (…) (%1-10) 

4: Arttı (…) (%11-20) 

5: Oldukça arttı (…) (%21 ve üzeri) 

 

21. Sizce söz konusu destekler sonrası, destek öncesi duruma göre, ilgili yörede, işyeri sayısında 

(berber, lokanta, otel, tamirciler, ziraat alet ve makinaları dükkânları vb.) nasıl bir değişim 

oluşmuştur? (Sadece bir seçenek işaretlenecektir). 

 

1: Azaldı (…) (%1-15 arası) 

2: Değişmedi (…) (%0) 

3: Çok az arttı (…) (%1-10) 

4: Arttı (…) (%11-20) 

5: Oldukça arttı (…) (%21 ve üzeri)  

 

22. KKYDP ya da çeşitli tarımsal destek ve yardımların uygulanmasında ve daha çok başarılı 

olmasında, sizce neler yapılmalıdır? Hangi parametrelere dikkat edilmelidir? Söz konusu destekleme 
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programının avantajlı ve dezavantajlı yönleri nelerdir? Eleştiri, öneri ve katkılarınızı lütfen belirtiniz. 

[Açık uçlu soru] 

 

 

 

 

 

EK 6. Antalya İlinde KKYDP Makine Ekipman Alımı Desteklemesi Kapsamında Üreticiler 

Tarafından Yoğun Olarak Tercih Edilen Başlıca Makine Ekipmanlar 

El traktörü                                                                                    

 
Pülverizatör 

 
İlaçlama makinası 
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Diskli tırmık 

 
Mibzer 

 
 

Çayır biçme makinası 

 
Süt sağım ünitesi 

 
Silaj makinası 
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Yem karma makinası 

 
Motorlu tırpan 

 
 

 

 

 

 

Toprak frezesi 

 
Sap parçalama makinası 
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Süt sağım makinası 

 
 

 

 

 

 

 

EK 7. Antalya İli KKYDP Makine Ekipman Alımı Desteği Kapsamında Eğilim Skoru 

Eşleştirmeleri 

Genel sıra KKYDP makine ekipman  

desteği alan 

KKYDP makine ekipman desteği 

almayan 
ba   

Sıra Eğilim skoru (α) Sıra Eğilim skoru (b) 

1 437 0,4895 128 0,4504 0,0391 

2 230 0,5214 229 0,5216 0,0002 

3 348 0,5241 633 0,5230 0,0011 

4 233 0,5301 547 0,5345 0,0044 

5 411 0,5317 196 0,5354 0,0037 

6 370 0,5427 426 0,5389 0,0038 

7 38 0,5431 463 0,5410 0,0021 

8 402 0,5480 244 0,5414 0,0066 

9 410 0,5516 424 0,5466 0,0050 

10 63 0,5532 76 0,5482 0,0050 

11 51 0,5577 509 0,5482 0,0095 

12 441 0,5592 510 0,5533 0,0059 

13 93 0,5610 443 0,5577 0,0033 

14 518 0,5617 232 0,5614 0,0002 

15 212 0,5664 465 0,5633 0,0031 

16 81 0,5664 240 0,5648 0,0017 

17 92 0,5716 466 0,5699 0,0016 

18 135 0,5716 496 0,5744 0,0028 

19 672 0,5777 445 0,5763 0,0015 

20 87 0,5791 540 0,5767 0,0024 

21 99 0,5798 444 0,5784 0,0015 

22 495 0,5804 210 0,5788 0,0016 

23 351 0,5819 429 0,5802 0,0017 

24 152 0,5820 347 0,5806 0,0014 



304 

 

25 106 0,5821 591 0,5840 0,0019 

26 418 0,5821 552 0,5846 0,0025 

27 8 0,5833 545 0,5854 0,0021 

28 83 0,5839 415 0,5855 0,0016 

29 428 0,5874 186 0,5871 0,0003 

30 95 0,5878 499 0,5877 0,0001 

31 40 0,5884 693 0,5880 0,0004 

32 48 0,5890 377 0,5882 0,0008 

33 479 0,5892 526 0,5887 0,0005 

34 480 0,5911 251 0,5910 0,0001 

35 489 0,5926 154 0,5925 0,0001 

36 7 0,5965 508 0,5964 0,0001 

37 50 0,5970 506 0,5967 0,0002 

38 167 0,5972 524 0,5985 0,0014 

39 670 0,5973 156 0,5986 0,0013 

40 482 0,5987 627 0,5987 0,0000 

41 341 0,5992 250 0,5991 0,0001 

42 96 0,6001 691 0,6001 0,0000 

43 88 0,6011 420 0,6014 0,0003 

44 112 0,6015 565 0,6018 0,0002 

45 139 0,6019 616 0,6025 0,0006 

46 257 0,6022 615 0,6026 0,0004 

47 32 0,6025 694 0,6027 0,0002 

48 678 0,6033 116 0,6035 0,0003 

49 431 0,6037 494 0,6036 0,0001 

50 37 0,6040 237 0,6036 0,0005 

51 406 0,6052 126 0,6038 0,0014 

52 21 0,6057 398 0,6038 0,0019 

53 84 0,6062 446 0,6042 0,0019 

54 202 0,6068 522 0,6043 0,0025 

55 55 0,6070 692 0,6043 0,0026 

56 331 0,6079 163 0,6044 0,0035 

57 412 0,6089 222 0,6053 0,0035 

58 66 0,6097 460 0,6055 0,0042 

59 30 0,6101 464 0,6058 0,0043 

60 136 0,6107 574 0,6062 0,0046 

61 207 0,6112 505 0,6084 0,0028 

62 409 0,6112 459 0,6099 0,0013 

63 166 0,6120 115 0,6107 0,0013 

64 62 0,6121 124 0,6107 0,0014 

65 145 0,6122 539 0,6108 0,0014 

66 180 0,6131 435 0,6122 0,0010 

67 170 0,6169 647 0,6125 0,0044 

68 162 0,6173 554 0,6139 0,0034 

69 131 0,6179 497 0,6144 0,0035 
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70 72 0,6187 120 0,6159 0,0029 

71 481 0,6198 515 0,6160 0,0039 

72 408 0,6207 155 0,6173 0,0035 

73 701 0,6208 354 0,6174 0,0035 

74 513 0,6210 557 0,6190 0,0020 

75 665 0,6213 396 0,6211 0,0002 

76 487 0,6239 563 0,6239 0,0001 

77 150 0,6240 164 0,6241 0,0001 

78 109 0,6241 234 0,6241 0,0001 

79 75 0,6241 527 0,6248 0,0007 

80 699 0,6270 579 0,6268 0,0002 

81 160 0,6271 587 0,6270 0,0002 

82 85 0,6272 546 0,6270 0,0002 

83 313 0,6278 503 0,6277 0,0001 

84 305 0,6279 368 0,6287 0,0008 

85 622 0,6282 122 0,6289 0,0007 

86 541 0,6286 559 0,6292 0,0006 

87 70 0,6286 218 0,6297 0,0011 

88 182 0,6287 363 0,6308 0,0021 

89 188 0,6289 365 0,6314 0,0024 

90 209 0,6291 650 0,6314 0,0023 

91 161 0,6292 511 0,6340 0,0047 

92 296 0,6293 462 0,6340 0,0047 

93 562 0,6294 236 0,6344 0,0050 

94 203 0,6356 65 0,6355 0,0001 

95 41 0,6366 698 0,6362 0,0004 

96 303 0,6367 567 0,6366 0,0000 

97 39 0,6367 501 0,6367 0,0000 

98 476 0,6369 564 0,6368 0,0002 

99 686 0,6385 517 0,6385 0,0001 

100 401 0,6416 683 0,6401 0,0015 

101 108 0,6432 649 0,6436 0,0003 

102 299 0,6433 337 0,6436 0,0003 

103 45 0,6435 384 0,6449 0,0014 

104 78 0,6438 198 0,6450 0,0012 

105 580 0,6440 392 0,6462 0,0021 

106 339 0,6454 458 0,6483 0,0029 

107 298 0,6454 374 0,6485 0,0031 

108 486 0,6463 366 0,6487 0,0023 

109 352 0,6468 555 0,6488 0,0020 

110 54 0,6491 121 0,6496 0,0005 

111 491 0,6503 605 0,6508 0,0005 

112 669 0,6505 504 0,6517 0,0012 

113 79 0,6507 117 0,6522 0,0016 

114 330 0,6511 353 0,6525 0,0014 
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115 22 0,6512 461 0,6532 0,0020 

116 80 0,6512 235 0,6534 0,0022 

117 219 0,6513 507 0,6545 0,0031 

118 502 0,6516 592 0,6576 0,0060 

119 335 0,6519 372 0,6577 0,0058 

120 344 0,6519 516 0,6577 0,0058 

121 138 0,6522 549 0,6577 0,0055 

122 514 0,6528 248 0,6579 0,0051 

123 14 0,6529 404 0,6584 0,0055 

124 137 0,6530 285 0,6587 0,0057 

125 100 0,6531 379 0,6588 0,0057 

126 3 0,6532 512 0,6591 0,0059 

127 18 0,6595 125 0,6600 0,0004 

128 245 0,6615 536 0,6616 0,0001 

129 498 0,6617 634 0,6620 0,0003 

130 413 0,6617 382 0,6627 0,0010 

131 621 0,6620 118 0,6630 0,0010 

132 652 0,6620 581 0,6643 0,0023 

133 17 0,6620 397 0,6654 0,0033 

134 612 0,6625 199 0,6655 0,0030 

135 252 0,6626 548 0,6660 0,0034 

136 610 0,6628 373 0,6665 0,0037 

137 314 0,6635 393 0,6669 0,0034 

138 690 0,6636 651 0,6687 0,0051 

139 190 0,6637 558 0,6688 0,0051 

140 360 0,6639 630 0,6688 0,0049 

141 181 0,6640 628 0,6690 0,0051 

142 598 0,6640 583 0,6693 0,0052 

143 595 0,6643 187 0,6700 0,0057 

144 16 0,6649 387 0,6715 0,0066 

145 457 0,6650 561 0,6718 0,0069 

146 310 0,6654 97 0,6731 0,0077 

147 69 0,6655 654 0,6732 0,0077 

148 149 0,6656 378 0,6741 0,0085 

149 556 0,6656 364 0,6744 0,0087 

150 279 0,6659 119 0,6744 0,0085 

151 338 0,6666 531 0,6746 0,0079 

152 619 0,6688 389 0,6747 0,0059 

153 35 0,6689 291 0,6749 0,0060 

154 533 0,6689 375 0,6763 0,0074 

155 129 0,6704 371 0,6765 0,0060 

156 685 0,6715 534 0,6765 0,0050 

157 450 0,6716 586 0,6766 0,0050 

158 644 0,6718 638 0,6774 0,0057 

159 358 0,6719 523 0,6779 0,0059 
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160 403 0,6720 544 0,6784 0,0063 

161 477 0,6806 185 0,6810 0,0005 

162 34 0,6810 332 0,6810 0,0000 

163 247 0,6810 653 0,6815 0,0005 

164 130 0,6811 255 0,6823 0,0012 

165 59 0,6811 697 0,6831 0,0020 

166 301 0,6811 677 0,6835 0,0024 

167 197 0,6818 551 0,6855 0,0037 

168 449 0,6820 640 0,6861 0,0041 

169 220 0,6822 645 0,6869 0,0047 

170 179 0,6822 648 0,6896 0,0074 

171 158 0,6914 123 0,6903 0,0011 

172 662 0,6914 585 0,6914 0,0000 

173 140 0,6918 642 0,6917 0,0001 

174 98 0,6940 388 0,6920 0,0020 

175 318 0,6941 576 0,6936 0,0005 

176 624 0,6952 637 0,6942 0,0010 

177 159 0,6952 456 0,6943 0,0009 

178 68 0,6958 455 0,6947 0,0011 

179 687 0,6964 582 0,6958 0,0007 

180 655 0,6976 604 0,6973 0,0003 

181 213 0,6976 588 0,6976 0,0000 

182 345 0,6977 529 0,6977 0,0000 

183 144 0,6997 500 0,6979 0,0018 

184 350 0,6998 578 0,6982 0,0016 

185 641 0,7017 571 0,7006 0,0011 

186 110 0,7030 566 0,7009 0,0021 

187 308 0,7030 553 0,7012 0,0018 

188 43 0,7065 572 0,7015 0,0051 

189 74 0,7069 631 0,7017 0,0053 

190 664 0,7070 520 0,7018 0,0051 

191 663 0,7073 603 0,7040 0,0033 

192 668 0,7074 391 0,7047 0,0026 

193 224 0,7076 453 0,7064 0,0011 

194 521 0,7077 573 0,7065 0,0012 

195 395 0,7078 696 0,7066 0,0013 

196 427 0,7078 636 0,7080 0,0001 

197 71 0,7102 570 0,7100 0,0003 

198 168 0,7103 676 0,7166 0,0063 

199 436 0,7106 679 0,7167 0,0062 

200 107 0,7106 700 0,7182 0,0076 

201 448 0,7119 385 0,7194 0,0076 

202 702 0,7119 593 0,7194 0,0075 

203 272 0,7128 623 0,7198 0,0070 

204 268 0,7204 681 0,7203 0,0001 
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205 178 0,7206 577 0,7214 0,0008 

206 594 0,7206 525 0,7223 0,0017 

207 263 0,7221 454 0,7224 0,0003 

208 82 0,7225 214 0,7245 0,0020 

209 275 0,7232 289 0,7252 0,0020 

210 483 0,7232 680 0,7290 0,0058 

211 659 0,7236 434 0,7298 0,0062 

N= 211 * 2 = 422; Eğilim skorları arası ortalama fark= 0,0028 

 

 

 

 

 

 

 

EK 8. KKYDP Makine Ekipman Alımı Desteği Kapsamında Aydın İlinde Üreticiler Tarafından 

Alımı Yapılan Bazı Makine Ekipmanlar 

Sabit süt sağım tesisi 

 
Sıkmalı çayır biçme makinası 
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Mibzer 

 
Yem hazırlama ve dağıtma makinası 

 
Yem hazırlama ve dağıtma makinası 

 
Balya makinası (2 ipli veya 3 ipli) 
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Damla sulama tesisi 

 
Pülverizatör (ilaçlama makinası) 

 
Mısır hasat tablası 

 
Silaj makinası 
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Yuvarlak balya makinası 

 
Bahçe el traktörü 

 

 
Süt soğutma tankı 

 
Zeytin hasat makinası 
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Soğuk hava tesisatlı araç 

 
Motorlu tırpan 

 

 
Lazerli tesviye aleti 

 
Çayır biçme makinası 
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Anıza direkt ekim makinası 

 
Seyyar süt sağım makinası  

 
Sıra arası gübreleme makinası 

 
Sıvı çiftlik gübresi dağıtma makinası 
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Katı hayvan gübre dağıtma makinası 

 
Taş toplama makinası 

 

 
Kaynak: Nalbantoğlu, A., (2016). Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Aydın İl Müdürlüğü.  

 

EK 9. Aydın İli KKYDP Makine Ekipman Alımı Desteği Kapsamında Eğilim Skoru 

Eşleştirmeleri  

Genel sıra KKYDP makine ekipman  

desteği alan 

KKYDP makine ekipman desteği 

almayan 
ba   

Sıra Eğilim skoru (α) Sıra Eğilim skoru (b) 

1 
112 0,6373 195 0,6245 0,0127 

2 
420 0,6421 204 0,6294 0,0127 

3 
368 0,6477 53 0,6522 0,0045 

4 
17 0,6543 181 0,6573 0,0029 

5 
25 0,6615 118 0,6645 0,0030 

6 
336 0,6669 366 0,6662 0,0008 

7 
16 0,6721 177 0,6707 0,0015 

8 
408 0,6722 82 0,6751 0,0029 

9 
424 0,6744 33 0,6752 0,0008 

10 
439 0,6754 8 0,6753 0,0000 

11 
5 0,6755 48 0,6760 0,0005 

12 
27 0,6782 19 0,6760 0,0022 

13 
134 0,6791 34 0,6770 0,0022 

14 
73 0,6796 43 0,6776 0,0020 

15 
40 0,6818 22 0,6781 0,0037 

16 
471 0,6819 20 0,6822 0,0003 
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17 
476 0,6851 23 0,6825 0,0026 

18 
346 0,6935 185 0,6910 0,0025 

19 
13 0,7005 209 0,7017 0,0012 

20 
362 0,7108 292 0,7105 0,0003 

21 
110 0,7120 378 0,7132 0,0012 

22 
418 0,7126 329 0,7158 0,0033 

23 
9 0,7127 29 0,7177 0,0050 

24 
77 0,7138 345 0,7183 0,0045 

25 
196 0,7206 49 0,7203 0,0004 

26 
358 0,7208 198 0,7204 0,0003 

27 
438 0,7210 277 0,7209 0,0001 

28 
360 0,7210 200 0,7214 0,0004 

29 
186 0,7212 131 0,7214 0,0002 

30 
127 0,7214 171 0,7214 0,0000 

31 
355 0,7215 176 0,7217 0,0002 

32 
6 0,7219 172 0,7219 0,0000 

33 
136 0,7220 213 0,7221 0,0001 

34 
206 0,7224 18 0,7222 0,0002 

35 
138 0,7228 219 0,7223 0,0005 

36 
344 0,7236 379 0,7236 0,0000 

37 
145 0,7245 349 0,7245 0,0001 

38 
72 0,7256 236 0,7250 0,0006 

39 
39 0,7274 189 0,7254 0,0020 

40 
357 0,7275 117 0,7255 0,0020 

41 
38 0,7276 190 0,7256 0,0020 

42 
130 0,7278 288 0,7261 0,0017 

43 
109 0,7279 24 0,7277 0,0002 

44 
30 0,7283 21 0,7280 0,0004 

45 
321 0,7303 149 0,7300 0,0002 

46 
456 0,7315 235 0,7315 0,0001 

47 
289 0,7326 51 0,7319 0,0007 

48 
97 0,7333 199 0,7331 0,0002 

49 
129 0,7356 287 0,7358 0,0002 

50 
105 0,7391 184 0,7381 0,0010 

51 
348 0,7617 343 0,7644 0,0027 

52 
430 0,7622 286 0,7656 0,0033 

53 
350 0,7741 224 0,7661 0,0080 

54 
154 0,7747 295 0,7724 0,0023 

55 
428 0,7758 215 0,7759 0,0001 

56 
398 0,7772 182 0,7778 0,0006 

57 
153 0,7796 217 0,7788 0,0008 

58 
477 0,7797 80 0,7814 0,0017 

59 
314 0,7804 221 0,7831 0,0027 

60 
412 0,7814 201 0,7866 0,0053 

61 
137 0,7819 47 0,7876 0,0056 
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62 
463 0,7928 191 0,7931 0,0003 

63 
387 0,7940 42 0,7935 0,0005 

64 
132 0,7941 31 0,7937 0,0004 

65 
308 0,7958 45 0,7958 0,0000 

66 
361 0,7959 46 0,7961 0,0003 

67 
197 0,7959 41 0,7961 0,0002 

68 
150 0,7959 225 0,7964 0,0005 

69 
415 0,7976 120 0,7976 0,0001 

70 
325 0,7996 187 0,7997 0,0001 

71 
69 0,8000 178 0,8006 0,0006 

72 
431 0,8016 313 0,8019 0,0003 

73 
409 0,8023 303 0,8023 0,0000 

74 
156 0,8042 55 0,8043 0,0000 

75 
468 0,8052 65 0,8051 0,0001 

76 
443 0,8096 169 0,8095 0,0002 

77 
462 0,8100 242 0,8113 0,0013 

78 
442 0,8117 32 0,8117 0,0001 

79 
67 0,8133 119 0,8133 0,0000 

80 
75 0,8134 192 0,8134 0,0001 

81 
125 0,8166 188 0,8164 0,0002 

82 
269 0,8202 183 0,8203 0,0000 

83 
168 0,8209 52 0,8205 0,0004 

84 
262 0,8210 232 0,8208 0,0003 

85 
240 0,8226 218 0,8227 0,0001 

86 
243 0,8232 216 0,8230 0,0002 

87 
114 0,8261 193 0,8263 0,0003 

88 
135 0,8285 214 0,8285 0,0000 

89 
448 0,8288 238 0,8288 0,0000 

90 
115 0,8289 81 0,8289 0,0000 

91 
54 0,8290 170 0,8290 0,0000 

92 
413 0,8306 148 0,8309 0,0003 

93 
250 0,8329 365 0,8328 0,0001 

94 
98 0,8345 228 0,8345 0,0001 

95 
244 0,8388 180 0,8384 0,0004 

96 
291 0,8389 50 0,8387 0,0003 

97 
63 0,8390 203 0,8391 0,0001 

98 
249 0,8459 395 0,8450 0,0009 

99 
327 0,8464 324 0,8464 0,0001 

100 
375 0,8485 227 0,8483 0,0002 

101 
479 0,8489 174 0,8484 0,0005 

102 
261 0,8493 122 0,8486 0,0007 

103 
60 0,8509 222 0,8509 0,0001 

104 
369 0,8607 380 0,8612 0,0005 

105 
330 0,8673 175 0,8642 0,0030 

106 
283 0,8832 353 0,8833 0,0001 
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107 
112 0,6373 195 0,6245 0,0127 

N= 107 * 2 = 214; Eğilim skorları arası ortalama fark= 0,0014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK 10. Bursa İli KKYDP Makine Ekipman Alımı Desteği Kapsamında Eğilim Skoru 

Eşleştirmeleri  

Genel sıra KKYDP makine ekipman  

desteği alan 

KKYDP makine ekipman desteği 

almayan 
ba   

Sıra Eğilim skoru (α) Sıra Eğilim skoru (b) 

1 
5 0,441 2 0,344 0,097 

2 
6 0,451 3 0,454 0,004 

3 
7 0,502 4 0,493 0,009 

4 
8 0,521 12 0,518 0,003 

5 
9 0,541 13 0,539 0,002 

6 
10 0,553 14 0,558 0,005 

7 
11 0,561 29 0,565 0,004 

8 
15 0,561 30 0,565 0,004 

9 
20 0,569 33 0,567 0,002 

10 
21 0,571 38 0,568 0,002 

11 
22 0,574 39 0,571 0,003 

12 
23 0,574 40 0,573 0,001 

13 
24 0,574 41 0,574 0,000 

14 
25 0,575 45 0,577 0,002 

15 
26 0,576 47 0,577 0,001 

16 
27 0,577 48 0,579 0,002 

17 
28 0,578 49 0,580 0,002 
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18 
31 0,578 51 0,581 0,003 

19 
32 0,579 52 0,581 0,002 

20 
34 0,579 53 0,581 0,002 

21 
35 0,579 55 0,581 0,002 

22 
36 0,580 57 0,582 0,002 

23 
37 0,580 58 0,583 0,002 

24 
42 0,581 59 0,584 0,003 

25 
43 0,583 60 0,584 0,001 

26 
44 0,583 61 0,586 0,003 

27 
46 0,589 65 0,592 0,003 

28 
50 0,589 66 0,593 0,004 

29 
54 0,591 67 0,595 0,004 

30 
56 0,628 69 0,629 0,001 

31 
62 0,637 70 0,634 0,003 

32 
63 0,640 71 0,640 0,000 

33 
64 0,648 72 0,649 0,001 

34 
68 0,651 73 0,649 0,002 

35 
74 0,652 78 0,650 0,002 

36 
75 0,655 79 0,655 0,001 

37 
76 0,656 80 0,657 0,001 

38 
77 0,662 84 0,661 0,001 

39 
86 0,665 85 0,665 0,000 

40 
87 0,670 98 0,667 0,003 

41 
88 0,670 106 0,668 0,002 

42 
89 0,671 107 0,678 0,006 

43 
90 0,689 108 0,689 0,000 

44 
91 0,691 111 0,695 0,004 

45 
92 0,693 112 0,701 0,008 

46 
93 0,700 113 0,705 0,005 

47 
109 0,711 122 0,711 0,000 

48 
110 0,714 123 0,715 0,001 

49 
114 0,714 125 0,715 0,001 

50 
115 0,716 129 0,717 0,001 

51 
116 0,722 138 0,722 0,000 

52 
117 0,725 139 0,728 0,003 

53 
118 0,725 141 0,728 0,003 

54 
157 0,730 142 0,731 0,001 

55 
158 0,735 143 0,742 0,007 

56 
159 0,760 148 0,760 0,000 

57 
160 0,764 149 0,761 0,003 

58 
164 0,766 150 0,767 0,000 

59 
165 0,770 151 0,768 0,002 

60 
166 0,777 161 0,777 0,000 

61 
167 0,780 162 0,780 0,000 

62 
170 0,788 163 0,787 0,001 



319 

 

63 
171 0,793 168 0,792 0,001 

64 
5 0,796 2 0,796 0,000 

N= 64 * 2 = 128; Eğilim skorları arası ortalama fark= 0,004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK 11. Konya İli KKYDP Makine Ekipman Alımı Desteği Kapsamında Eğilim Skoru 

Eşleştirmeleri  

Genel sıra KKYDP makine ekipman  

desteği alan 

KKYDP makine ekipman desteği 

almayan 
ba   

Sıra Eğilim skoru (α) Sıra Eğilim skoru (b) 

1 146 0,476 61 0,477 0,001 

2 110 0,477 109 0,477 0,001 

3 148 0,478 90 0,477 0,000 

4 147 0,478 159 0,478 0,000 

5 155 0,478 71 0,478 0,000 

6 12 0,478 20 0,478 0,000 

7 144 0,478 8 0,478 0,000 

8 93 0,478 158 0,478 0,000 

9 126 0,478 10 0,478 0,000 

10 89 0,479 72 0,478 0,001 

11 55 0,479 171 0,478 0,001 

12 56 0,479 111 0,478 0,001 

13 7 0,480 15 0,478 0,001 

14 53 0,480 182 0,479 0,001 

15 138 0,480 121 0,479 0,001 

16 24 0,481 1 0,479 0,002 

17 168 0,502 63 0,481 0,021 

18 98 0,581 77 0,481 0,100 
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19 39 0,581 97 0,487 0,094 

20 11 0,581 3 0,492 0,089 

21 54 0,581 191 0,501 0,080 

22 69 0,582 34 0,503 0,079 

23 156 0,582 192 0,504 0,077 

24 101 0,582 33 0,505 0,077 

25 140 0,582 73 0,513 0,069 

26 82 0,582 106 0,514 0,068 

27 169 0,582 161 0,527 0,055 

28 75 0,582 134 0,530 0,051 

29 96 0,582 139 0,530 0,052 

30 35 0,582 166 0,531 0,051 

31 43 0,582 163 0,535 0,047 

32 92 0,583 119 0,536 0,047 

33 86 0,583 132 0,557 0,026 

34 102 0,583 131 0,561 0,023 

35 88 0,584 130 0,563 0,020 

36 5 0,585 26 0,578 0,007 

37 91 0,588 172 0,583 0,005 

38 29 0,597 162 0,583 0,014 

39 100 0,603 19 0,586 0,018 

40 108 0,627 124 0,627 0,000 

41 44 0,631 120 0,631 0,000 

42 157 0,632 170 0,632 0,000 

43 58 0,635 190 0,634 0,002 

44 50 0,636 160 0,635 0,001 

45 87 0,641 76 0,639 0,002 

46 67 0,649 128 0,649 0,000 

47 118 0,650 2 0,650 0,000 

48 112 0,719 21 0,718 0,001 

49 174 0,719 187 0,719 0,000 

50 167 0,719 143 0,719 0,000 

51 78 0,720 64 0,719 0,001 

52 36 0,720 83 0,719 0,002 

53 49 0,720 9 0,719 0,002 

54 178 0,721 136 0,719 0,002 

55 173 0,721 180 0,719 0,002 

56 48 0,722 189 0,719 0,003 

57 17 0,723 135 0,720 0,003 

58 38 0,723 133 0,720 0,004 

59 164 0,725 165 0,720 0,005 

60 4 0,725 185 0,721 0,004 

61 115 0,726 99 0,722 0,004 

62 151 0,726 70 0,722 0,004 

63 95 0,729 137 0,723 0,006 
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64 177 0,729 184 0,724 0,005 

65 186 0,729 16 0,731 0,002 

66 40 0,736 14 0,735 0,002 

67 28 0,737 117 0,737 0,001 

68 37 0,740 107 0,738 0,002 

69 57 0,745 60 0,741 0,004 

70 42 0,792 141 0,801 0,009 

71 153 0,807 193 0,804 0,003 

N= 71 * 2 = 142; Eğilim skorları arası ortalama fark= 0,018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK 12. Samsun İli KKYDP Makine Ekipman Alımı Desteği Kapsamında Eğilim Skoru 

Eşleştirmeleri  

Genel sıra KKYDP makine ekipman  
desteği alan 

KKYDP makine ekipman desteği 
almayan ba   

Sıra Eğilim skoru (α) Sıra Eğilim skoru (b) 

1 
81 0,467 105 0,437 0,030 

2 
88 0,481 89 0,488 0,007 

3 
113 0,490 92 0,494 0,004 

4 
83 0,562 76 0,569 0,006 

5 
94 0,582 96 0,574 0,008 

6 
36 0,618 75 0,582 0,036 

7 
103 0,625 102 0,592 0,033 

8 
104 0,626 74 0,625 0,002 

9 
146 0,630 101 0,646 0,016 

10 
42 0,633 110 0,659 0,026 

11 
114 0,662 106 0,682 0,020 

12 
172 0,700 112 0,704 0,004 

13 84 0,716 170 0,720 0,004 

14 
12 0,728 182 0,728 0,000 

15 37 0,730 93 0,729 0,001 

16 
70 0,736 65 0,737 0,001 

17 132 0,744 69 0,744 0,000 

18 31 0,747 26 0,746 0,001 

19 
129 0,754 6 0,756 0,002 

20 133 0,754 169 0,758 0,004 

21 
59 0,763 78 0,758 0,004 
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22 97 0,766 147 0,766 0,000 

23 
118 0,771 141 0,767 0,004 

24 
120 0,773 7 0,773 0,000 

25 
44 0,778 181 0,779 0,001 

26 
124 0,780 130 0,780 0,000 

27 
154 0,784 158 0,784 0,000 

28 
87 0,786 21 0,787 0,001 

29 
63 0,788 135 0,789 0,002 

30 55 0,800 168 0,800 0,000 

31 
126 0,801 183 0,801 0,000 

32 
128 0,802 73 0,802 0,000 

33 
116 0,803 161 0,803 0,000 

34 
5 0,828 52 0,828 0,000 

35 
125 0,828 164 0,828 0,001 

36 
33 0,834 39 0,834 0,000 

37 11 0,849 165 0,848 0,001 

38 4 0,860 167 0,859 0,001 

39 
32 0,863 179 0,863 0,000 

40 13 0,878 171 0,877 0,001 

41 2 0,900 166 0,909 0,008 

N= 41 * 2 = 82; Eğilim skorları arası ortalama fark= 0,06 

 

EK 13. Erzurum İli KKYDP Makine Ekipman Alımı Desteği Kapsamında Eğilim Skoru 

Eşleştirmeleri  

Genel sıra KKYDP makine ekipman  

desteği alan 

KKYDP makine ekipman 

desteği almayan 
ba   

Sıra Eğilim skoru (α) Sıra Eğilim skoru (b) 

1 36 0,988 54 0,991 0,003 

2 107 0,961 7 0,963 0,002 

3 38 0,954 124 0,954 0,000 

4 34 0,954 53 0,954 0,000 

5 10 0,946 47 0,946 0,000 

6 22 0,940 55 0,940 0,001 

7 137 0,939 2 0,939 0,000 

8 28 0,908 95 0,907 0,001 

9 135 0,871 121 0,872 0,001 

10 88 0,804 123 0,799 0,004 

11 50 0,752 122 0,770 0,018 

12 66 0,706 93 0,754 0,048 

13 77 0,706 127 0,390 0,315 

14 78 0,706 129 0,333 0,372 

N= 14 * 2 = 28; Eğilim skorları arası ortalama fark= 0,055 
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