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bir konudur. 
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In this study a completed regional development Project was analyzed. The main 
objective of the study is to evaluate the outcomes of the project (My Cheese Divle), 
which was implemented through the grants of the European Union, based on the 
primary data obtained from the beneficiaries of the project and also to develop 
proposals that could be useful to those projects to be implemented in the future. 

Primary data were obtained through a questionnaire study and face to face 
interviews with cheese producers. Likert type measurement scales were employed to 
determine how much the target people had adopted and applied the information 
presented to them through training programs, held to standardize production and 
enhance the quality of the cheese production. In order to understand the extent of 
participation level of the producers to technical applications, questions were selected 
among subjects taught during training programs. It was concluded that the producers 
accepted the validity of the subjects taught to them in the programs but did not 
change their behaviors. In this respect, the project could be considered as 
unsuccessful. It is suggested that rural development projects in Turkey should be 
designed by measuring behavior and attitudes of the target people based on 
comprehensive field surveys. Post-project assessment is a subject as important as 
project design. 

 

 
Keywords: Regional Development, Territorial Product, Tulum Cheese, Likert Scale, 

Project Evaluation 

USE OF TERRITORIAL PRODUCTS IN REGIONAL DEVELOPMENT: 
DIVLE TULUM CHEESE CASE 

 



III 

TEŞEKKÜR 

 

Uzun bir süreden beri üzerinde çalıştığım bu tezin başlangıcından, şekillenip 

son halini alana kadar geçen süre içinde desteğini ve rehberliğini esirgemeyen değerli 

hocam Prof. Dr. Oğuz YURDAKUL’a teşekkürü bir borç bilirim.  

Her ne kadar çalışma sırasındaki göz nuru, el emeği ve nihayetinde 

hazırlayan kısmında isim bana ait olsada, bu çalışmayı hazırlayanı,  çalışmasını 

yapabilmesi için gerekli ortamı ve şartları hazırlayan başta AİLEM olmak üzere, iş 

arkadaşlarıma ve çalışmakta olduğum kurum amirlerime, diğer sevdiklerime 

desteklerinden, sabırlarından, güvenlerinden ve özverilerinden dolayı minnettarım. 

Bu çalışma onların desteklerinin, sabır ve güvenlerinin bir sonucudur.  

 



 

IV 

İÇİNDEKİLER                                                                                                SAYFA 
 

ÖZ ........................................................................................................................... I 
ABSTRACT ........................................................................................................... II 
TEŞEKKÜR .......................................................................................................... III 
İÇİNDEKİLER .................................................................................................... .IV 
ÇİZELGELER LİSTESİ ..................................................................................... .VI 
ŞEKİLLER LİSTESİ ....................................................................................... .VIII 
KISALTMALAR LİSTESİ .................................................................................. IX 
EKLER LİSTESİ ................................................................................................... X 
1. GİRİŞ .................................................................................................................. 1 

1.1. Araştrmanın Önemi ........................................................................................ 4 
1.2. Araştırmanın Amacı ....................................................................................... 6 

2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR .................................................................................. 7 
3. MATERYAL VE YÖNTEM ............................................................................ 12 

3.1. Materyal....................................................................................................... 12 
3.2. Yöntem ........................................................................................................ 12 

3.2.1. Örnek İşletmelerin Seçiminde Uygulanan Yöntem ................................. 12 
3.2.2. Anketlerin Hazırlanmasında Uygulanan Yöntem .................................... 13 
3.2.3. Anketlerin Değerlendirilmesinde Uygulanan Yöntem ............................. 14 

4. ARAŞTIRMA BULGULARI ........................................................................... 16 
4. 1. Araştırma Alanı ve Bölge Hakkında Genel Bilgiler ..................................... 16 

4.1.1. Araştırma Alanının Coğrafi Konumu ...................................................... 16 
4.1.2. Araştırma Alanının Ekolojik Durumu ..................................................... 17 

4.1.2.1.Topografik Yapısı ............................................................................ 17 
4.1.2.2. Hidrofik Yapısı ............................................................................... 18 
4.1.2.3. İklimsel Durum............................................................................... 19 
4.1.2.4. Toprak Kullanımı ve Arazi Sınıfları ................................................ 25 

4.1.3. Demografik ve Sosyal Yapı .................................................................... 29 
4.1.3.1. Nüfus.............................................................................................. 29 
4.1.3.2. Eğitim ............................................................................................ 35 
4.1.3.3. Mesken ........................................................................................... 37 

4.1.4. Araştırma Alanı Üçharman Köyü Tarihi ve Divle İsmi Hakkında Bilgi .. 38 
4.2. Divle Tulum Peyniri ..................................................................................... 40 

4.2.1. Ürün Tanımı........................................................................................... 40 
4.2.2. Divle Tulum Peynirinin Geleneksel Olarak Yapılışı ............................... 41 

4.2.2.1. Süt Sezonu ve Süt Sağımı ............................................................... 41 
4.2.2.2. Divle Tulum Peynirinin Yapımı ...................................................... 43 
4.2.2.3. Deri Tulumlarının Hazırlanması ..................................................... 45 

4.2.3. Divle Tulum Peynirinin Kimyasal, Mikrobiyolojik ve Duyusal Kalite 
Nitelikleri .................................................................................................... 45 

4.3. Bir Yerel Kalkınma Projesi Örneği :Benim Peynirim Divle .......................... 51 
4.3.1. TR 52 DUZEY 2 (NUTS II) Bölgesel Kalkınma Programı ..................... 52 
4.3.2. Benim Peynirim Divle Projesi ................................................................ 56 

4.4. İşletmelerden Elde Edilen Verilerin Değerlendirilmesi ................................. 60 



 

V 

4.4.1. İşletmelerin Sosyo-Ekonomik Özellikleri ............................................... 60 
4.4.1.1. İşletmelerin Nüfus ve İş Gücü Varlığı ............................................. 60 
4.4.1.2. İşletmelerde Nüfusun Eğitim Durumu............................................. 63 

4.4.2. İşletmelerde Arazi Varlığı ...................................................................... 63 
4.4.2.1.İşletme Büyüklükleri ....................................................................... 64 
4.4.2.2. İşletmelerin Parsel Sayısı ve Parsel Büyüklüğü ............................... 67 
4.4.2.3. Arazi Mülkiyeti ve Kullanma Şekilleri ............................................ 69 

4.4.3. Tarımsal Üretim Durumu ....................................................................... 71 
4.4.3.1.Bitkisel Üretim ................................................................................ 71 
4.4.3.2.Hayvansal Üretim ............................................................................ 75 
4.4.3.3. Yöresel Ürün Divle Tulum Peyniri ve Yöresel Üretim Değeri ......... 81 

4.5. Araştırma da Kullanılan Likert Ölçeğinin Analizi ........................................ 83 
4.5.1. Ölçek İçin Tanımlayıcı İstatistik Değerler .............................................. 83 
4.5.2. Ölçek Analizleri ..................................................................................... 85 

4.5.2.1. Güvenirlilik Analizi ........................................................................ 86 
5. SONUÇ VE ÖNERİLER .................................................................................. 97 
KAYNAKLAR .................................................................................................... 106 
ÖZGEÇMİŞ ........................................................................................................ 111 
EKLER................................................................................................................ 112 



VI 

ÇİZELGELER LİSTESİ          SAYFA 

 

Çizelge 3.1. Likert Tipi Tutum Ölçeğinde Kullanılan Madde Puanları .................... 15 
Çizelge 4.1. De Martonne Kuraklık İndisi,İklim Tipi ve Sulama Açısından 

Değerlendirmesi .............................................................................................. 21 
Çizelge 4.2. Divle Yöresi İçin De Martonne Kuraklık İndisi Hesabı........................ 22 
Çizelge 4.3. Üçharman Köyü Tarım Alanların Kullanım Şekline Göre Yüz Ölçümü

 ....................................................................................................................... 26 
Çizelge 4.4. Ürünler Bazında Üçharman Köyü Bitkisel Üretim Durumu (2008) ...... 28 
Çizelge 4.5. Genel Nüfus Sayım Yıllarına  Göre Üçharman Köyü Nüfusu .............. 30 
Çizelge 4.6. Yıllara Göre Üçharman Köyü Nüfusu ................................................. 31 
Çizelge 4.7. Üçharman-Akpınar-Çat Köyleri Yıllara Göre Nüfus ............................ 33 
Çizelge 4.8. Üçharman-Akpınar-Çat Köyleri Yaş Gruplarına Göre Ölen Nüfus ...... 33 
Çizelge 4.9. Eğitim Durumuna Göre Kişi Sayısı ..................................................... 35 
Çizelge 4.10. Divle Nahiyesi’ne Ait  İstatistiki Bilgiler (1872)................................ 39 
Çizelge 4.11. Dönemler İtibariyle Koyun Başına Süt Verimi Miktarı ...................... 43 
Çizelge 4.12. Tulum Peynirlerinin Tuz ve Yağ Oranlarına Göre Sınıflandırılması ve 

Tiplendirilmesi ................................................................................................ 46 
Çizelge 4.13. Divle Tulum Peyniri Analiz Sonuçları (Gönç 1974) .......................... 47 
Çizelge 4.14. Divle Tulum Peyniri Analiz Sonuçları (Keleş ve Atasever 1996) ....... 50 
Çizelge 4.15 TRA2, TR72, TR52 ve TRB1 İstatistiki Bölge Birimlerindeki İllerin 

Gayri Safi Yurt İçi Hasılaları; 2001 [Cari Fiyatlarla] ....................................... 52 
Çizelge 4.16. TRA2, TR72, TR52 ve TRB1 Düzey 2 Bölgeleri Kalkınma Programı 

Bütçesi ............................................................................................................ 55 
Çizelge 4.17 Benim Peynirim Divle Projesi Proje Özeti Matrisi .............................. 57 
Çizelge 4.18. İncelenen İşletmelerde Yaş Gruplarına Göre Nüfus ve Oranları……..61 
Çizelge 4.19. Tarım İşletmelerinin Büyüklük Sınıflandırılması Kriterleri ................ 65 
Çizelge 4.20. İncelenen İşletmelerde İşletme Büyüklük Grupları, Sayı ve Oranları . 66 
Çizelge 4.21. İncelenen İşletmelerde Arazi Parçalılık Durumu ................................ 68 
Çizelge 4.22 İncelenen İşletmelerde Toprak Mülkiyeti ve Tasarruf Şekli ................ 70 
Çizelge 4.23 İncelenen İşletmelerde Bitkisel Üretim Deseni (2008) ........................ 73 
Çizelge 4.24 İncelenen İşletmelerde Bitkisel Üretim Deseni (2009) ........................ 74 
Çizelge 4.25 İncelenen İşletmelerde Hayvancılık Nev'i ........................................... 76 
Çizelge 4.26 İncelenen İşletmelerde Hayvan Sayısı ................................................ 77 
Çizelge 4.27 İncelenen İşletmelerde Süt Üretimi ..................................................... 77 
Çizelge 4.28 Yerleşim Düzeyi Bazında Orijinine Göre Süt Üretimi Dağılımı (%) ... 78 
Çizelge 4.29 İncelenen İşletmelerde Sütün Değerlendirilmesi ve Pazara Arzı ......... 80 
Çizelge 4.30 İncelenen İşletmelerde Üretilen Süt Ürünleri ...................................... 80 
Çizelge 4.31 Üçharman (Divle) Köyü İçin Tulum Peyniri Üretim Değerindeki 

Gelişme .......................................................................................................... 82 
Çizelge 4.32. Ölçek Maddelerine Ait Tanımlayıcı İstatistikler ................................ 83 
Çizelge 4.33 Güvenirlik Analizleri İçin Kullanılan Yöntemler (Büyüköztürk 

2009’tan kısmen değiştirilerek )  ..................................................................... 88 
Çizelge 4.34 Hata Kaynakları ve Güvenirlik Tahmini Metotları .............................. 88 
Çizelge 4.35 Cronbach Alpha Katsayısı Analizi ...................................................... 89 



 

VII 

Çizelge 4.36 Cronbach Alpha Katsayısı Güvenlik Katsayıları (Yurdugül 2008) ...... 90 
Çizelge 4.37. Cronbach Alfa Katsayısının Bulunabileceği Aralıklar ........................ 90 
Çizelge 4.38. Ölçek Maddeleri ve Ortalama Değer, Standart Sapma ve Standart 

Hataları ........................................................................................................... 92 
 
 



VIII 

ŞEKİLLER DİZİNİ           SAYFA 

 

Şekil 4.1.Üçharman (Divle) Köyü Coğrafi Konumu ................................................ 17 
Şekil 4.2.Divle Yöresi İçin De Martonne Kuraklık İndisi ........................................ 23 
Şekil 4.3 Genel Nüfus Sayımına Göre Üçharman Köyü Nüfusu .............................. 31 
Şekil 4.4.Yıllara Göre Üçharman Köyü Nüfusu (2002-2007) .................................. 32 
Şekil 4.5.Üçharman-Akpınar-Çat Köyleri Yaş Gruplarına Göre Ölen Nüfus ........... 34 
Şekil 4.6 Yıllara Göre Üçharman Köyü Erkek/Kadın Nüfusu (2002-2007) ............. 35 
Şekil 4.7.Eğitim Durumuna Göre Kişi Sayısı (2002) ............................................... 36 
Şekil 4.8.Divle Yöresi İçin İndirgenmiş Aylık Sıcaklık Ortalaması ......................... 42 
Şekil 4.9.Düzey-2 Bölgeleri Kalkınma Programı Hedef İlleri .................................. 53 
Şekil 4.10 İncelenen İşletmelerde İşletme Büyüklük Grupları ................................. 66 
Şekil 4.11 İncelenen İşletmelerde İşletme Büyüklüğünün Dağılımı ......................... 67 
Şekil 4.12 Ölçek Puanlarına Ait Histogram ............................................................. 85 
 



IX 

KISALTMALAR 
 
 
ÇKS  : Çiftçi Kayıt Sistemi 

AB : Avrupa Birliği 

GTS : Genel Tarım Sayımı 

ADNKS : Adrse Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 

TSE  Türk Standartları Enstitüsü 

İBBS  İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması 

NUTS  Nomenclature of Territorial Units for Statistics 

MFİB  Merkezi Finans ve İhale Birimi 

GSYİH  Gayri Safi Yurt İçi Hasıla 

DPT  Devlet Planlama Teşkilatı 

KOBİ  Küçük ve Orta Büyüklükte İşletmeler 

PCM  Project Cycle Management 

GSÜD  Gayri Safi Üretim Değeri 
 



X 

EKLER LİSTESİ 
 

EK 1 Üçharman Köyüne Ait Genel Topoğrafik Harita 
EK 2 Karaman İline Ait Aylık Sıcaklık Ortalamaları 
EK 3 Karaman İline Ait Aylık Toplam Yağış Miktarı (mm) 
EK 4 Divle Yöresi İçin İndirgenmiş Aylık Sıcaklık Ortalamaları 
EK 5 İncelenen İşletmelerde Toplam Arazi Miktarı Dağılımı 
EK 6 Ölçek Maddelerine Ait Tanımlayıcı İstatistikler 
EK 7 Cronbach Alpha Analizi 
EK 8 Benim Peynirim Divle Projesi Mantıksal Çerçeve Matrisi  



1. GİRİŞ  Zafer YAŞAR 

1 

1.GİRİŞ 
 

Üretim ilişkileri toplumların yapısını tanımlayan en önemli kriterdir. Üretim 

faktörleri (doğal kaynaklar, emek, sermaye, girişim) birer aktör olarak 

düşünüldüğünde bu aktörlerin rollerinin ağırlığına göre toplumların yapısı 

şekillenmiştir. Toplumsal yapı sosyal bir sistemdir ve bu yapı aynı zamanda 

sosyoekonomik yapıyı oluşturmaktadır. Bu sosyoekonomik yapı, ahlaki, dinsel, 

kültürel değerlerden, sosyolojik, psikolojik, politik ve iktisadi faktörlerden etkilenir. 

Bunlar arasındaki karşılıklı ilişki ve etki toplumun dengesini, karakterini dolayısıyla 

yapısını değiştirir.  

İnsanoğlunun ilkel topluluklar halinde, avlanarak ve toplayarak yaşadığı ilk 

dönemlerde bu aktörlerin varlığından ve dolayısıyla toplum yapısından aynı zamanda  

da sosyoekonomik gelişmişlikten söz edilemez. Vahşi hayvanların evcilleştirilmesi 

ve Nil kenarında sulu tarımın başlaması ile varlığı görülmeye başlanan üretim 

ilişkileri tarım toplumu denilen bir toplum yapısını doğurmuştur. Toprağa sahip 

olanlar, köleler, tüccarlar v.b. sınıflar bu yapıyı oluşturmuştur. Tarım toplumuna 

geçiş ve gelişme dünyada bir anda olmamıştır. Bu dönemde de yine ilkel topluluklar 

bulunmaktadır. Bu süreç çok uzun sürmüştür. 

18. yy’da buhar makinasının icadı ile başlayan sanayi devrimi sonucu sanayi 

toplumu denilen bir toplum yapısı oluşmuştur. Bu yapı büyük miktarda emek talebi 

oluşturmuştur. Bunun sonucu emeğini kiralayarak üretim faaliyetlerine katılan işçi 

sınıfı denilen bir sınıfı ortaya çıkarmıştır. Sanayi devrimi İngiltere’de başlamış, 

coğrafik yakınlık nedeniyle diğer Avrupa ülkelerinin de bu devrime ayak uydurması 

kolay ve hızlı olmuştur. Bu sayede Avrupa ülkelerinin üstünlüğü görülmeye 

başlamış, tarım toplumunun güçlü ülkeleri sanayi devrimine adapte olamamaları 

nedeniyle sömürge olmaya başlamışlardır. Tarım toplumu döneminin süreç olarak 

uzunluğu ve yavaşlığına karşın sanayi toplumunun etkileri çok hızlı yaşanmış, 

dünyadaki dengeler değişmiştir. Ülkeler arasında sosyoekonomik gelişmişlik 

farklılıkları artmaya başlamıştır. Bu süreçte dünyada sanayi toplumu, sanayi 

devrimine henüz adapte olamayanların oluşturduğu tarım toplumu ve hala ilkel 
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toplum yapısı görülebilmektedir. Bununla birlikte sanayi toplumuna geçiş yapan 

ülkeler yine de tarım toplumunun yapısını göstermektedirler. Bu ülkeler 

sanayileşmenin getirmiş olduğu yenilikler ile tarımda makinaların kullanılması 

sonucu, daha az nüfus ile daha çok tarımsal üretim yapabilmektedirler.  

İkinci dünya savaşını izleyen süreçte, ilk transistörün bulunması ile başlayan 

gelişmeler çok hızlı olmuştur. Bu süreçte üretim ilişkilerine bilgi teknolojilerinin de 

girmesi ile yeni bir toplum yapısı doğmuştur. Günümüzde bilgi teknolojileri bireyin 

yaşamını dolayısıyla toplumun yapısını değiştirmeye başlamıştır. Toplum içerisinde 

yeni sınıflar doğmuştur. Sanayi ötesi toplum veya bilgi toplumu denilen bir toplum 

yapısı oluşmaya başlamıştır.  

Tüm bu süreçlerde gelişen ve ortaya çıkan toplum yapıları (tarım toplumu, 

sanayi toplumu, sanayi ötesi toplum) bireyin yaşamını, dolayısıyla da toplumun 

yapısını bir devrim niteliğinde etkilemiş ve değiştirmiş, yeni üretim ilişkileri ortaya 

çıkarmıştır. Ancak bu gelişme ve değişimler dünyanın her tarafında aynı zaman ve 

miktarda olmaması nedeniyle farklılıklar oluşmuştur. Günümüzde bu farklılıklar 

gittikçe belirginleşmiştir. Bu farklılıkları açıklayabilmek için türetilmiş olan 

“gelişmişlik kavramı” üretim ilişkileri arasındaki ilişkileri, dolayısıyla toplum 

yapıları arasındaki farklılıkları açıklamaktadır. Günümüzde makro düzeyde 

incelendiğinde ülkeler arasında, mikro düzeyde incelendiğinde ülke içerisinde 

gelişmişlik farklılıkları vardır. Albayrak ve ark. (2004)’e göre sosyoekonomik 

gelişmişliğin çeşitli ülkeler arasında olduğu gibi, aynı ülke bütünü içinde de farklı 

hızlarla gerçekleşmesi nedeniyle ortaya çıkan dengesizlikler denildiğinde genel 

olarak nüfus, sanayi ve tarımsal yapı, gelir dağılımı, mali ve finansal yapılar, eğitim 

düzeyi ve sağlık hizmetlerindeki etkinlik ve yaygınlık, alt yapı, konut ve coğrafi 

konum ve yapılarındaki farklılıklar anlaşılmaktadır. Bu durumda karşımıza kendi 

içerisinde farklılıkların görülmediği alanlar çıkmaktadır. Burada alan ifadesi coğrafi 

bir mekanı tasvir etmektedir. Bu alanlar, bölge olarak tabir edildiğinde; bir bölge 

kendi içerisinde çeşitli kriterler açısında homojen özellik gösteren mekanlar olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Yani bölge kavramı belirli bir coğrafyadaki  diğerlerine göre 

toplumsal yapı (sosyal sistem) olarak biraz daha homojen özellik gösteren, coğrafya, 

topografya, iklim v.b. özellikleri büyük oranda aynı alanlar (mekan) olarak 
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tanımlayabiliriz.  Bölgesel farklılık kendi içerisinde homojen özelliklere sahip iki 

veya daha fazla bölge arasında söz konusudur.   

Bölgesel Kalkınma Yaklaşımı, bölgeler arasındaki farklılıkların, heterojenliğin 

azaltılarak homojenitenin artmasını, sosyoekonomik ünitenin üretim faaliyetlerinden 

aldığı payın ülke düzeyinde dağılımının, olanaklar ölçüsünde, dengelenmesini 

hedefler. Bu sayede toplam ulusal kalkınma hızı arttırılabilecektir. Fertlerin refahı ve 

toplumsal değişim artacaktır. 

Sosyoekonomik gelişmenin zaman ve mekan açısından boyutu vardır. 

Ülkelerin toplumsal yapının geçirdiği devrimlere adapte olma hızlarına bağlı olarak 

ortaya çıkan gelişmişlik farklılıkları sosyoekonomik gelişmenin zaman açısından 

boyutunu göstermektedir. Üretim faktörlerinden doğal kaynakların eşit olarak 

dağılmaması, iklim, topografya gibi unsurların etkisi sosyoekonomik gelişmenin 

mekan (coğrafya, jeopolitik konum) açısından boyutunu oluşturmaktadır. Bu 

farklılıkların olumlu ve olumsuz etkileri olmaktadır. Her iki etki de bölgeler arası 

eşitsizliklere neden olmaktadır. Bu eşitsizlikler üretim faktörlerinden emek arzının 

kaynağı nüfus üzerinde etki yapmaktadır. Ekonomik doktrinlere göre bireyler toplam 

üretime katılırlar ve katıldıkları oranda da tüketimleri için bu üretimden pay alırlar. 

Nüfusun üretime katılamaması dolayısıyla üretimden pay alamaması durumunda, bu 

nüfus, tüketimini finanse etmek için gelişmiş bölgelere doğru yer değiştirmektedir. 

Bu değişim sosyolojik problemlere neden olmaktadır. Bu problemler ekonomik 

değere sahiptir. Bu değer ulus ekonomileri için negatif olmakta,  toplam üretimde 

kayıplara neden olmaktadır.  Tarihi süreç içerisinde ortaya çıkan toplum yapılarında 

üretim faktörlerinden emek ve emeğin kaynağı olarak nüfusun niteliği değişiktir. Bu 

süreçlerde emeğin sahibi olan birey toplumun değişik sınıflarında bulunmaktadır.  

Bölgesel eşitsizlikler bağlamında bölgesel dengesizlikler; sosyo-ekonomik 

ünitenin sınırları siyasi olarak çizilmiş belirli bir coğrayfa demek olan ulus 

devletlerinin üniter yapsını bozucu, sosyal ve ekonomik gelişmeyi ve değişimi 

dolayısıyla kalkınmayı engelleyici etkilere sahiptir. Bu nedenle bölgesel 

dengesizlikler önlem alınması ve giderek azaltılması gereken bir durumdur. Önlem 
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olarak bölgesel kalkınma planlarının yapılarak, programlı olarak yürütülmesi sosyo-

ekonomik bir ünite olan ulus devletlerinin geleceği açısından gereklidir.  

 

1.1. Araştrmanın Önemi  
 

Bölgesel dengesizlikler ekonominin çarpan etkisi ile toplumsal sorunları 

oluşturmaktadır. Bu haliyle bölgeler arasında, toplumsal yapıda (sosyal sistem) bir 

değişiklik yapmaktadır. Ancak bu değişiklik olumlu değil olumsuz yönde olmaktadır.  

Bölgesel dengesizliklerin toplumsal yapıda istenmeyen yönde yaptığı değişim; 

istihdam, eğitim, sağlık, konut, su, enerji, alt yapı v.b. sorunların farklı boyutlarda 

yaşanmasına sebep olur. Bu durum kalkınmanın hızını düşürmektedir.  

İleri refah düzeyine ulaşan toplumlar, ülkelerinin her yöresindeki yurttaşlarının 

sosyoekonomik ve toplumsal gelişmeye katılımını ve refah düzeylerini yükseltmeye 

çalışmaktadır. Bu temeldeki politikalar, geri kalmış yörelerin (ülke, bölge veya il) 

sosyoekonomik gelişmişliğinin hızlandırılması, ülke içindeki toplumsal huzurun 

süreklilik kazanması ve ekonominin dengeli ve sağlıklı bir gelişme göstermesi ve 

adaletli bir gelir dağılımı açısından zorunlu görülmektedir (Albayrak, 2005).  

Dünya'da bölgelerarası dengesizlik, diğer bir deyişle ülkeler arasındaki 

dengesizliğin artışı, ülkelerin kendi bölgeleri arasındaki dengesizliğin artışıyla 

paralel olarak ilerlemektedir. Bu süreç, Türkiye'de de kendine özgü nedenleri ve 

farklı ölçeği ile devam etmektedir (Sinemillioğlu, 2009). 

Mutlu (1992)’ye göre Türkiye'deki bölgelerarası dengesizlik, dünyadaki en 

yüksek bölgesel eşitsizliklerden birisidir ve sorunun çözümü için çaba harcanmadığı 

takdirde olabilecekler hakkında öngörüsü şu şekildedir; "Serbest piyasa ekonomisi, 

döngüsel ve birikimli nedensellik sürecini bölgelerarası işlevsel tamamlayıcılık 

mekanizmasıyla makul bir sürede kıramazsa başka faktörler ortaya çıkıp bu süreci 

kırabilir. Bu faktörlerden birisi politiktir; çünkü, hiçbir ülkenin politik yapısı büyük 

bölgelerarası eşitsizliklerin getirdiği sosyal baskılara ebediyen dayanamaz. Bir 



1. GİRİŞ  Zafer YAŞAR 

 

 

5 

ülkede iki millet yaşayamaz; aksi halde, kamu düzeni çöker ve ülke parçalanır.” Bu 

tespit konunun önemini vurgulamaktadır. 

Sinemillioğlu (2009)’a göre; Türkiye Cumhuriyeti’nin başlangıçtaki 

politikalarına bakıldığında, bölgelerarası dengesizlikleri giderme politikasından çok 

tümden kalkınma ve azgelişmişliği giderme perspektifi söz konusu olmakla birlikte, 

mekana yansıması aynı şekilde olmamıştır. Albayrak (2005)’e göre de; Ülkemizde 

bölgesel sosyoekonomik gelişmişlik farklılıklarının azaltmaya yönelik önlemler 

uygulanmış olmakla beraber, alınan önlemler bölgesel dengesizliklerle ilgili 

sorunlara etkin ve kalıcı çözümler getirememiştir. Zira, Türkiye’de iller arasındaki 

sosyoekonomik gelişmişlik faklılıkları artmaktadır. Ancak ülkemizde Kurtuluş 

Savaşı sonrasında uygulanan politikalar başarılı olmuştur. Bu politikalara örnek 

olarak; başkentin İstanbul’dan Ankara’ya taşınması, demiryollarının 

yangınlaştırılması, 1950 yılından sonra uygulanan karayolları programı, devlet 

fabrikalarının küçük Anadolu kentlerinde kurulması vb. politikalar sayılabilir.  

20. yüzyılın son çeyreğinde, bölgesel kalkınma, 21. yüzyılın başında kalkınma 

ajansları gibi girişimler olmakla birlikte Türkiye’nin bölgesel kalkınma politikaları, 

henüz, ciddi programlar olarak görünmemektedirler. Nüfus artışı, doğal dengenin 

tehlike çanları, bölgesel kalkınmayı, önümüzdeki kısa dönemde çok daha önemli 

kılmaktadır (Sinemillioğlu 2009). 

Bu çalışma bir yöresel kalkınma projesinin incelenmesi, projenin topluma 

katkılarının belirlenmesi ve benzer nitelikteki diğer çalışmalar için örnek olması 

bakımından önemlidir. 

 

 1.2. Araştırmanın Amacı 

 
Bu çalışmanın amacı; Avrupa Birliği bölgesel kalkınma hibe programı 

kapsamında Karaman İli, Ayrancı İlçesi, Üçharman köyünde yürütülen “Benim 

Peynirim Divle” projesinin yöre halkı üzerindeki etkisinin araştırılmasıdır. Çalışma 

ile yöresel ürünler ve kırsal kalkınma arasındaki olası ilişkilerin varlığının 
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araştırılması amaçlanmıştır. Araştırma bulguları Türkiye’deki diğer yöresel ürünler 

ve bu ürünlerin üretildiği yöreler için de yararlı olabilecektir. Bu çalışma bu alanda 

yapılmış ilk çalışmadır. Çalışmanın ana amacı şöyle özetlenebilir; Türkiye-AB Mali 

İlişkileri ve AB’nin Bölgesel Kalkınma Politikası doğrultusunda “TR52 Bölgesel 

Kalkınma Hibe Programı” kapsamında hibe alarak yürütülmüş ve sonuçlanmış olan 

“Benim Peynirim Divle Projesi”nin uygulama sonuçlarının, projeden 

yararlananlardan derlenecek birincil verilere dayalı olarak, incelenmesi ve gelecekte 

yürütülecek benzer nitelikteki çalışmalara yararlı olabilecek önerilerin geliştirilmesi, 

projenin değerlendirilmesi safhasında Likert Tipi Ölçeklerin kullanılmasıdır. 

Çalışmanın alan kapsamını Karaman İli Ayrancı İlçesinin Üçharman (Divle) 

Köyü, ürün kapsamını bu alanda üretilen divle tulum peyniri oluşturmaktadır. Bu 

araştırmanın dayandığı varsayımlar şunlardır; 

1) Benim Peynirim Divle Projesi vermiş olduğu eğitimler ile hedef kitle 

üzerinde davranış değişikliği sağlamıştır. 

2) Benim Peynirim Divle Projesi hedeflediği özel amaçları ile başarılı bir 

projedir ve genel amacın sağlanmasına hizmet etmiştir. 
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2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR 
 

 Ardıç (2007), çalışmasında bölgeler arası dengesizliklerin ortaya çıkış süreci 

ve bölgesel kalkınmaya ilişkin teorik yaklaşımları, bölgesel kalkınma politikasının 

temel ilke, amaç ve araçlarını incelemiştir. Ardıç ayrıca AB’ndeki bölgesel 

farklılıkları, bu farklılıkların giderilmesi için AB‘nce geliştirilen politikaları ve bu 

politikaların uygulanmasında yararlanılan araçları da incelemiş ve sonuçlarını analiz 

etmiştir. AB’nin Türkiye’den bölgesel kalkınma konusunda beklentileri ve 

Türkiye’de bu konuda yapılan çalışmalar da çalışma kapsamında yer almıştır. 

Bölgesel dengesizliklerin Türkiye için ciddi bir problem olduğu ve bu problemin 

çözümünde mevcut kurumsal yapının uygulamalarının başarısız olduğunu ifade 

etmiştir. Küreselleşme ve AB uyum süreci dikkate alınarak yeni bir yapının 

oluşturulması gerektiği, bu yeni yapının da pilot uygulamalar ile sonuçlarının 

görülerek aşamalı olarak diğer bölgelerde uygulanması gerektiği sonucuna varmıştır.  

 Aktakaş (2006), çalışmasında, Bölgesel kalkınma kavramı üzerinde durmuş, 

bölgesel kalkınmayı, iktisadi ve sosyal kalkınma sorununun mekansal boyutu olarak 

ele almıştır. Bölgesel/Yerel kalkınma için Avrupa Birliği ve OECD’yi inceledikten 

sonra Türkiye’de ele alınacak bölgesel/yerel gelişme önerisine model olarak Adana 

ilini göstermiştir. Bu çerçevede Adana’nın mevcut durumu, sorunları ve bu sorunlara 

yönelik çözüm önerileri üzerinde durmuştur.  

 Pala (2003), çalışmasında Avrupa Birliği’ndeki bölgesel politikaların 

nedenlerini, gelişim evrelerini, gelecekte bu politikaya dair ne tür reformların 

öngörüldüğünü, kırsal kalkınmayla ilişkisini ve Türkiye’nin bu politikalar 

çerçevesinde neler yapması gerektiğini incelemiştir. Buna göre özellikle kırsal 

kalkınma projelerinin kamu kuruluşları yerine ziraat odaları, kooperatifler, köye 

hizmet götürme birlikleri, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları tarafından 

hazırlandığı takdirde kırsal kesimin ihtiyaçlarının daha çok ön plana çıkabileceği ve 

yerel aktörlerin bu konuda etkinliklerinin artmasının gerektiğinin üzerinde 

durmuştur. Ayrıca kırsal kalkınmanın bir devlet politikası haline getirilmesi 

gerektiğini belirtmiştir.  
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 Bilgin (2002), çalışmasında genelde bölgesel kalkınma kavramını ve özelde 

Türkiye’de Bölgesel Kalkınma konularını ve bölgesel kalkınmanın yerel unsurları 

olan belediyeler, il özel idareleri ve köylere dikkat çekerek bu unsurların görevlerini 

işlemiştir. Yerel yönetimlerin kalkınmadaki ekonomik, sosyolojik ve demografik 

fonksiyonlarını incelemiş, yönetim ve yönetişim kavramlarına değinerek, yönetişim 

kavramı içerisinde aktörlerin birbiri ile ilişkilerine değinmiştir. Küreselleşen dünyada 

artık bölge kavramının değişerek yerel ekonomilerin önem kazanmaya başladığını 

vurgulamıştır. Yerel ekonomilerin küresel rekabet içerisinde geliştirdiği strateji ve 

politikaların bölgesel politikaların temelini oluşturacağı görüşünü savunmuştur. 

Böylece yerel yönetimler bölgesel kalkınmanın gerçekleştirilmesinde baş aktördür. 

Merkezi idare bölgesel kalkınmanın gerçekleştirilmesinde tek aktör değildir. 

Çalışmada Göller Bölgesi’nde bulunan Isparta ve Burdur illerine ait genel özellikler 

verilerek bu illere ait sosyo ekonomik analiz yapılmıştır. Bu analizde bir anket 

çalışması ile yönetişim kademelerindeki aktörlere sorular sorulmuş ve sonuçlar 

analiz edilmiştir.  Denekler bölgesel kalkınmayı sağlamada lider kuruluş olarak % 

25,8 ile belediyeyi göstermişlerdir. Belediyeyi %24,2 ile Ticaret ve Sanayi Odaları, 

%22,5 ile Üniversiteler, % 19,2 ile STK ve % 8,5 İl özel idareleri izlemiştir.  

 Canlı (2001), Bölge tanımını yaparak türlerini incelemiş, Bölgesel kalkınma 

kavramı ve modelleri üzerinde durarak cazibe modellerini işlemiş ve uygulamalardan 

örnekler vermiştir. Araştırmacı ayrıca bölgesel düzeyde cazibe modellerinin bölgesel 

kalkınmadaki rolünü belirlemeye çalışmıştır. Türkiye’deki bölgesel kalkınma 

çalışmalarından örnekler vermiş, Antalya İlini bir cazibe merkez olarak kabul ederek 

diğer yerler ile arasındaki cazibe düzeylerini hesaplamaya çalışmıştır. Aynı şekilde 

Alanya İlçesi cazibe merkezi yapılarak, bu ilçe ile diğer yerler arasındaki çekim gücü 

hesaplanmıştır. Genel cazibe modeline göre nüfus ve mesafe verileri kullanılarak 

EXCEL Programında hesaplamalar yapılmıştır. Bölgesel hesapların yapılarak 

polarize bölgelerin ortaya çıkarılması ve geliştirilecek modellerle bölgesel kalkınma 

planların yapılmasına cazibe modellerinin uygulanabilirliğini ortaya koymuştur.  

 Tavgaç (2001), Bölgesel kalkınmayı temelinde bölgesel dengesizliklerin 

olduğu bir sorun olarak ele alarak, bölgesel kalkınma politikaları ve bazı ülkelerdeki 
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uygulamalar hakkında bilgi vermiştir.   Türkiye’deki geçmiş dönemde yapılan Beş 

Yıllık Kalkınma Planlarındaki bölgesel kalkınma politikalarını ve uygulama 

sonuçlarını inceleyerek genel bir değerlendirme yapmıştır. Buna göre, Türkiye’de 

Beş Yıllık Planlar itibariyle bölgesel kalkınmaya ilişkin uygulama sonuçlarının 8 

kalkınma planında ve demografik yapı, kentleşme, endüstriyel yapı, tarımsal yapı, 

gelir dağılımı, sağlık, eğitim, kamu hizmetlerinin panaroması, çevre kirlenmesi ve 

illerin sosyo ekonomik gelişmişlik sıralaması ile insani kalkınma endeksi ölçütlerine 

göre yaptığı incelemede ulusal planların bölgesel kalkınma boyutunda başarısız 

olduğu sonucuna ulaşmıştır. Sosyal roller ve sosyal değerlerin değişmeye direnç 

göstermesi nedeniyle toplumsal kalkınmayı ağır gerçekleşen sosyo ekonomik bir 

süreç olarak tarif etmiştir. 

Doğan (1997), çalışmasında Betimsel Araştırma Yöntemini kullanarak, bir 

“Örnek Olayı” incelemiştir. Çalışmasının materyalini Malatya yöresine özgü bir ürün 

olan kayısı ürünü oluşturmuştur. Çalışmasında “yöreye özgü ürün” kavramını 

kullanarak bu kavrama yörenin koşullarına bağlı olarak üretilen ve zamanla o 

yörenin üretim merkezi haline gelmesini sağlayan ürün anlamını yüklemiştir. Bu 

kavram çerçevesinde yöreye özgü bir ürünün ekonomik boyutunu ele almıştır. 

Araştırıcı kayısı ürününü Malatya yöresine özgü endemik yenilebilir bir ürün olarak 

tanımlamıştır. David Ricardo’nun Karşılaştırmalı Üstünlükler Prensibi içerisinde 

Malatya İlinin kayısı üretiminde karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olduğunu 

vurgulamıştır. Karşılaştırmalı Üstünlük Kavramı içerisinde; Malatya ilinde tüm 

Türkiye kayısı üretiminin % 60’nın sağlanmasını yatay bir üstünlük olarak kabul 

etmiş, dikey üstünlük olarak bu ürünün diğer ürünlere göre üstünlüğünü araştırmıştır. 

Bu ürünün üretiminde fırsat maliyeti hesaplanarak kaynakların dağılımı yeniden 

düzenlenirse yöresel kalkınmada etkili bir araç olabileceğini ispatlamaya çalışmıştır. 

Ayrıca Malatya İlinde kayısı üretim alanlarının ve üretici sayısının geniş bir kitleye 

ulaşmasının ürünün yöresel önemini gösterdiğini, dolayısıyla yöresel kalkınma 

çalışmalarında kayısı ürününe mutlaka dikkat edilmesi gerektiği sonucuna ulaşmıştır. 

Akçaöz, Özkan ve Kızılay (2005) Likert ölçeğini kullanarak Antalya İlinde 

çiftçilerin tarımsal üretim faaliyetleri ile ilgili tutum ve davranışlarını ölçmüşler ve 
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ortalama değerler olarak özetlemişlerdir. Bunun için çiftçiliği uygulama ölçeğini 

kullanmışlardır. Üretim, bilgi toplama, risk, stres davranışı, işletme dışı iş, yenilik ve 

çevre ile ilgili uygulamalar konularında Çiftçiliği Uygulama Ölçeği’ni 

oluşturmuşlardır.  Çalışmanın materyalini Antalya İli’ni temsil etme özelliğinde olan 

Merkez, Manavgat ve Serik ilçerinden derlemişlerdir. Araştırmada anakitleyi 

oluşturduktan sonra anket yapılacak örnek hacmini tabakalı örnekleme yöntemi ile 

%5 hata payı ve %95 güven aralığında belirlemişlerdir. İşletmeleri risk davranışı 

bakımından (risk seven, risk sevmeyen ve riske tepkisiz şeklinde gruplandırmışlardır. 

Bunun için referans kumarı ve tercih ölçeği kullanmışlardır. Çalışmada anket 

uygulaması sonucu elde edilen veriler kullanılarak faktör analizi yöntemini 

uygulamışlardır. Bu uygulamayı tarımsal üretimde çeşitli koşullar altında çiftçilerin 

tutum ve davranışlarını etkileyen değişkenlerin sayısını azaltmak ve daha kolay 

anlaşılır hale getirmek için yapmışlardır. Çalışmada 143 adet işletme ile anket 

uygulamışlardır. Araştırmada işletmelerin %39,9‘u risk seven, %53,1’i risk 

sevmeyen ve %7’si riske karşı kayıtsız davranış grubunda yer almıştır. 

Kacem (1991), Fransa’da hazırladığı yüksek lisans çalışmasında Tunus’un 

Sejenane bölgesinde uygulanan entegre kırsal kalkınma projesini incelemiştir. 

Çalışmanın ana amacı “bir entegre kırsal kalkınma projesinin uygulandığı yörede 

etkili değişimler meydana getirip getirmeyeceğinin ve projenin etkilerinin destekler 

kalktıktan sonra da devam edip etmeyeceğinin incelenmesi” olarak belirlenmiştir.  

Çalışmada önce araştırmanın yürütüldüğü Sejenane bölgesinde proje öncesi yapı 

incelenmiştir. Daha sonra  proje uygulama sonrasında; bitkisel ve hayvansal üretim 

yapısı ile işletim sistemlerinde ve çevre üzerinde ne tür değişimler olduğu ortaya 

konulmuştur. Sonuçta Sejenane’daki uygulamanın bölgedeki üretim birimlerinde 

kalıcı bir etki yaratmakta yetersiz kaldığı, proje uygulamasının her bir üretim birimi 

için beklenen sonuçları vermediği, bunda işletme yapılarının farklı olması ve bölge 

halkının tutuculuğunun da etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Petit (1997), Fransa’da yürüttüğü yüksek lisans çalışmasında AB’nde 

uygulamaya geçilen “Lider” programı çerçevesinde yöresel kalkınma 

çalışmalarındaki bir uygulamayı incelemiştir. Çalışma “Midi-Pyrénées” bölgesinde 
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yürütülmüştür. AB’ndeki yeni uygulamaya göre bir yerel projenin hazırlanması ve 

gerçekleştirilmesi, yerel kalkınma kurumlarının yetkisine verilmiştir. Her bir yerel 

kalkınma kurumu orta vadedeki (3-4 yıl) stratejilerini ve uygulama araçlarını 

belirlemekte ve bunu proje haline getirmektedir. Projeye gerekli mali katkılar ülke 

bütçesinden karşılanmakta ve uygulamanın tüm sorumluluğu yerel yönetimlerin 

olmaktadır. Yüksek lisans çalışmasında yerel kurumların bir yerel proje hazırlamaları 

ve uygulamaya koymaları için uygulanacak yöntemleri incelemektedir. 

Fournier (2002), Fransa’da hazırladığı doktora çalışmasında, bir Batı Afrika 

ülkesi olan Benin’de tarım ürünleri işleyen küçük aile işletmelerinin yapısını ve 

sorunlarını incelemiştir. Founier, Beninde bu tür işletmelerin gelişme göstermediğini 

belirlemiştir ve işletmelerin gelişebilmesi için destekleyici kuruluşların 

desteklemelerine ihtiyaç olduğunu vurgulamıştır. 
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3. MATERYAL ve YÖNTEM 
 

3.1. Materyal 
 

 Araştırmanın ana materyalini Karaman İli Ayrancı İlçesi Üçharman (Divle) 

Köyünde divle tulum peyniri üretimi yapan 45 adet üreticiden anket yoluyla elde 

edilen birincil veriler oluşturmaktadır. Araştırmada kullanılan veriler 2008-2009 

üretim dönemine aittir. Araştırmanın ikincil verilerini kamu kuruluşlarının derlediği 

istatistiki veriler ile incelenen konuya yakın konularda yapılmış araştırma, inceleme 

ve derlemeler oluşturmaktadır. İkincil verilerden meteorolojik değerler ilgili 

kurumdan, bitkisel üretim deseni ile ilgili veriler Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı’nın 

oluşturmakta olduğu Çiftçi Kayıt Sistemi’nden alınmıştır. Araştırma yöresi ile ilgili 

değişik kurum ve kuruluşların yapmış oldukları araştırma, inceleme ve raporlardan 

da yararlanılmıştır.  

 

3.2. Yöntem 

 

3.2.1. Örnek İşletmelerin Seçiminde Uygulanan Yöntem 

 

Araştırmada kullanılan veriler, Karaman İli Ayrancı İlçesi Üçharman (Divle) 

Köyü’nde Divle Tulum Peyniri üretimi yapan ve “Benim Peynirim Divle” Projesi 

kapsamında düzenlenen eğitimlere katılmış üreticilerden derlenmiştir.  

Üçharman Köyü Muhtarlığı’nın, Divle Obruğu’na konulan tulum peynirleri 

için tutulan kayıtlarından, Divle Tulum Peyniri üretenlerin listesi alınmış ve 60 adet 

üreticinin üretim yaptığı tespit edilmiştir. Bu üreticilerden tulum sayısı olarak 3 

adetten az üretim yapanlar araştırma kapsamına dahil edilmemiştir. Bu işlem Divle 

tulum peyniri satışa söz konusu bir ürün olduğu ve 3 tulumdan az peynir üreten 

üreticilerin salt aile tüketimi için üretim yaptıkları düşüncesi ile gayeli olarak 

yapılmıştır. Bu şekilde 46 adet üreticiden oluşan bir ana kitle oluşturulmuştur. Tam 
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sayım yöntemi ile araştırma için birincil veriler elde edilmiştir. Ana kitlenin küçük ve 

homojen olması nedeniyle örnekleme yapmaya gerek görülmemiştir. Ana kitlede yer 

alan, ancak görüşme yapmayı kabul etmeyen bir üretici hariç tüm üreticilerle 

görüşülmüştür. Buna göre araştırma verileri, sözlü anket yöntemiyle, 45 üreticiden 

derlenmiş ve bu veriler değerlendirilmiştir. 

 

3.2.2. Anketlerin Hazırlanmasında Uygulanan Yöntem 

 

Anket sorularının belirlenmesinde tarım ekonomisi alanında daha önce 

yapılmış anketler incelenerek onlardan yararlanılmıştır. Araştırmada uygulanan anket 

soruları ölçülmek istenen özelliklere göre farklı bölümler halinde tasarlanmıştır.   

Birinci bölüm anket soruları ile ana kitlenin nüfus ve iş gücü varlığı, yaş 

ortalaması ve yaş gruplarına göre nüfusun dağılımı ve oranları, cinsiyete göre 

dağılımı, tarım dışında ikinci bir iş yapma veya yapmama durumu, eğitim düzeyi, 

ailelerin sosyo-ekonomik göstergeleri gibi demografik özelliklerini gösterici sorular 

ile işletmelerin arazi varlığı ve arazi tasarruf şekilleri, işletme büyüklük grupları ve 

oranları, işletmelerde arazi parçalılık durumu, tarımsal ürün desenini içerisinde 

bitkisel ve hayvansal üretim miktarları ve dağılımı ile hayvansal ürünler işleme 

durumu ve peynir üretim miktarları hakkında bilgi toplama amaçlı sorular 

sorulmuştur.   

İkinci kısım anket soruları açık uçlu ve kapalı uçlu sorulardan 

oluşturulmuştur. Kapalı uçlu sorular, sınıflama ve dereceleme sorularından 

oluşmaktadır. Sınıflama soruları işletme sahiplerinin seçenekler bazında 

sınıflandırılması amacıyla oluşturulmuştur. Bazı sorularda birden fazla seçenek tercih 

yapabilme olanağı verilmiştir. Dereceleme soruları Benim Peynirim Divle 

Projesi’nin üretici tutum ve davranışlarına etkisini ölçmek amacıyla geliştirilmiştir. 

Bunun için Likert Tipi Derecelendirme Ölçeği kullanılmıştır. Kullanılan Likert 

Ölçeği 3 dereceli ölçektir. Likert ölçeğindeki sorular proje kapsamında verilen 

eğitimlerde hedef kitleye verilen eğitim konularından seçilmiştir. Bu ölçekte 

üreticilerin üretim faaliyetlerine ilişkin belirtilen yargılara ne ölçüde katıldığı 
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saptanmaya çalışılmıştır. Bu eğitimlerde konunun temeli olarak verilen bilgilerin 

hedef kitle tarafından kabullenilme düzeyi ve bunun pratiğe aktarılma boyutu 

ölçülmüştür. Anket uygulanan çiftçilerin tutum bakımından (önem veren, orta 

derecede önem veren ve önemsiz gören) hangi grupta yer aldığı tercih ölçeği 

yardmıyla belirlenmiştir.  

Likert Tipi Derecelendirme Ölçeği, daha çok tutum gibi psikolojik özelliği 

ölçmede, sıklığını belirlemede kullanılır. Derecelendirme ölçekleri, bireyin anket 

maddesine ilişkin cevaplarını (tepkilerini), birbirini mantıksal bir düzen içinde  

izleyen ölçek noktaları (cevap seçenekleri) üzerinde kendisine en uygun geleni 

seçerek göstermesini sağlar (Büyüköztürk ve ark. 2008). Likert, belirli konulara 

ilişkin oluşturulmuş yargılara, insanların katılma yada reddetme derecelerini ölçmek 

amacıyla geliştirilmiş, yaygın olarak kullanılan ölçek türüdür (Borg ve Gall, 

1989:Aydın 2002’den). 

 

3.2.3. Anketlerin Değerlendirilmesinde Uygulanan Yöntem 

 

 Anket soruları kodlanarak bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Üreticilerden 

elde edilen birincil veriler bilgisayar ortamında SPSS for Windows 10.0 programı 

kullanılarak analiz edilmiş ve uygun çizelgeler haline getirilerek yorumlanmıştır.  

 Birinci kısım anket sorularının değerlendirilmesinde demografik özellikler 

işletmeler ortalaması ve yüzde oranlar olarak betimlenmiştir. Yine işletme varlıkları 

için arazi varlığı, tasarruf şekilleri, tarımsal üretim deseni, ürün işleme miktar ve 

dağılımları işletmeler ortalaması ve yüzde oranlar olarak verilmiştir.  

İkinci kısımdaki anket sorularının değerlendirmesinde her üreticinin her bir 

maddeye verdiği cevaplar 1, 2 ve 3 olarak puanlanmıştır. Puanlamada maddelerin 

olumlu veya olumsuz oluşuna dikkat edilmiştir. Buna göre yüksek ölçek puanları 

daima olumlu cevapları göstermektedir. Olumlu veya olumsuz maddelerde 2 puanı 

kararsızlığı göstermektedir (Çizelge.3.1).  
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 Çizelge 3.1. Likert Tipi Tutum Ölçeğinde Kullanılan Madde Puanları  
 İfade  

(Madde) 
Tipi 

Önemli 
Orta  

derecede  
önemli 

Önemsiz Article I.

 Olumlu  3 2 1  

 Olumsuz  1 2 3  

 

Bilgisayar ortamında her bir üreticinin her bir maddeye verdiği puanlar 

girilerek Madde-Cevaplayıcı Matrisi elde edilmiştir. Bu matriste her bir satır bir 

cevaplayıcıyı (üreticiyi), her bir sütun ölçek maddelerini (anket soruları) 

göstermektedir. Bu matris ile cevaplayıcılarla (üreticiler) ilgili işlemler satırlar 

üzerinden, ölçek maddeleri ile ilgili işlemler sütunlar üzerinden yapılmıştır. Bir 

üreticinin ölçekten aldığı puan, ölçekte bulunan maddelerden aldığı puanlardan 

oluşmaktadır. Buna göre 45 kişilik araştırma grubuna 11 maddelik bir denemelik 

ölçek uygulanmıştır. Ölçek puanlarının dağılımı yine SPSS for Windows 10.0 

Programı yardımıyla incelenmiştir. İncelenen bu özellik sayısal ve grafik olarak 

verilmiş ve yorumlanmıştır.  

Ölçek için güvenirlik analizi yapılmıştır. Güvenirlik testi için madde 

varyansına dayalı ve tek uygulamalı yöntemlerden olan Cronbach Alpha Yöntemi 

kullanılarak Alpha (∂) katsayısı hesaplanmıştır. Bu yöntem likert ölçeğinin 3 dereceli 

olması (ikiden fazla), madde puanlarının sürekli olması, araştırma koşulları içerisinde 

ikinci kez anket ile ölçek tutarlılığının analiz edilmesinin cevaplayıcılar (denekler) 

açısından mümkün olmaması ve araştırmanın amacı olan proje değerlendirmesinde 

pilot bir uygulama olması göz önünde tutularak tercih edilmiştir.  
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4. ARAŞTIRMA BULGULARI 
 

4. 1. Araştırma Alanı ve Bölge Hakkında Genel Bilgiler 
 

4.1.1. Araştırma Alanının Coğrafi Konumu  

 

Üçharman (Divle) Köyü, idari olarak Karaman İli Ayrancı İlçesi sınırları 

içerisinde bulunmakta, bağlı olduğu Ayrancı ilçesi ile birlikte yaklaşık olarak 

36"29°-37"11° kuzey paralelleri ile 33"51°-34"02° doğu meridyenleri arasında yer 

almaktadır.  

Özel coğrafi konum olarak İç Anadolu Bölgesi’nin güney tarafındadır. Köyün 

güneyi, güney doğusu ve güney batısı yüksek Toros (Bolkar) Dağları ile çevrilidir. 

Kuzeyi, kuzey doğusu ve kuzey batısı ilçe merkezine doğru gidildikçe geniş 

düzlükler (Ayrancı Ovası) ile çevrilidir. Ayrancı ilçe merkezine 15 km uzaklıktadır. 

Köyün doğusunda Kıraman köyü, kuzey batısında Ayrancı ilçe merkezi, kuzeyinde 

Ağızboğaz köyü, güneyinde Çat köyü yer almaktadır.  

Üçharman (Divle) köyünden Orta Torosları aşarak Çukurova’ya inmek 

mümkündür. Üçharman-Çat Köyü-Gerdekese Yaylası-Aslanköy (Mersin) hat 

güzergahından Erdemli’ye ulaşan bir yol vardır.  
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 Şekil 4.1. Üçharman (Divle) Köyü Coğrafi Konumu 

 

4.1.2. Araştırma Alanının Ekolojik Durumu  

 

4.1.2.1.Topografik Yapısı 
 

Araştırma alanı olan Üçharman Köyü, kuzey ve güneyi sarp kayalıklarla 

çevrili bir vadinin yamaçlarında kurulmuştur. İrili ufaklı tepeler arasındaki platolarla 

çevrili yüksek ovalık alanlar, vadi tabanında küçük ovalık alanlar bulunmaktadır.  

Eğim az olup makinalı tarım uygulamalarına müsaade etmektedir. Üçharman 

Köyü, Türkiye’nin güney kıyılarında birden yükselen Toros Dağlarının üzerinde 

bulunan yüksek bir stepik platonun içerisinde bulunur. Toros Dağlarının kuzey 

yamacında yer alır (Bolkar Dağları). Ortalama yükseklik 1.300 m ve 1.500 m 

arasında değişmektedir.  

Bu çalışmada Üçharman Köyü’ne ait genel topografik harita verilmiştir   

(EK-1). Bu harita köye ait paftaların digital ortamda sayısallaştırılmış NETCAD 

programındaki bilgisayar görüntüsüdür. Görüntüdeki yeşil noktalar vadi içerisindeki 
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tarım alanlarını göstermektedir. Ayrıca izohips eğrilerinde görülebilmektedir. Bu 

eğrilerin köyün topografyası hakkında genel bir izlenim vermektedir. 
 

4.1.2.2. Hidrofik Yapısı 
 

Üçharman Köyü’nün ortasından bir dere geçmektedir. Bu derenin ismi 

Serpek (Koca Dere)’dir. Serpek (Koca Dere) kaynağını Güney Toros Dağları’nın 

kuzeyinden almaktadır. Berendi, Kıraman, Üçharman (Divle) Köylerinin sıralandığı 

vadi boyunca Ayrancı Barajı’na dökülmektedir.  

Ayrancı Baraj aynasının beslenmesi kendisine doğru akan üç önemli akarsu 

ile olmaktadır. Bunlardan biri yukarıda bahsettiğimiz Serpek’tir (Koca Dere). Diğeri 

ise Kayaönü Köyü’nün 4 km doğusundan doğarak Kayaönü, Melikli ve Buğdaylı 

Vadisi boyunca akan Buğdaylı Çay’ıdır. Diğeri ise Çat Köyü yakınlarındaki Toros 

silsilesinden doğan, Andırıkara, Kayabeyli ve Başlamışlı vadisi boyunca akan Gelere 

Deresi’dir. Her üç dere de barajın üst kısmındaki İnönü mevkisinde birleşerek baraja 

dökülmektedir. Bunlara ek olarak baraj aynası atmosferik olarak beslenebilmektedir. 

Toprak dolgu tipindeki barajın yapımına 1954 yılında başlanmış, 1958 yılında 

tamamlanmıştır. 31.700.000 m3 olan su hacmine sahiptir. Biriken baraj suyu, sulanan 

tarım  alanları göz önüne alınarak, yüzde olarak kuzeyindeki yerleşim yerlerine pay 

edilmiştir.  

Genel olarak Üçharman köyünün yerleşiminde evler Serpek (Koca Dere) 

boyunca sıralanmıştır. Dolayısıyla köy yerleşimi Serpek (Koca Dere) boyunca 15 

km’lik bir hat boyunca lateral bir yayılım ve gelişim göstermiştir. Koca Dere’nin 

suları, doğduğu Toroslar’ın kuzeyinden başlayarak içinden geçtiği köylerdeki 

(Berendi, Kıraman ve Üçharman) tarım alanlarında, tarımsal sulama amaçlı 

kullanılmaktadır. Üçharman Köyü’nde Koca Dere’nin her iki kenarı boyunca 

sıralanan evlerin bahçelerinde meyve ve sebze tarımı yapılmaktadır. Bu alanlarda 

daha çok aile ekonomisi için sebze ve meyve yetiştiriciliği yapılmaktadır. Üretimin 

ticarete değer bir varlığı yoktur. Ayrıca başta buğday ve arpa olmak üzere kültür 

bitkileri tarımı yapılmaktadır. Dolayısıyla Serpek (Koca Dere) bu alanlardaki 

tarımsal faaliyetlerin kalbidir.  
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Koca Dere’nin yörenin sahip olduğu iklim şartlarına bağlı olarak su debisi 

zayıf ve düzensiztir. Kış aylarının sonu ve ilkbahar başlarında yüksek, yaz aylarına 

doğru azalmaktadır. Koca Dere’nin nisan ayındaki  debisi 57 m3/s iken ağustos 

ayında 0,57 m3/s düzeyine düşmektedir.   

Tarihi kayıtlarda Koca Dere ismi Divle Suyu olarak geçmektedir. Yine bu 

kaynaklarda bu suyun çok güçlü aktığı, bir dönem Divle Köyü’nde bu su ile çalışan 

beş tane değirmenin var olduğundan bahsedilmektedir. 

 

4.1.2.3. İklimsel Durum 
 

Tarımsal faaliyetler fotosentetik faaliyetlerdir. Fotosentez olayının önemli iki 

ham maddesi olan su ve karbondioksitin atmosferde bulunma oranları da 

meteorolojik şartlara bağlı olarak değişmektedir. Dolayısıyla tarımsal faaliyetlerin 

gerçekleştirilmesinde bitkisel üretimin sınırlarını iklim belirlemektedir. İklim tanım 

olarak herhangi bir yerde, hava durumu ile ilgili uzun zaman aralığındaki ortalama ve 

aşırı değerlerin belirlediği özelliktir. Buna göre iklimi belirleyen unsur hava 

durumudur. Bir yerin iklim özelliği, kısacası iklimi belirlenirken, o yerin hava 

durumu ile ilgili meteorolojik verilerden uzun yılların ortalama değerleri alınır, en 

yüksek (maksimum) ve en düşük (minumum) değerleri ortaya konulur. Yine bir 

yerin iklim özelliklerinin değerlendirilmesinde meteorolojik elemanlardan en çok 

üzerinde durulan, yani belirleyici faktör olarak kabul edilenler sıcaklık ve yağıştır. 

Genel olarak her bitki için geçerli olan bir husus şudur ki tüm kültür bitkileri +4 
0C’nin altında biyolojik faaliyetlerini durdurmaktadır.  

Bu kısımda araştırma alanı olan Üçharman Köyü merkezindeki Divle 

yöresinin iklim bilgisi verildikten sonra tarım açısından iklimsel değerlendirmesi 

yapılmıştır.  

Üçharman Köyü’nün coğrafi konumu ile ilgili bilgiler kısmında da belirtildiği 

gibi Türkiye’nin orta-güneyinin güney doğusunda  bulunmaktadır. Bu yöre Anadolu 

Plato’sunun Akdeniz sınırıdır. Yörenin Akdeniz ile olan iklim bağlantısı Ayrancı 

İlçesi’nin güneyinde yükselen Bolkar Dağları ve Akdeniz’in kıyısından itibaren 

Toros Sıra Dağları’nın güçlü bir şekilde yülselmesi nedeniyle kesilmektedir. Bu 
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nedenle Divle yöresinde yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk olarak karakterize 

edilen İç Anadolu Bölgesi’ne özgü karasal iklim hakimdir.  

Karaman iline ait 20 yıllık sıcaklık ortalamaları verilmiştir (EK-2)  Karaman 

ilinde sadece merkez ilçede meteorolojik istasyon bulunması nedeniyle başka veri 

elde edilememiştir. Araştırma alanı olan Üçharman Köyü için iklim değerleri bu 

değerlerden elde edilerek bilgi verilmiştir.  

EK-2’de görülen değerler Karaman İli merkezinde bulunan meteoroloji 

istasyonundan elde edilen ölçümlerdir. Karaman ili merkezinin rakımı 1020’dir. 

Yerden yükseldikçe sıcaklık düşmektedir (Kara,1995). Sıcaklık düşmesi atmosfer 

nem oranına göre farklıdır, kuru havada daha yavaş düşer. Buna göre sıcaklık 

düşmesi her 100 m’de olmak üzere kuru havada 1 °C, doymuş havada 0,5 °C 

olmaktadır (Kara, 1995). Bu değişim atmosferin traposfer tabakasında olmaktadır. 

Divle yöresi ile Karaman ili merkezi arasında ortalama 300 m’lik kod (rakım) farkı 

vardır. Divle Yöresi için yörenin kuru hava şartlarına sahip olduğu düşüncesinden 

hareketle EK-2’de verilen sıcaklık  değerlerinden ortalama 3 °C’lik bir indirgeme 

yapabiliriz. Buna göre tahmini sıcaklık değerleri EK-3’te verilmiştir. Bu tahmini 

sıcaklık değerleri ile Divle Yöresi için Kuraklık İndisi hesap edilebilinir.  

Kuraklık indisi bir yerin kuraklık ve sulama ihtiyacı açısından iklim özelliğini 

belirlemek amacıyla kullanılan bir yöntemdir. Buna göre iklim ve tarımsal faaliyetler 

arasındaki ilişkiyi anlaşılabilir. Yıllık toplam yağış, kuraklık derecesi ve sulama 

ihtiyacının belirlenmesinde genel bir kanaat oluşmasını sağlar. Ancak tarımsal üretim 

planlamasında ve sulama şebekelerinin projelendirilmesinde sıcaklık-yağış ilişkisi ve 

yağışın mevsimlere göre dağılışı önemlidir. Yağış ve sıcaklığının parametre olarak 

girildiği bir eşitlikle elde edilen rakamlara göre iklim sınıflandırması yapılmıştır. 

Eşitlikte elde edilen değere ‘De Martonne Kuraklık İndisi’ denilmektedir. Kuraklık 

indisi aylık ve yıllık olarak hesaplanabilir. Kuraklık indisi aşağıdaki formül 

kullanılır.  

 

10+
=

T
Pİ                       (4.1) 
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I : De Martonne yıllık kuraklık indisi 

P: Yıllık ortalama toplam yağış (mm) 

T: Yıllık ortalama sıcaklık  (°C)  

 

Hesaplanan kuraklık indisine göre iklim tipleri ve bunların sulama açısından 

değerlendirmesi hesaplanan indis değerlerine göre yapılmaktadır (Çizelge 4.1)  

 

Çizelge 4.1. De Martonne Kuraklık İndisi,İklim Tipi ve Sulama Açısından 
Değerlendirmesi 

İndis  
( I )  İklim Tipi Değerlendirme 

I<5 Çöl  Sulamasız hiçbir kültür bitkisi yetiştirilemez 
I=6-10 Kurak Sulamasız tarım yapılamaz 

I=11-20 Yarı kurak Sulama gerekli ve yararlı, sulamasız tarım bazı bitkiler için özel 
tedbirle (nadas) gibi mümkündür. 

I=21-30 Nemli Sulama zorunlu değil, bazı bitkiler için yararlı olabilir 
I>30 Çok nemli Sulama gereksiz 
Kaynak : Kara,1995 
 

Denklem 4.1’de verilen eşitlik ile Divle Yöresi için De Martonne Kuraklık 

İndisi değerleri hesaplanmıştır (Çizelge 4.2). Buna göre en yüksek indis değerleri 

1987 ve 1992 yıllarında 21, en küçük indis değeri 1999 yılında 12, ortalama indis 

değeri 17 olmuştur. İndis değerlerinin değişim aralığı (ranjı) 12-21 aralığındadır. 

1987 ve 1992 yıllarındaki değeri ekstrem (sıra dışı) değer olarak kabul ettiğimizde ve 

Çizelge.4.1‘deki ölçütlerle kıyasladığımızda Divle Yöresi kuraklık ve sulama 

açısından iklim özelliği; yarı kurak iklimdir. Bu durumda bu yörede tarımsal 

faaliyetler için bitki yetiştirmede sulama gerekli ve yararlıdır. Bazı bitkiler sulamasız 

yetiştirebilmek için gereken tarım metodu nadastır. 

Ayrıca bu sıcaklık değerlerini anlam ifade ettiği bir diğer nokta koyunların 

otlama amacıyla meraya çıkış tarihi açısından önemlidir. Bu tarih ortalama olarak 25 

nisan tarihine denk gelmektedir. Koyunlar bu tarihten sonra meraya çıkarak 

otlayabilmektedirler. Bu konuya Divle Tulum Peynirinin yapılışı kısmında ayrıntılı 

olarak değinilmiştir (4.4.2.2). İklim elemanlarından sıcaklık koyunculuk 

faaliyetlerinin yıl içerisindeki başlangıç sezonu bakımından da önemlidir.  
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Çizelge 4.2. Divle Yöresi İçin De Martonne Kuraklık İndisi Hesabı 

Yıllar 

Yıllık Ortalama 
Sıcaklık  

 
(°C) 

( P )  
İndirgenmiş Yıllık 
Ortalama Sıcaklık      

(°C) 

( T )       
Yillik Ortalama 
Toplam Yağış 

(mm) 

( I )  
Kuraklık İndisi     

 
I= P/(T+10) 

1980 11,7 8,7 383,5 20 

1981 12,5 9,5 372,8 19 

1982 11,0 8,0 297,8 17 

1983 11,0 8,0 333,5 19 

1984 11,6 8,6 242,2 13 

1985 11,9 8,9 280,5 15 

1986 12,4 9,4 321,7 17 

1987 11,7 8,7 391,8 21 

1988 11,8 8,8 359,7 19 

1989 11,7 8,7 254,7 14 

1990 11,2 8,2 280,1 15 

1991 11,5 8,5 344,0 19 

1992 10,8 7,8 379,5 21 

1993 10,9 7,9 255,6 14 

1994 12,8 9,8 348,1 18 

1995 11,9 8,9 265,6 14 

1996 12,7 9,7 309,2 16 

1997 11,4 8,4 331,8 18 

1998 13,1 10,1 313,3 16 

1999 12,9 9,9 242,2 12 

2000 11,2 8,2 365,9 20 

Ortalama 11,8 9,2 317,8 17 
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Tarımsal faaliyetlerde yağışın miktarıyla birlikte zamana dağılışı da 

önemlidir. Kurak geçen ayların belirlenebilmesi amacıyla yine De Martonne Aylık 

Kuraklık İndisi kullanılmaktadır. Kuraklık indisinin aylık olarak hesabı aşağıdaki 

formüle göre hesaplanmaktadır. 
 

12
10

∗
+

=
t

pi                  (4.2) 

 

i  : De Martonne aylık kuraklık indisi 

p : Aylık ortalama yağış (mm) 

t : Aylık ortalama sıcaklık (°C) 

 

Bu metotla yılın bütün aylarına ait indis değerleri hesaplanarak, hangi aylarda 

ne ölçüde kuraklık olduğu ortaya çıkarılır. Art arda iki ayın kuraklık indis değerinin 

10’un altında çıkması sulamasız tarım yapılamayacağı anlamına gelmektedir. Divle 

yöresi için hesaplanan aylık kuraklık indisi değerleri aylara göre dağılımı grafik 

üzerinde gösterilmiştir (Şekil 4.2). 
 

Şekil 4.2. Divle Yöresi İçin De Martonne Aylık Kuraklık İndisi 
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Bu grafiğin elde edilmesinde yöntem şu şekilde olmuştur; Karaman İline Ait 

Aylık Toplam Yağış Miktarı (mm) (EK-3) ve Divle Yöresi İçin İndirgenmiş Aylık 

Sıcaklık Ortalamaları (EK-4) değerleri 1980 yılından itibaren alınmıştır. Bu değerler 

De Martonne Aylık Kuraklık İndisi (Formül 4.2) denkleminde yerine konulmuştur. 

Bu şekilde her bir aya ait indis hesaplanmıştır.  

Şekil 4.2’den De Martonne aylık kuraklık indisinin 10’un altında olduğu 

aylar yani haziran, temmuz, ağustos ve eylül aylarında sulamasız tarım yapılamaz 

hükmü çıkarılır. Bu açıkca görülmektedir. Burada belirtilmesi gereken bir diğer 

husus şudur; Çalışmanın ilerleyen sayfalarında da verilecek olan bitkisel ürün 

deseninden anlaşılacağı üzere Üçharman Köyü’nde ağırlıklı olarak ve geniş alanlarda 

buğday tarımı yapılmaktadır. Ancak kurak olan bu aylarda herhangi bir sulama 

işlemi gerekmediği gibi özellikle de temmuz ayı yöre için hasat ve harman 

mevsimidir. Dolayısıyla sulamasız tarım yapılamaz hükmünü tasdik edecek herhangi 

bir bitkisel üretim söz konusu değildir. Burada De Martonne Aylık Kuraklık İndisi 

değerlerinin esas anlam ifade ettiği önemli nokta Üçharman köyünün sahip olduğu 

meralardaki bitki vegetasyonudur. Bu meralar Divle tulum peynirinin üretiminde 

kullanılan ham madde olan sütün kaynağıdır. Bitkisel ürün deseninden (Çizelge 4.3. 

ve Çizelge 4.4) anlaşılacağı gibi yem bitkileri üretimi çok azdır. Bu durumda kaba 

yem kaynağı olarak sadece mera kalmaktadır. Kuraklık indisindeki değerlere (Şekil 

4.2) paralel olarak mera bitki vegetasyonunun su bileşiminin değişimi, sütteki yağ 

oranına etki etmektedir. Bu durum sonucu Şekil 4.2’teki eğri gibi sanki bu eğriye 

paralel bir şekilde sütteki su oranı azalmakta, sütün yağ oranı artmaktadır. Sütteki 

yağ oranının artması Divle tulum peynirinin üretimini azaltıcı kısıt faktördür. Bu 

nedenle köy halkı Divle tulum peynirinin üretiminde 20 nisan ve 10 haziran tarihleri 

arasında sağdıkları sütü kullanmaktadırlar. Bu konuya Divle Tulum Peyniri (4.2) ile 

ilgili başlıkta ayrıntılı olarak değinilecektir. Dolayısıyla iklim elemanlarından 

sıcaklık ve yağışın Divle tulum peynirinin kalite ve bileşimine etkileri önemlidir.  
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4.1.2.4. Toprak Kullanımı ve Arazi Sınıfları 
 

Üçharman Köyü’nün toprak yapısı üzerine yapılmış herhangi bir araştırma 

yoktur. İklim başlığı altında da belirtildiği gibi Divle yöresi De Martonne Kuraklık 

İndisi’ne göre yarı kurak bölgedir. Divle yöresini sadece Karaman İline Ait Aylık 

Toplam Yağış Miktarı (mm) (EK 3) değerleri ile incelediğimizde kurak bölgedir. 

Yıllık yağış miktarı nadiren 500 mm’nin üstüne çıkan, fakat genelikle 500 mm’nin 

çok aşağısında olan alanlarda kurak bölge zonal toprakları oluşmaktadır (Akalan 

1987). Bu alanlarda yağışların az olması ile toprak yıkanması az olmaktadır. Bu 

nedenle bu topraklar toprak pH’sı açısından baziktir. Yani toprak pH’ı 7’ten 

büyüktür. Ayrıca toprak pH’ının 8,5 ‘in üzerine çıkması bitki gelişimini önleyebilir. 

Bu toprakların zonal toprak profilinde bazı noktalarda kireç çökeltilerini görmek 

mümkündür. Yağış ne kadar az olursa kireç çözeltilerini içeren katman, yüzeye o 

kadar yakın olmaktadır. Neticede bu topraklar alkalin reaksiyonlu alt toprağa, alkalin 

yada nötre reaksiyonlu üst toprağa sahiptirler. Bu bilgiye göre Divle yöresi için 

genelleme yapıldığında tarla bitkileri gibi yüzlek kök yapısına bitkiler geniş 

alanlarda yetiştirilebilirken, meyve ağaçları gibi derin kök sistemine sahip bitkiler 

sadece sulama ile yıkanan dolayısıyla toprağı nötre veya hafif asit karakter gösteren 

alanlarda yetiştirilebilmektedir.  

Yukarıda verilen ve Üçharman Köyü için genelleme yapılan bilgilerin 

tezahürü Üçharman Köyü tarım alanların kullanım şekline göre yüz ölçümü 

değerlerinde (Çizelge 4.3) görmek mümkündür.  

Çizelge 4.3’daki değerler Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı’nın 2001 yılından 

beri oluşturmakta olduğu Çiftçi Kayıt Sistemi’nden alınmıştır. Sistem kaydının 

oluşturulmasında üreticiler destek alabilmek için her yıl tarım il veya ilçe 

müdürlükleri dosya vermektedirler. Bu dosyalarda ekmiş oldukları ürünü beyan 

etmektedirler.  
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Çizelge 4.3. Üçharman Köyü Tarım Alanların Kullanım Şekline Göre Yüz 
Ölçümü 

Kullanım Sınıfı 
Sulanan 

Alan  
(ha) 

Sulan(a)mayan 
Alan 
(ha) 

Toplam 
Alan (ha) 

Oran-I 
(%) 

Oran-II 
 (%) 

1.Kültür Bitkileri   
1.1.Buğdaygiller 463 1.428 1.891 63 24 
1.2.Baklagiller 60 0 60 2 100 
1.3.Yem Bitkileri 145 200 345 12 42 
1.4.Diğer 0 0 0 0 0 

Alt Toplam 668 1.628 2.296 77 29 
1.5. Meyvecilik 75 0 75 3 100 
1.6. Sebzecilik 28 0 28 1 100 
1.7. Bağcılık 4 0 4 0 100 
1.8. Nadas 0 594 594 20 0 

Genel Toplam 775 2.222 2.997 100 26 
2. Mera 0 3.300 3.300 - - 
3. Orman 0 2.539 2.539 - - 
4. Ağaçlandırılabilir alan 0 250 250 - - 
Kaynak : ÇKS, 2008 

 

Çalışmada araştırma alanındaki kültür bitkileri sınıfındaki her bir bitkinin 

toplam kültür bitkileri üretim alanına oranı (Oran-I, Çizelge 4.3) ve sulanan tarım 

alanlarının toplam tarım alanlarına oranı (Oran-II , Çizelge 4.3). incelenmiştir. 

 Üçharman Köyü topraklarının %26’sı sulanabilmektedir (Oran-II, Çizelge 

4.3). Bu rakam için 1⁄4’ü, yani çeyreği sulanabilir hükmü çıkarılabilir. Bu alanlar daha 

önce de belirtilen Koca Dere’nin (Serpek) kenarındadır.  

Kültür bitkileri toplam olarak 2.997 da’lık alanda yetiştirilmektedir. Bu alanın 

1.891 da’lık kısmında buğday tarımı yapılmaktadır. Sulanabilen alanlarda kültür 

bitkisi olarak en çok buğday tarımı yapılmaktadır (%63, Çizelge 4.3). Bu sonuç iklim 

ve toprak yapısının bir sonucudur.  

Tarım alanlarının büyük bir kısmı sulanamamaktadır. Bu alan 2.222 da’dır. 

Daha önce açıklanıldığı gibi iklimsel faktörler bu durumda etkilidir. Bu sulanamayan 

alanlarda bitkileri sulamasız yetiştirebilmek için tarım metodu olarak nadas 

uygulanmaktadır. Bu metodun üretim deseni içerisindeki oranı %20’dir (Oran-I, 

Çizelge 4.3).  

Koca Dere çevresinde konumlanan evlerin bahçelerinde meyve ve sebze 

üretimi vardır. Bu üretim aile içi tüketime yöneliktir. Miktar bakımından ticari bir 
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değeri yoktur. Meyve üretimi yapılan alanların toplam kültür bitkileri alanına oranı 

%3’tür (Oran-I, Çizelge 4.3). Toplam 75 da’dır. Bu alanlar sulanabildikleri için 

toprak yapısı olarak meyvecilik faaliyetlerine müsaittir.  

Üçharman Köyü için en önemli avantaj ve özelliği mera varlığıdır. Mevcut 

3.300 ha (33.000 da) olan mera varlığı vardır. Üçharman Köyü sahip olduğu bu 

değer ile yüz ölçümü olarak bölgedeki en geniş mera alanı varlığına sahiptir. Ancak 

bu meraların bitki örtüsü zayıftır. Bunun nedeni bölgedeki iklimin genel karakteri 

olan karasal iklimin etkilerinin, son yıllarda iklim değişikliğinin olumsuz etkileri ile 

iyice artması ve kötü mera yönetimidir.  

Çizelge 4.4’de ürünler bazında Üçharman köyü bitkisel üretim deseni 

görülmektedir. Bu veriler de yine 2008 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi’nden elde edilmiştir. 

Çizelge 4.4’teki sıralama Ekili Alan (da,m2) sütunu ve Ekili Alanın Köy Toplamına 

Oranı (%) sütununa göre çoktan aza doğru sıralama yapılmıştır. Divle yöresinde 

iklim ve toprak şartlarının etkisi ile ağırlıklı olarak buğday tarımı yapılmaktadır. 

Buğday tarımı içerisinde Koca Dere vadisi boyunca sulanabilir alanlarda makarnalık 

buğday tarımı yapılmaktadır. Bunun sebebi makarnalık buğday çeşitlerini sulamaya 

ihtiyaç göstermesidir.  
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Çizelge 4.4. Ürünler Bazında Üçharman Köyü Bitkisel Üretim Durumu 
(2008)  

 
 

Ürünler 

 
İsletme 
Sayısı 

 
Arazi 
Sayısı 

 
Ekili Alan 
(da,m2) 

 
Ekili Alanın 
Ayrancı İlçe 
Toplamına 

Oranı 
(%) 

 
Ekili  

Alanın 
Köy Toplamına 

Oranı 
(%) 

 
Ürünün 
Ayrancı 

 İlçe 
Toplamına 

Oranı 
(%) 

Buğday (Ekmeklik) 53 138 1 061,5 0.41 14.46 2.75 

Buğday (Makarnalık) 28 129 729,3 0.28 9.94 1.96 

Nadas 13 23 426,9 0.17 5.82 1.82 

Fiğ 14 19 383,6 0.15 5.23 1.88 

Yonca 10 19 163,9 0.06 2.23 8.02 

Karışık Meyvelik 32 56 136,5 0.05 1.86 3.82 

Macar Fiği 2 4 106,6 0.04 1.45 1.26 

Kavaklık 18 30 86,4 0.03 1.18 36.08 

Mısır (Silaj) 2 10 66,0 0.03 0.90 11.93 

Yulaf 6 9 59,1 0.02 0.81 0.84 

Nohut 2 2 35,2 0.01 0.48 0.38 

Kiraz 5 12 33,9 0.01 0.46 8.26 

Kayısı 3 6 25,5 0.01 0.35 2.74 

Armut 1 3 19,7 0.01 0.27 51.04 

Elma (Starking) 4 7 17,4 0.01 0.24 2.13 

Çavdar 1 1 13,0 0.01 0.18 0.21 

Elma (Golden) 1 4 12,5 0.00 0.17 32.68 

Ceviz 1 2 11,0 0.00 0.15 23.22 
Üzüm (Sofralık-
Çekirdekli) 1 1 9,1 0.00 0.12 100.00 

Biber (sivri, çaliston) 1 1 2,4 0.00 0.03 100.00 

Vişne 1 1 2,1 0.00 0.03 34.68 

Elma (Grannysmith) 1 1 1,4 0.00 0.02 10.40 

Elma (Diğer) 1 1 0,6 0.00 0.01 0.53 

Kaynak : ÇKS, 2008  

 

Ürünün Ayrancı İlçe Toplamına Oranı’nın hesabı Çiftçi Kayıt Sistemi’nin 

verilerine göre yapılmıştır. Sistemde her bir ürün için ilçeler bazında ortalama verim 

kayıtları bulunmaktadır. Sistem buna göre üretilen miktarı, üretim alanı (da) ve 

Ortalama Verim (Kg/da) ile çarparak vermektedir. 
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Bitkisel üretim deseninde köy içerisinde önem derecesi az olan bazı ürünlerin 

ilçe bazında oranına bakıldığında bazı ürünlerde ciddi üretim miktarına sahiptir. Yani 

2008 yılı için sadece bu köyde üretilmiştir. Bu durum çekirdekli üzüm üretiminde ve 

biber üretiminde görülmektedir. Çizelge 4.4’de işletme sayısının ve arazi sayısının 1 

olduğu ürünler sadece o ürünü üreten kapama bahçeleri göstermektedir. Bu ürünler 

ticaret için üretilmektedir. Bunlar üzüm, biber, vişne, granysimith ve diğer elma 

çeşitleridir.  

Köyde silajlık mısır üretimi 2 işletme tarafından yapılmakta ve 66 da olarak 

görülmektedir (Çizelge 4.4). Bu üretim sulu alanda buğday üretiminden vaz geçerek 

yapılan bir üretimdir. Köyde koyunculuk faaliyetinin yanında süt inekçiliğide 

yapılmaktadır. Silajlık mısır üretimi süt inekçiliğinde kaba yem ihtiyacı karşılamaya 

yöneliktir.  

Köyde yapılan yulaf üretimi koyunculuk faaliyetinde yem elde etmek içindir. 

Elde edilen yulaf danesi kırılarak diğer yemlerle karıştırılmaktadır.  

Armut üretimi 19 da’lık alanda 1 çiftçi (işletme) ile yapılmaktadır. Bu üretim 

ticari değere sahiptir. Ayrıca kiraz üretimi özellikle beyaz kiraz üretimi yöreye özgü 

bir değere sahiptir. Bu üretim çeşidi de ticari değere sahiptir.  

 

 

4.1.3. Demografik ve Sosyal Yapı 

 

4.1.3.1. Nüfus 
 

Üçharman (Divle) Köyü nüfusu, daha önce çok kalabalık bir yerleşim yeri 

iken zamanla nüfusu dağılarak azalmış, yeni köyler oluşmuştur. Üçharman nüfusu ile 

ilgili rakamlara TÜİK Genel Nüfus Sayımı İstatistikleri’nden ulaşılmıştır. Ülkemizde 

ilk nüfus sayımı 1927 yılında yapılmıştır. İkinci genel nüfus sayımı ise 1935 yılında 

yapılmıştır. Bu ilk sayıma ait değerler hariç diğer genel nüfus sayım yıllarındaki 

değerler aşağıdaki Çizelge 4.5’te verilmiştir. Bu değerler 5 yıllık seri halindedir.  
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Çizelge 4.5. Genel Nüfus Sayım Yıllarına  Göre Üçharman Köyü Nüfusu 
Yılı Erkek Kadın Toplam 

1940 228 262 490 
1945 296 307 603 
1950 - - 631 
1955 390 372 762 
1960 368 393 761 
1965 389 374 763 
1970 335 392 727 
1975 375 381 756 
1980 363 384 747 
1985 327 350 677 
1990 286 309 595 
2000 200 211 411 

Kaynak : TÜİK, Genel Nüfus Sayımı İstatistik Yıllıkları  
 

1950 yılındaki Genel Nüfus Sayımı kadın ve erkek nüfusu değerlerine 

ulaşılamamıştır. Genel olarak kadın nüfusun az da olsa erkek nüfustan fazlalığı 

bulunmaktadır. Bu durum erkek nüfusun çalışmak için göç ettiğini göstermektedir. 

Çizelge 4.5’teki değerlerden Şekil 4.3 oluşturulmuştur.  

Şekil 4.3. Üçharman Köyünün geriye dönük 85 yıllık gelişim ve değişimini 

vermektedir. Divle nüfusunda 1955 yılından sonra bir durgunlaşma, 1970’li yıllarda 

bir azalma ve artış, özellikle 1980’li yıllardan sonra bir azalma görülmektedir (Şekil 

4.3.). Bu nüfus iş bulabilmek ve yaşam standartlarını yükseltebilmek amacıyla 

köyden kente göç etmiştir. 2000-05 serisindeki nüfus artışı özelikle 2001 yılında 

Türkiye’de görülen ekonomik krizin etkisi  ile işsiz kalan nüfusun yöreye geri dönüş 

yaptığını ifade etmektedir. 
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 Şekil 4.3. Genel Nüfus Sayımlarına Göre Üçharman Nüfusu 

 

2000 yılından sonraki nüfus değerleri aşağıdaki yıllık seri olarak verilmiştir 

(Çizelge 4.6). Verilerin derlenmesinde çeşitli kaynaklardan yararlanılmıştır. 

Bunlardan sağlık il müdürlüklerine ait kayıtlar da vardır. Sağlık il müdürlükleri 

düzenli olarak tüm yerleşim birimlerinde Ev Tespit Fişleri doldurmaktadırlar. Bu 

fişler nüfusun yaş ve cinsiyete göre dağılımı, öğrenim durumu, medeni hal, içilen su 

çeşidi, kullanılan hela tipi ve kullanılan ısınma aracı başlıkları altında detaylı bilgiler 

ihtiva etmektedir. Bu kayıtlardan 2002-2007 yılları için yararlanılmıştır. 

 

Çizelge 4.6. Yıllara Göre Üçharman Köyü Nüfusu 
Yılı Erkek Kadın Toplam  

20021 205 220 425  
20031 221 224 445  
20041 216 215 431  
20051 221 222 443  
20061 192 206 398  
20071 165 182 347  
20084  - - 313  

Kaynak : 
1 2002-2007 Yılları için Karaman Sağlık İl Müdürlüğü kayıtlarından  
  yararlanılmştır.   
2 Adrese Dayalı Nufus Kayıt Sistemi Yerleşim Birimleri Cetveli 
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Çizelge 4.6’daki toplam sütunundaki değerler kullanılarak Şekil 4.4 

oluşturulmuştur. Yıllara  göre genel olarak köyün nüfusu azalmıştır (Şekil 4.4). 2002 

ve 2003 yıllarındaki artış 2001 ekonomik krizi nedeniyle köye geri dönen nüfusu 

göstermektedir. 2005 yılından sonra yeniden azalmıştır. Ancak bu azalışın 

sebeplerini incelemek gerekmektedir.  

 

 
Şekil 4.4. Yıllara Göre Üçharman Köyü Nüfusu (2002-2007) 

 

Bir yerleşim yerindeki nüfusun azalışı iç göç ve ölümler sebebiyle 

olmaktadır. Ancak ölümler, salgın hastalık, afet v.b. olağan üstü durumlar dışında bir 

yerleşim yerindeki nüfusu çok azaltıcı faktör değildir. Rakam olarak ihmal edilebilir 

düzeydedir. İç göç şeklinde nüfus hareketinin varlığını net olarak ortaya koyabilmek 

için nüfus azalış değerinin, ölümlere bağlı olarak gerçekleşen nüfus azalışı 

değerinden izole edilmesi gerekmektedir Bu amaçla yörede ölümlere bağlı nüfus 

azalışını incelemek için yine Sağlık İl Müdürlüğü kayıtlarından Çizelge 4.7 

oluşturulmuştur. Çizelge 4.7’de Üçharman Köyü ile birlikte bu köye komşu diğer iki 

köy daha bulunmaktadır. Bunun nedeni; Üçharman, Akpınar ve Çat köyleri için bir 

sağlık merkezi olduğundan rakamlar her üç köy için ortaktır. Yalnız Üçharman köyü 

için rakam bulunamamıştır.  
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Çizelge 4.7. Üçharman-Akpınar-Çat Köyleri Yıllara Göre Nüfus 

Yıllar  Üçharman Akpinar Çat Toplam  
Nüfus 

Toplam Ölen  
Kişi Sayısı  

2002 425 294 384 1103 11 
2003 445 280 384 1109 13 
2004 431 288 383 1102 11 
2005 443 279 388 1110 6 
2006 398 258 369 1025 4 
2007 347 239 358 944 3 

Fark (2007-2002) 78 55 26 159 Toplam     48 
Kaynak : Karaman Sağlık İl Müdürlüğü- Bilgi İşlem Birimi kayıtları  

 

2002-2007 yılları arasında her üç köy için azalış 159 kişidir (Çizelge 4.7). Bu 

azalışın toplam 48 adedi ölüm olayına bağlıdır (Çizelge 4.7). Buna göre ölüme bağlı 

azalışların oranı 1/3’tür. Geriye kalan dilim (2/3) yöreden diğer bölgelere doğru bir iç 

göçün varlığını göstermektedir. 2002-2007 yılları arasında köy bazında en büyük  

nüfus azalışı Üçharman Köyü’ndedir  (78 kişi, Çizelge 4.7).  

Kırsal alandan göçler çalışabilir nüfusun yer değiştirmesi şeklinde 

olmaktadır. Bu amaçla ilk olarak erkek nüfus yerdeğiştirmekte, daha sonra ailesini de 

yanına almaktadır. Bu durumda demografik yapıda 15-49 yaş grubu belirgin bir 

azalış ve erkek nüfus/kadın nüfus oranında, kadın nüfusun fazlalığı görülmektedir. 
Kırsal alanda ölümlere bağlı olarak nüfusun azalması normal şartlarda 65 ve üstü yaş 

grubunda meydana gelmektedir. Araştırma alanındaki ölümlere bağlı olan azalışın 

yaş gruplarına göre dağılımını incelemek gerekmektedir. Bu amaçla yine Sağlık İl 

Müdürlüğü kayıtlarından Çizelge 4.8 oluşturulmuştur.  

 

Çizelge 4.8. Üçharman-Akpınar-Çat Köyleri Yaş Gruplarına Göre Ölen Nüfus 
Yıllar Yaş Grupları 

 0-6 7-14 15-49 50-64 65 +> 
2002-2007 1 0 5 6 32  

Kaynak : Karaman Sağlık İl Müdürlüğü-Bilgi İşlem Birimi kayıtları 
 

2002-2007 yılları arasında 65 ve üstü yaş grubunda ölüm olayına bağlı azalış 

değeri diğer yaş gruplarına göre yüksektir (32 kişi, Çizelge 4.8). Çalışabilir aktif 

nüfustaki ölüme bağlı azalma azdır (5 kişi, Çizelge 4.8).  
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Şekil 4.5.‘te Çizelge 4.8 değerlerinin oransal dağılımı görülmektedir. Buna 

göre ölümlere bağlı azalışın büyük çoğunluğu (%73, Şekil 4.5) 65 ve üstü yaş 

grubunda meydana gelmiştir. Daha önce de belirtildiği gibi sadece Üçharman Köyü 

için ölüm rakamları olmamasına rağmen Çizelge 4.7, Çizelge 4.8 ve Şekil.4.5 birlikte 

değerlendirildiğinde üç köyün oluşturduğu yöre için iç göç durumu hakkında bir fikir 

vermesi amacıyla verilmiştir.  

 

 
Şekil 4.5. Üçharman-Akpınar-Çat Köyleri Yaş Gruplarına Göre Ölen Nüfus 

 

Yukarıda vurgulandığı gibi bir yerleşim yerinde kadın sayısının erkek 

sayısından fazla olması iç göçün ortaya çıkardığı bir demografik sonuçtur. Şekil 

4.6.’da erkek nüfusun 2002’den sonra köye döndüğünü, 2005’ten sonra yeniden 

köyden göç ettiğini görmekteyiz. Bu verilerden ve grafikler ışığında Üçharman Köyü 

iç göç veren bir yerleşim yeridir.  
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 Şekil 4.6. Yıllara Göre Üçharman Köyü Erkek/kadın Nüfusu (2002-2007)  

 

4.1.3.2. Eğitim 
 

Üçharman  Köyünde 3 derslikli bir adet ilköğretim okulu vardır. Ancak 2008-

09 eğitim öğretim döneminde yeterli öğrenci olmaması nedeniyle okul kapatılmıştır. 

Taşımalı sistemle eğitim verilmektedir. Eğitim durumu ile resmi istatistiki kayıtlara 

Karaman Sağlık İl Müdürlüğü kayıtlarından ulaşılmıştır. Çizelge 4.9’da Üçharman 

Köyü’nde eğitim durumuna göre kişi sayısı görülmektedir.  

 

Çizelge 4.9. Eğitim Durumuna Göre Kişi Sayısı  

Yıl 

Okul 
Çağında 

Değil 

Okur 
Yazar 
Değil 

Okur - 
Yazar İlkokul Ortaokul Lise Yüksek 

Okul Toplam 

E K E K E K E K E K E K E K E K 
2002 15 14 10 42 16 25 118 115 32 14 13 7 1 3 205 220 
2003 11 9 7 42 19 28 132 115 32 15 17 13 3 2 221 224 
2004 15 11 8 38 17 27 125 108 33 17 15 11 3 3 216 215 
2005 15 15 9 36 13 25 126 106 33 21 22 16 3 3 221 222 
2006 16 11 7 30 10 25 104 103 26 18 25 18 4 1 192 206 
2007 17 12 6 24 12 21 93 92 19 17 16 15 2 1 165 182 

Kaynak: Karaman Sağlık İl Müdürlüğü-Bilgi İşlem Kayıtları 
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Genel olarak Divle Köyü’nde okur-yazar olmayan nüfus içerisinde kadın 

nüfusun miktarı yüksektir. Eğitimde ilkokullaşma oranı çok yüksektir (%77, Şekil 

4.7). Yine eğitim kademesinde orta okul kademesinde oran %15’tir. 

Burada belirtilmesi gereken bir husus orta okuldaki okullaşma oranının 

%15’e ulaşmasında 18.08.1997 tarihinde çıkan 4306 Sayılı Yasa ile 1997/`98 

öğretim yılından itibaren 8 yıllık kesintisiz zorunlu ilköğretime geçilmesinin 

etkisinin olmasıdır. 1997/`98 öğretim yılından önce ilkokullarda 5 yıllık zorunlu 

eğitim uygulanmakta, 6-12 yaş grubundaki çocukları kapsamakta idi. 

 

Şekil 4.7. Eğitim Durumuna Göre Kişi Sayısı (2002) 

 

İlköğretim oranının yüksek olmasında bu eğitim kademesinin zorunlu olması, 

bu hizmetin devlet tarafından verilmesi ve parasız olması bir etkendir. Aynı oran 

eğitim kademelerinde yükseldikçe azalmaktadır. Takip eden diğer eğitim 

kademelerinden yararlanabilmek için bir başka yerleşim yerinde barınma hizmeti 

satın alınmasının gerekli olması, beslenme ve diğer masraflar nedeniyle eğitim oranı 

düşmektedir. Bu durum yıllık gelirle orantılıdır ve gelir düştükçe eğitim oranı 

düşmektedir. Özellikle yüksek okul oranının çok düşük olduğunu görülmektedir 

(%1, Şekil 4.7). Bu durum yine kişilerin gelir durumları ve bu gelirden eğitim 

harcamalarına ayırdıkları miktar ile alakalıdır. Eğitim çağındaki bireylerin ücretsiz 
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aile işçisi olarak görülmesi, yükseköğrenim masraflarının yüksekliği bu sonuçta 

etkilidir.  
 

4.1.3.3. Mesken 
 

Üçharman Köyü’nün mesken tipi, özellikleri ve bunların dağılımı, köyün 

sosyoekonomik yapısını göstermesi açısından verilmiştir. Mesken tiplerinin 

oluşmasında yeryüzü şekilleri etkili olmaktadır. Tek ev ve eklentisinden oluşan 

yapıya iskan çekirdeği denilir. İskan çekirdeğinde aile fertlerini barındıran bir ev ve 

ekonomik faaliyetlerin sürdürüldüğü eklentiler vardır. Meskenler (evler) 

eklentileriyle beraber bir avlu içerisinde bulunur. Köy halkının ekonomik faaliyetleri 

ve mali gücü evlerin malzemesini, mimari tarzını ve planını dolayısıyla iskan 

çekirdeğini önemli ölçüde etkilemiştir (Gümüş, 1998). Mesken tipi olarak Üçharman 

(Divle) Köyü evleri çeşitlilik gösterirler. Eski evler kerpiç malzemeden yapılmıştır. 

Düz damlıdır ve toprak örtülüdür. Bununla birlikte yeni evler betonarme ve eğik 

çatılı olup kiremitle örtülüdür. Evler taşıyıcı sistem bakımından, gerek kerpiç gerekse 

de betanorme evler, yığma evlerdir. Kat sayısı bakımından çoğunlukla tek katlı 

evlerdir. Evlerdeki eklentiler ekonomik faaliyetlere göre çeşitli yapılar oluşmuştur. 

Bitkisel üretim faaliyetleri yapan her evde eklenti olarak bir ambar bulunmaktadır. 

Hayvancılık faaliyetleri nedeniyle eklenti olarak ahır bulunmaktadır. Ayrıca tarımsal 

ekipmanlar için de küçük bir atölye ve hangar bulunmaktadır.   

Yeryüzü şeklinin Divle’de evlerin dağılışına etkisi nedeniyle Üçharman 

meskenleri vadi boyunca dağınık ama bir nebze toplu yerleşim gösterirler. Evler 

birbirine eklenerek gitmektedir. Evler arasında mesafe vardır ama çok uzak değildir. 

Bu nedenle Üçharman (Divle) Köyü vadi içi köyüdür. Yerleşim ünitesi bakımından 

Üçharman (Divle) köyü çok yerleşmeli bir köydür. Yani köyün idari sınırları 

içerisinde birden fazla mahalle denilen yerleşim ünitesi vardır. Yerleşim ünitesi 

olarak mahalleler evlerin bir araya gelerek oluşturdukları ve sürekli oturulan evler 

topluluğudur. Bunun sebebi dağlık, engebeli bir topografyaya sahip olmasından 

dolayıdır. Bu durum daha çok tarımsal toprakların azlığından kaynaklanır. Köylüler 

kendilerine yeterli toprak bulmak amacıyla çevredeki uygun alanlara vadi boyunca 
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dağılmışlardır. Ülkemizde ekonomisi tarla tarımına dayalı olan köyler çoğunlukla 

toplu bir yerleşme düzeni gösterirler ve düzlük alanlarda yer alırlar. Hayvancılık 

faaliyeti yapan köyler ise daha ziyade yamaçlarda ve vadi içlerindedirler. Bu özelliği 

Üçharman Köyü’nde de görmek mümkündür. Bir vadi boyunca yamaçlarda 

kurulduğu için Üçharman (Divle) Köyü’nde hayvancılık kültürü daha baskındır.  

Divle’de ayrıca jeolojik yapının bir sonucu mağara meskenleri de vardır. 

Mağara meskenleri genellikle karstik bölgelerde görülmektedirler. Divle Kalesi 

böyle bir yapıdır. Çok eski bir yerleşim yeri olup 3-4 katlı bir apartman 

büyüklüğündedir. Odalar arasında tünellerle geçişler vardır. Mağara şeklindeki 

meskenlerin tabanda olanları bugün içlerinin karanlık olmasından dolayı daha çok 

ağıl olarak kullanılmaktadır.  

Meskenlerde kullanılan ısınma aracı bakımından Divle Köyü’nde 2007 yılı 

Ev Tespit Fişleri’ne göre mevcut 125 hanenin, % 78’si odun kullanmakta, %14’ü 

kömür kullanmakta, % 9’u diğer ısınma araçlarını kullanmaktadır. Bunlar arasında 

elektrik, doğalgaz ve petrol ürünleri yoktur. Ülkemizde ise köylerimizin %72'si odun 

ile ısınmakta, %12'si tezek ile, %9,2 ‚si kömür ile, % 6,8’si diğer ısınma araçları 

kullanmaktadır (Gümüş 1998). 
 

4.1.4. Araştırma Alanı Üçharman Köyü Tarihi ve Divle İsmi Hakkında Bilgi  

 

Üçharman Köyü’nün eski ismi Divle’dir. Bu ismin Devle kelimesinden 

zamanla türediği sanılmaktadır. 1964 yılındaki isim değişikliği ile köyün ismi 

Üçharman olmuştur.  

Divle çok eski bir yerleşim yeridir. Hristiyanlık dininin ilk dönemlerine ait 

izler bulunmaktadır. Coğrafi konum olarak tarihte Haçlı ordularının uğrak yeri olarak 

geçmektedir. Divle özellikle Karamanoğulları Beyliği zamanında önemli bir merkez 

ve yazlık başkent olmuştur. Şikari’nin Karamanoğulları adlı eserinde 14. yüzyılın 

ortalarında Karamanoğulları Beyi olan Karamanoğlu Fahrettin Ahmet Bey’in 

Divle’yi yaylak olarak kullandığı ve burada yazlık bir saray yaptırdığı kayıtlıdır 

(Konyalı, 1970). Yine Fatih Sultan Mehmet’in iki oğlundan biri olan Cem Sultan’ın 



4.ARAŞTIRMA BULGULARI ve TARTIŞMA                                Zafer YAŞAR 

39 

taht kavgası için kardeşi II. Bayezit’le savaşıp mağlup olduktan sonra Rodos’a 

kaçarken Divle’deki bu sarayda 2 yıl kadar saklandığı bildirilmektedir (Konyalı, 

1970). 

Yine kayıtlardan anlaşıldığı üzere Osmanlı 1833 yılında Mısır Valisi Mehmet 

Ali Paşa ile savaşa girer. Mehmet Ali Paşa’nın oğlu İbrahim Paşa yönetimindeki 

kuvvetleri daha önce ele geçirdiği Suriye üzerinden Çukurovaya girer. Osmanlı’yı 

Konya’da yenerek Kütahya’ya kadar ilerler. Bu sırada Divle yöresi de ele geçirilmiş 

ve buraya Helimoğullarından Mehmet Ağa “Bey (ayan)” olarak atanmıştır. Bu kişi 

Mısır Valiliği adına Divle Kazası’nın vergilerini toplamıştır.  

19. yüzyıl Osmanlı kayıtlarında 1844-45 maliye temettuat (gelir) 

defterlerinde Divle kaza (ilçe) merkezi olarak geçmektedir (Özel, 2008). Bu 

kayıtlarda Divle kazasındaki 5 mahalle ve kendisine bağlı 5 köy halkının emlak, 

arazi ve ağnam (küçük baş hayvandan alınan vergi) vergi kayıtları vardır. 1868 

yılında mülki idarede yapılan bir değişiklikle Konya Eyaletinin, Konya Sancağı, 

Ereğli Kazası’na bağlı nahiye statüsüne dönüştürülmüştür. Yani idari yönden kaza 

olan Divle bir alt kademe olan nahiyeye çevrilmiştir.   

1870, 1871 ve 1872 yıllarına ait Konya Salnameleri’nde Divle, Konya Eyaleti 

Ereğli Kazası’na bağlı bir nahiye olarak görülmektedir. Divle ile ilgili istatistiki 

bilgilere 1872 yılındaki Konya Salnamesi’nde verilen Divle nahiyesi ile ilgili 

istatistiki bilgiler Çizelge 4.10’da görülmektedir.  

 
Çizelge 4.10. Divle Nahiyesi’ne Ait  İstatistiki Bilgiler (1872) 
Yerleşim Yeri İsmi Hane Sayısı Nüfusu İlçeye* Olan Mesafe (Saat) 

Divle (Nahiye Merkezi) 478 1409 6 
Yaşamış (Başlamışlı) Köyü 19 39 7 
Büyükkoraş Köyü 77 279 10 
Küçükkoraş Köyü 43 138 9 
Can (Çat) Köyü 11 43 7 
Karaman (Kıraman) Köyü 59 209 7 
Berendi Köyü 74 279 6 
Kaynak : Başbakanlık Osmanlı Arşivleri Konya Salnameleri ; Özel, 2008’den  
*İlçe olarak kastedilen gümünmüdeki Konya Ereğli ilçesidir. Divle Nahiyesi 1872’de 
Ereğli Kazasına bağlıdır. 
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Divle nahiyesinin zamanla  nüfusunun artması ve halkın çiftlik olarak 

kullandıkları tarlaların uzak mevkilerde olması nedeniyle, bu çiftliklere gidip gelen 

halk zamanla bu mevkilere yerleşmeye başlarlar. Böylece yeni köyler kurulur. 1883 

tarihli Konya Salnameleri’nde mahalle sayısının 7, köy sayısının 11 olduğu 

belirtilmektedir.  

20 yüzyılın başlarında Divle yine nahiye statüsündedir. 1903 yılında Divle 

Nahiyesi’ne bağlı bir çiftlik olan Ayrancı-Derbent yöresine Kırım’dan gelen 200 

hanelik Tatar göçmenlerinin yerleştirilmesi ile yeni bir köy kurulur. Bu köy kayıtlara 

resmi olarak Osmaniye ismi ile tescil edilir. Ancak halk bu köy için Ayrancı ismini 

kullanmayı sürdürür. O yıllarda İstanbul-Bağdat Tren Yolu Projesi nedeniyle 

Osmaniye Köyü’nde tren yolu inşaatı yapılmaya başlanır ve işgücüne ihtiyaç vardır. 

Bu yüzden Osmaniye Köyü çevre köylerden hızla göç alır. Divle’den göç edenlerin 

de bu köye yerleşmesi ile Divle Nahiye olarak küçülür. 1905 yılında Osmaniye 

nahiye statüsü kazanır, Divle köy statüsü alır. Osmaniye Köyü, 1933 yılında yapılan 

bir değişiklikle halkın kullanmış olduğu Ayrancı ismini alır.  

Zaman içerisindeki idari statüsündeki değişimleri özetlenilen Divle’nin halkı 

tarafından kurulan köyler şunlardır; Anbar, Saray, Hüyükburun, Dokuzyol, Böğecik, 

Karaağaç, Kale, Kavuklar, Ulu Mahalle, Ağızboğaz kısmen Koraşlar, Çat Köyü ve 

Ayrancı ilçe merkezi.  

 

4.2. Divle Tulum Peyniri 
 

4.2.1. Ürün Tanımı 

 

Divle tulum peyniri; Karaman İli Ayrancı İlçesi Üçharman (Divle) Köyü 

sınırları içerisindeki bölgede yüzlerce şifalı otu bünyesinde barındıran bir floraya 

sahip yayla ve meralarda tamamen doğal yollarla beslenen koyun ve keçilerden elde 

edilen ve genellikle çiğ sütten yapılan peynirlerin ufalanarak yine koyun ve keçi 

derisinden hazırlanmış olan deri tulumlara sıkıştırılarak 3-7 ay obruk, mağara ve 
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mahzenlerde olgunlaştırmaya tabi tutulduktan sonra tüketime sunulan tulum 

peyniridir.  

Karaman İli Ayrancı İlçesi Üçharman (Divle) Köyü ve çevre köylerde 

üretilen bir tulum peyniridir. Peynir ismini depolama ve olgunlaştırmada yararlanılan 

tarihi Divle Obruğu’ndan almaktadır. Obruk olarak isimlendirilen mağara köyün 1,5-

2 km güneydoğusunda bir tepenin altında doğu-batı istikametinde uzanmaktadır ve 

uzunluğu yaklaşık 150 m kadardır. Obruğa peynir indirme ve çıkarma işlemleri 

tepenin üzerine kurulmuş bulunan bir asansör ile gerçekleştirilmektedir. Obruk doğal 

bir soğuk hava deposu niteliğindedir. Obruğun iç ısısı 4 ±1 °C ve rölatif rutubet 

%80±5 düzeyindedir. Depolama kapasitesinin arttırılması ve tulumların rahatça 

dizilebilmesi amacıyla obruğun içerisinde ahşap raflar çakılmıştır. Bu rafların 

mağaradaki küf dokusu ile olumsuz etkileşimi olmayacak tipten olmasına özen 

gösterilmiştir.  

 

4.2.2. Divle Tulum Peynirinin Geleneksel Olarak Yapılışı 

 

Bu bölümde sütün sağımından obruğa konuluncaya kadar Divle tulum 

peynirinin yapılışı hakkında bilgiler verilmiştir.  

 

4.2.2.1. Süt Sezonu ve Süt Sağımı  
 

Süt sezonu, hava şartlarının uygun olması ile mevsim sıcaklığının koyunların 

meraya çıkmasına müsaade ettiği dönemde başlar. Hava belli bir sıcaklıkta olmaz ise 

koyun yayılıma başlayamaz. Yayılım; koyunların meradaki otlamasına halk 

tarafından verilen isimdir. Koyunlar günde 2 kere yayılırlar. Sabah yayılımı ile 

karnını doyurur (işkembesini doldurur), ikindi yayılımı ile süt verimini arttırır. Karlı 

bir koyunculuk için koyunun iyi yayılması lazımdır. İyi bir çoban koyun verimini 

artırmada birinci derecede etkili faktördür.  

Sıcaklık, koyunların meraya çıkış zamanını belirleyen, dolaylı olarak süt 

veriminde önemli bir faktördür. Bu tarih ortalama olarak Karaman ili Ayrancı İlçesi 
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Divle yöresinde 25 nisan tarihine denk gelir (Grafik 4.7). Bu dönemde meradaki 

otlardaki su oranı fazla olduğu için bu durum süt miktarını da artırmaktadır. Bu 

dönemde sütteki yağ oranı göreceli olarak düşüktür. Geleneksel Divle Tulumu 

Peyniri yapımı için en uygun dönem bu dönemdir. Otların taze olması, sütteki yağ 

oranının düşük olması, peynir kalitesi ve randımanına olarak olumlu etki yapar. 

 

 Şekil 4.8. Divle Yöresi İçin İndirgenmiş Aylık Sıcaklık Ortalamaları 
 

 

Bu dönemin uzunluğu ortalama olarak 40 gün sürer. Yani 20 nisan tarihinde 

başlayıp 10 haziran tarihine kadar sürer. Ancak bu dönem 10 haziran tarihini 

geçemez. Bu dönemde sürü sayısına göre değişmekle beraber, gün içerisinde 13:00-

17:00 saatleri arasında koyunların sağımı yapılır. Sağım kapları yıkanır, üzerine 

süzek bağlanır. Koyun sağımına geçilir. Bir kadın 100 adet koyunu ortalama 3 saatte 

sağabilir. Bir koyun mevsimine göre değişmekle beraber ortalama 400 gr süt verir. 

Süt sezonunun başladığı 20 nisandan itibaren dönemler itibariyle koyun başına süt 

verimi azalmaktadır. Süt verimindeki değişim aşağıdaki Çizelge 4.14’te verilmiştir.  
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Çizelge 4.11. Dönemler İtibariyle Koyun Başına Süt Verimi Miktarı  

Süt Sezonu Süt Verimi 
(Koyun başına gr/gün) 

20 nisan-10 mayıs 300  
10 mayıs-10 haziran 400  
10 haziran-30 haziran 300  
30 haziran-25 temmuz 150  
25 temmuz- 15 ağustos 100 

 

 

25 temmuz-15 ağustos sezonunda koyunlar 2 günde 1 kez sağılır. Bu işleme 

“gün aşırma” denir. Bunun amacı hayvanda sütün kesilmesi istenir. Bunun nedeni 

koyunları koç katımına hazırlamaktır.  

Sağım sırasında memedeki sütün tamamı sağılmaz. Bir miktarı kuzu için 

bırakılır. Sağımı biten koyun varsa kuzusu ile emişmeye bırakılır. Daha sonra 

kuzular anasından ayrılır. Gün aşırma döneminde kuzular koyunları 2 günde 1 sefer 

emerler.  

Koyunlar meraya yayılmak üzere gönderilir. Koyunlar gece merada 

yayılırlar. Ertesi gün sabah 09:00-10:00 arası koyunlar geri dönerler. 3-4 saat geviş 

getirme için istirahat ederler. Tekrar sağım aşaması için hazırlık başlar.  

21 Haziran gün dönümünden sonraki dönemde süt miktarı iyice azalır. Bu 

dönem koyun yoğurdu ve yağ üretimi için en elverişli dönemdir. Çünkü sütteki yağ 

miktarı fazladır. 21 hazirandan sonraki dönemde “katkılı” tabir edilen çökelek’in 

içerisine peynir katılarak bir çeşit damak tadı üretilir. 10 kg çökelek’e 5 kg tam yağlı 

koyun peyniri karıştırılarak tulumlara basılır. Buna “yarı yağlı” da denir.  

Çökelek’in üretimi sütün yağ oranının yüksek olduğu dönem 21 hazirandan 

sonraki dönemdir. Koyun yoğurdu da bu dönemde üretilmeye başlanır.  

 

4.2.2.2. Divle Tulum Peynirinin Yapımı 
 

Sağılan ve süzülen süt kazanda bekletilir. Biraz ısıtılır. Parmak muayenesi ile 

ölçü olarak parmağı yakmayacak sıcaklık derecesinde mayalanır. Maya olarak 

kimyasal mandıra mayası kullanılır. Ölçü olarak 20 litreye göz kararı bir çay kaşığı 

maya kullanılır. Sonra mayalanan süt beklemeye bırakılır. Yaklaşık olarak 2-3 saat 
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bekletilir. Pelte şekline gelir. Bu aşamada pelte kırılır. Ateşe konur. Kazanın altına 

odun konularak ısıtılır. Peynir tabana çöküp, su yukarı çıkmaya başladığında ateşten 

indirilir. İnce kaput bezinden yapılmış süzekle süzülür. Süzeğin ağzı bağlanarak 

yükseğe asılır. 1-2 saat bekletilir. Sonra kese askıdan indirilerek baskı işlemi için bir 

taşın altına konur. Bu işlem son suyun da süzülmesini sağlar. Taşın altında 10 saat 

bekletilir. Bu sürenin sonunda kese açılır, peynir dilimlenerek temiz su içerisine 

konur. Bu işlemle peynir mayayı dışarı atar. Bu su 2-3 sefer değiştirilir. Bu işlem 7-8 

saat içerisinde gerçekleşir. Sudan süzülerek çıkartılır. Bu sırada 1 saat bekletilir. Bu 

işlemde suyunu atar. Bu aşamadan sonra peynir elle ufalanmaya başlanır. Mümkün 

olduğunca küçük parçalanmaya çalışılır. İyice ufalandığında tuzlama aşamasına 

geçilir. Öğütülmüş kaya tuzu yani iri tuz kullanarak tuzlanır. Tuzun iyice karışmasına 

özen gösterilir. Tuzun oranı için belli bir ölçü yoktur. Damak kontrolü ile uygun oran 

tesbit edilmeye çalışılır. Uygun oran kararlaştırıldığında daha önceden hazırlanmış 

deriye bastırılır. Bastırma işlemi elle yapılır. Bastırırken hava boşluğu kalmamasına, 

peynire kıl bulaşmamasına dikkat edilir. Doldurduktan sonra tulumun ağzı dikilir.  

Peynirin yağ oranını dışarı atması, sarı suyu tabir edilen en son kalan fazla 

suyu atması için tulum tığ ile homojen bir şekilde delinir.  

Tulumlar ölçü olarak iki parmak kalınlığında iri kum doldurulmuş bir zemine 

bırakılır. Bu işlem bir hafta sürer. Bu süre içerisinde zemindeki kum her iki günde bir 

yenisi ile değiştirilir. Bu işlem tulumdan uzaklaşan son suyun tuluma değmemesi için 

yapılır. Bu şekilde son suyun zararı önlenir. Yedinci günün sonunda Obruk Fişi’ne 

üreticinin adı-soyadı, tulumun kilosu, cinsi, obruğa giriş tarihi yazılır. Obruğa 

götürülür. Obruk bekçisinin nezaretinde obruk defterine kaydı yapılır. Obrukta uygun 

bir yere yerleştirilir.  

Geleneksel divle tulum peynirinin üretimi genel olarak mayıs ayında başlar, 

temmuz ayının sonunda biter. Ağustos ayından kasım ayına kadar obrukta 

olgunlaştırma süresidir. Olgunlaştırma süresi minumum 90 gündür. Bu sürenin 

sonunda tulumlar satılmaya başlanır.  

Olgunlaştırma sırasında tulumlardaki renk önce gök renginde olur ve tulumun 

yüzeyinde  pamuklaşma görülür. Bu pamuklaşma solar ve tulumlar kızarmaya başlar.  
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4.2.2.3. Deri Tulumlarının Hazırlanması  
 

Tulum için kullanılacak deri bir (1) yıl bekletilmiş koyun derisidir. Her 

üretici kendi derisini kendisi üretir. Kesilen koyunların derisi önce tuzlanarak asılır. 

Bu deri 1 yıl bekletilir. Bu sürenin sonunda askıdan indirilerek, soğuk suya ıslatılır. 

Tuzun uzaklaşması sağlanır. Güneşte kurumaya bırakılır. Derinin dış yüzeyindeki 

yünler ve kıllar koyun kırkım makası ile kırkılır. Deri tulum üretimi için hazırdır. 

Çeşitli ebatlara ayrılarak deri kesilir, sonra dikim işlemine geçilir. Ancak genelde 

büyüklükleri standart olmayıp çeşitli büyüklükte olurlar. Deri iğnesi ile pamuk ipliği 

kullanılarak dikilir. Tulum ambalaj şeklini aldıktan sonra ters yüz edilerek buğday 

unu ve tuz karşımına yatırılır. Bu işlem tulumun iç kısmının rutubetini almak için 

yapılır. İç kısımda kalan yağlar temizlenir. Bu şekilde tulum bir beze sarılarak 1 hafta 

bekletilir. Bu işlem ile deri sağlamlaşır ve sinek gibi hastalık taşıyıcıların bulaşması 

önlenir. Böylece tulum peynir basımına hazır hale getirilir.  

 

4.2.3. Divle Tulum Peynirinin Kimyasal, Mikrobiyolojik ve Duyusal Kalite 
Nitelikleri 

 

Divle tulum peyniri geleneksel yöntemlerle üretilen ve halk tarafından adına 

obruk denilen doğal bir mağarada olgunlaştırılan bir tulum peyniridir. Gelenekselliği 

nedeniyle standart bir üretim şekli olmadığı için divle tulum peynirinin kimyasal, 

mikrobiyolojik ve duyusal nitelikleri çok farklılık göstermektedir.  

Bu durum Türkiye’de üretilen tüm tulum peynirleri için söz konusudur. 

Üretim tarzının gelenekselliği, ham madde olarak çeşitli sütlerin kullanılması, üretim 

tekniğinin yörelere göre değişmesi, olgunlaştırıldıkları ambalaj materyallerinin, 

olgunlaştırma şartları ve süresinin farklı olması nedenleriyle bu farklılıklar ortaya 

çıkmaktadır. Bu nedenle standart kalitede tulum peyniri bulmak mümkün değildir. 

Ancak Türk Standartları Enstitüsü tarafından bu konuda tulum peynirinin tarifi 

yapılarak sağlaması gereken standartlar belirlenmiştir.  

Türk Standartları Enstitüsü, Tulum Peyniri Yapım Kuralları Standardı’nda 

tulum peynirini tarifini şu şekilde yapmıştır; ‘Çiğ sütün standardına uygun değişik 
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tür sütlerin veya karışımlarının pastörize edildikten sonra yapım tekniğine uygun 

olarak, peynir mayası ilave edilmesi ve tuluma sıkıca bastırılarak doldurulması, belli 

olgunlaştırma şartlarının bekletilmesiyle kendine has tat, koku ve renge sahip olan 

gözeneksiz yarı sert bir mamüldür’.  

Yine Tulum Peyniri Standardı (TSE 2006), tulum peynirlerini tuz içeriklerine 

göre sınıflandırmış, yağ oranlarına göre ise tiplerini belirtmiştir.  

 

Çizelge 4.12. Tulum Peynirlerinin Tuz ve Yağ Oranlarına Göre Sınıflandırılması 
ve Tiplendirilmesi 

SINIFLANDIRMA TİPLENDİRME 

Sınıf İsmi 
Tuz İçeriği 

(Kuru maddede  
%, m/m,en çok ) 

Tip İsmi  
Yağ Oranı 

(Kuru madde de 
%, m/m, en az) 

Birinci Sınıf %6 Tam Yağlı 45 
  Yağlı 30 
İkinci Sınıf %10 Yarım Yağlı 20 
  Az Yağlı <20 

Kaynak : Türk Patent Enstitüsü, Tulum Peyniri Standartları 
 

Buna göre iki sınıf ve dört tip tulum peyniri vardır. Sınıflandırma sisteminde 

peynirlerin tuz içerikleri katı madde de % (m/m) olarak ifade edilir. Birinci sınıf 

peynirler için tuz içeriği en çok %6,  ikinci sınıf peynirler için en çok %10’dur.   

Yine peynirlerin tiplendirme esasında yağ oranı kuru madde de % (m/m) 

olarak ifade edilir. Yağ oranları; tam yağlı peynir için en az %45, yağlı peynir için en 

az %30, yarım yağlı peynir için en az %20, az yağlı peynir için %20’den azdır.  

Bunlara ilaveten tulum peynirlerinin standart kimyasal özellikleri olarak ;  

1) Rutubet kütlece en çok %40 olmalıdır,  

2) Titrasyon asitliği laktik asit cinsinden en çok %3 olmalıdır.  

3) Ağır metallerden kalay 250 mg/kg, kurşun 0,3 mg/kg ve civa 0,03 mg/kg ‘dan 

fazla bulunmamalıdır.  

Bu bilgilerden sonra Divle tulum peynirinin kimyasal, mikrobiyolojik ve 

duyusal kalite nitelikleri olarak bu standartlara ne kadar yaklaştığı veya sağladığı 

verilecektir. Bu konudaki elde edilen veriler çok sınırlıdır ve birkaç araştırıcı 
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tarafından elde edilmiştir. Genel olarak gıda bilimi alanına girmekle birlikte konu ile 

ilgisi açısından literatür burada özet olarak sadeleştirilerek verilecektir.  

Divle tulum peynirinin kimyasal, mikrobiyolojik ve duyusal kalite nitelikleri 

üzerine yapılan araştırmalardan ilk ve dolayısıyla en eski olanı Ege Üniversitesi 

Ziraat Fakultesi Süt Teknolojisi Kürsüsü doktor asistanı Gönç tarafından 1971, 1972 

ve 1973 yıllarında yapılan bir araştırmadır. Araştırıcı söz konusu yıllarda peynir 

yapım mevsiminde Üçharman (Divle) köyüne giderek incelemeler yapmıştır. 

Üreticilerden bilgi almış, birkaç üreticinin süt sağımından peyniri obruğa koyuncaya 

kadar yapılan işlemleri izlemiştir. Peynir yapılışını tespit etmiştir. Araştırıcı 28 adet 

numune üzerinde duyusal ve kimyasal analizler yapmıştır.  

Araştırıcı Divle Tulum Peynirinin duyusal özelliği olarak numuneleri 

gözlemleyerek lezzet (tat) ve renk konusunda şu sonuçlara varmıştır. Peynirde renk 

olarak porselen beyazından krem rengine kadar değişen bir renk tespit etmiştir. 

Kendine has bir koku ve tat tespit etmiştir. Ancak bazı numunelerde hafif ekşi tat, 

bazılarında acı ve yakıcı tat, bazılarında mayamsı, meyvemsi veya diğer başka kötü 

koku ve tad tespit etmiştir. Tekstür ve görünüm konusunda bir analiz yapmamıştır.  

Araştırıcı su ve kuru madde, yağ ve kuru madde de yağ, protein, kül, tuz ve 

kuru madde de tuz, asitlik başlıklarında 28 adet numuneyi incelemiştir. Buna göre 

araştırıcının bulduğu değerler Çizelge 4.13’te görüldüğü gibidir. 
 

Çizelge 4.13. Divle Tulum Peyniri Analiz Sonuçları (Gönç 1974)   

Bileşim Birimi En az En Çok Ortalama  

Su % 35,50 49,76 42,86 
Kuru madde % 50,24 64,49 57,14 
Yağ % 20,00 34,50 25,15 
Kuru madde de yağ % 37,00 55,18 45,02 
Protein % 21,65 32,95 25,98 
Suda eriyen azot  100 gr/gr 0,226 1,894 0,826 
Ham kül % 3,40 6,97 5,06 
Tuz % 1,99 5,63 3,36 
Kuru madde de tuz % 3,29 9,67 5,89 
Asitlik S.H 40,30 169,00 76,70 
Kaynak : Gönç, 1974  
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Araştırıcı çalışmasında bulduğu sonuçlara göre şu tespitleri yapmıştır ;  

Peynirin su bileşiminde en az ve en çok değerleri arasında farkın çok 

olmasının (%14) sebebi üreticiler tarafından peynirin su bileşimine (rutubet) etki 

eden faktörler için standart bir işlemin yapılmamasından kaynaklanmaktadır. Bu 

faktörler şunlardır; Sütü mayalama derecesi, pıhtıyı işleme, pıhtıyı ısıtma ve pıhtıyı 

baskıda tutma. Araştırıcı peynirdeki su oranının (rutubet) azaldıkça kuru madde 

oranının arttığını, bununda peynirdeki protein, yağ ve diğer besin maddelerinin 

miktarını arttırdığını ve bunun da peynirin kalitesini arttırdığını tespit etmiştir. 

Peynirdeki rutubet ile peynir kalitesi arasında ters ilişki vardır.  

Peynirin yağ bileşimindeki en az ve en çok değerleri arasındaki farklılık kuru 

maddedeki farklılıkla benzerdir. Bu farkın oluşmasında etkili olan faktörler şunlardır; 

Kullanılan süt çeşidi, sütün yağ oranına göre standardize edilmeyişi ve pıhtı işleme 

tekniğine gereken önemin verilmemesidir. Çizelge 4.12’de tiplendirme kategorilerine 

bakıldığında Divle tulum peynirinde kuru maddedeki yağ oranındaki farklılıklar 

(Çizelge 4.13) peynirin sınıflandırılmasını güçleştirmektedir. Bu da standart bir 

üretim metodunun olmamasından kaynaklanmaktadır.  

Peynirlerin olgunlaşması sırasında bünyesindeki proteinler hidrolize olur. 

Yani amonyaklara parçalanır. Peynir proteinlerinin hidrolize olması peynirin 

olgunlaşması yani yenir hale gelmesi demektir. Peynir proteinini sütte bulunan 

kazein oluşturur. Normal olgunlaşmış bir peynirde suda eriyebilen azotlu maddelerin 

olması gerekmektedir. Bu azotlu maddelerin miktarı sayesinde peynirin protein 

düzeyi hesaplanır. Bu hesaplamada azot faktörü denilen 6,38 rakamı kullanılır. 

Azotlu maddelerin miktarı ile 6,38 azot faktörünün çarpımı protein düzeyi hakkında 

bilgi verir. Bulunan değerlere göre (Çizelge 4.13) Divle Tulum Peynirinin protein 

düzeyi salamuralı tulum peynirinin düzeyinden fazla çıkmaktadır.  

Peynirdeki saf kül miktarı peynirin su bileşimi ile doğru orantılıdır. Su 

miktarı arttıkça kül miktarı da artmaktadır.  

Tuzun, peynirin tad ve aromasını almasında fonksiyonu vardır. Peynirin 

olgunlaşmasında rol oynayan bakterilerin faaliyetlerini düzenler, istenmeyen 

mikroorganizmaların faaliyetlerini kontrol altına alır. Süt asidi gelişmesini düzenler. 

Ancak tulum peynirleri kuru maddede en çok %10 (Çizelge 4.12) tuz ihtiva 
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etmelidir. Gönç’ün yapmış olduğu analizlerde, kuru madedeki tuz oranının en az ve 

en çok değerleri arasında farklılık bulunmaktadır (Çizelge 4.13). Gönç’e göre bu 

farklılık peynirin tuzlanması sırasında tuz atan ve kontrol eden kişilerin damak 

tatlarının farklılığından kaynaklanmaktadır.  

Gönç’ün yapmış olduğu analizlerde elde ettiği süt asitliği değerlerinin en az 

ve en çok değerleri arasında büyük fark vardır. Ama genel olarak düşüktür. Gönç’e 

göre bunun nedeni divle tulum peynirinin yapılışında baskılama işlemiyle sarı suyun 

peynirden uzaklaştırılması ve işlem sırasında bir kaç kez temiz su ile muamele 

edilmesi işlemidir.  

Diğer bir araştırma Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakultesi Besin Hijyeni 

Teknolojisi Ana Bilim Dalı öğretim üyeleri Keleş ve Atasever tarafından yapılmıştır. 

Araştırmacılar iki yıl süreyle Divle Köyü’ne giderek peynirin üretim teknolojisini 

belirlemişlerdir. Standart bir üretim tarzının olmadığını tesbit etmişlerdir. Daha sonra 

20 adet numune üzerinde kimyasal, mikrobiyolojik ve duyusal analizler yapmışlardır. 

Analizler sonucu büyük değişkenlikler olduğunu tespit etmişlerdir. Peynirin kimyasal 

yönden TSE standarlarına uymadığını, mikrobiyolojik kalitenin ise arzu edilen 

düzeyde olmadığını bulmuşlardır. Kimyasal ve mikrobiyolojik kalitenin 

düzeltilebilmesi için, üretim sırasında hijyene uyulması gerektiğini, peynir kalitesini 

attırmak için ısı işlemi uygulanmış süt kullanılmasının ve üretim tekniğinin bir 

ölçüde de olsa standartlaştırılmasının gerekliliğini belirtmişlerdir. 

Araştırıcılar çalışmalarında buldukları sonuçlara göre şu tespitleri 

yapmışlardır ;  

Araştırıcılar su (rutubet) ve kuru madde, yağ, kül, tuz asidite ve pH 

kategorilerinde kimyasal analizler yapmışlardır. Analizler için 20 adet numuneyi 

incelemişlerdir. Buna göre araştırıcıların buldukları değerler Çizelge 4.14’de 

görülmektedir. 
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Çizelge 4.14. Divle Tulum Peyniri Analiz Sonuçları (Keleş ve Atasever 1996)   

Bileşim Birimi En az En Çok Ortalama  

Su % 33,32 53,00 42,98  
Kuru madde % 47,00 66,68 57,01  
Yağ % 12,00 35,00 21,31  
Ham kül % 1,89 5,43 3,78  
Tuz % 1,40 5,14 3,00  
pH % 4,98 5,79 5,41  
Asidite % 0,27 0,75 0,49  

Kaynak : Keleş ve Atasever, 1996 

 

Peynir numunelerinin kimyasal bileşimi oldukça değişkendir. Değişkenliğin 

büyük olması peynir üretiminde standardizasyonun olmamasından 

kaynaklanmaktadır.  

Ayrıca araştırmacılar peynirin duyusal özellikleri için daha önce bu konuda 

araştırma yapmış olan Gönç’ün kişisel gözleminden farklı bir metotla yapmışlardır. 

Gönç duyusal özellikleri lezzet ve renk olarak ele alarak sadece bu iki kategoride 

gözlemleme yoluyla inceleme yapmıştır. Keleş ve Atasever duyusal özellikler için 

lezzet ve renk kategorileri ile birlikte tekstür ve görünüm kategorilerinde de bir 

değerlendirme yapmışlardır. Bu değerlendirmeyi önceden bu konuda yetenek 

kazandırılmış 5 kişilik bir panelist grup ile birlikte yapmışlardır. Panelistler her bir 

numuneye her kategoride (lezzet, tekstür, görünüm, renk) 100 üzerinden puan 

vermişlerdir. Buna göre numunelerin hiç birisi 100 üzerinden tam puan 

alamamışlardır. Toplam puanlar 67-97 arasında değişmiş ortalama puan 79 olmuştur. 

Bu analiz Gönç tarafında kişisel gözlem yoluyla yapılmıştır.  

Yine Keleş ve Atasever, Divle Tulum Peyniri üzerinde ilk defa araştırma 

yapan Gönç’ten farklı olarak numunelerin mikrobiyal florasını incelemişlerdir. 

Mikrobiyal flora olarak koliform grubu, fekal streptokok ve maya ve küf yapısını 

incelemişlerdir. Bu floradan koliform grubu ve fekal streptokoklar besinlerde hijyen 

indeksi olarak kabul edilmektedir. Yani bunların varlığı üretim sırasında hijyen 

sorununu olduğunu göstermektedir.  

Koliform grubu mikroorganizmaların besinlerde çok fazla bulunması üretim 

sırasında uygulanan hijyenin göstergesi olmaktadır. Bu türler peynirlerde lezzet ve 

kaliteyi olumsuz yönde etkilemektedir. Bu tür mikroorganizmalar olgunlaştırma ile 
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azalmaktadırlar. Keleş ve Atasver’in araştırmalarında elde ettikleri değerler arasında 

farklılıklar vardır. Araştırıcılar bu farklılıkları standardizasyon probleminin varlığı ile 

açıklamaktadırlar. Keleş ve Atasever’in araştırmalarında buldukları değerler bu 

konuda araştırma yapmış bazı araştırıcıların bildirdikleri ve tavsiye ettikleri 

değerlerden yüksek, diğer bazı araştıcıların değerlerinden düşüktür. Araştırmacılara 

göre bu sonucun alınmasında analiz edilen numunelerin olgunlaşma sürecinin farklı 

dönemlerinde olması bir etkendir. Çünkü olgunlaşma için obruğa konulan numulerin 

olgunlaşma sürecine girmeleri aynı tarihte değildir. Ancak araştırmacılara göre 

sonuçta genel olarak peynir üretiminde hijyen sorunu vardır.  

Bir diğer grup fekal streptokoklar peynirin olgunlaşmasında rolleri vardır. 

Ancak bu türler daha önce belirtildiği gibi hijyen indeksi kabul edilmektedir. Bu 

türler çeşitli faktörlerin etkisi ile besin zehirlenmelerine neden olabilirler. 

 Araştırmacıların analiz ettiği numunelerden elde ettiği değerler (Çizelge-

4.14) bu konuda araştırma yapmış diğer araştırıcıların buldukları değerlerden 

yüksektir. Araştırmacılar bu sonucu da peynir üretimindeki hijyen sorununa 

bağlamaktadırlar.  

Mikrobiyal grup içerisindeki bir diğer grup maya ve küfler peynirde kolayca 

gelişerek görünüm, koku ve lezzet bozukluklarına neden olmaktadırlar. 

Araştırmacıların analiz ettikleri numunelerden elde ettikleri değerler yüksek 

çıkmıştır. Araştırmacılar bunun sebebini obruğun doğal mikroflorasından 

kaynaklandığını iddia etmektedirler. Ayrıca araştırmacılara göre elde ettikleri 

değerlerin bu konudan araştırma yapmış diğer araştırmacıların değerleri ile uyumlu 

olması bu konuda herhangi bir problemin olmadığını göstermektedir.  

 

4.3. Bir Yerel Kalkınma Projesi Örneği :Benim Peynirim Divle 
 

Bu bölümde Üçharman (Divle) Köyü’nde geleneksel metotla üretilmekte olan 

ve kendine has bir lezzete sahip olan Divle Tulum Peyniri için planlanmış ve 

faaliyetleri yürütülmüş olan Benim Peynirim Divle Projesi hakkında bilgiler 

verilmiştir. Önce projenin destek aldığı fon kaynağı ve bu fon kaynağının amaçları 

hakkında bilgiler verilerek, proje fikrinin nasıl geliştiği anlatılmıştır. 
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4.3.1. TR 52 DUZEY 2 (NUTS II) Bölgesel Kalkınma Programı 
 

Benim Peynirim Divle Projesi; Düzey 2 Bölgeleri Kalkınma Programı’ndan 

fon desteği almıştır. Düzey 2 Bölgeleri Kalkınma Programı dört farklı Düzey 2 

bölgesinde uygulanmıştır. Bunlar Konya ve Karaman illeri (TR52) ile birlikte Ağrı, 

Ardahan, Iğdır, Kars (TRA2), Kayseri, Sivas, Yozgat (TR72), Bingöl, Elazığ, 

Malatya ve Tunceli (TRB1) illeridir. Bu illerin sınıflandırılması istatistiki bir 

sınıflandırma sistemi olan İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması’na (İBBS)  

göredir. Program bölgeleri farklı özellikler taşımalarına rağmen, ekonomik ve sosyal 

koşulları incelendiğinde bir çok ortak özelliklerinin bulunduğu göze çarpmaktadır. 

Bu bölgelerin her birinde kişi başına düşen GSYİH ülke ortalamasının altındadır 

(Çizelge 4.15 ve Şekil 4.9).  

 

 

Buna ek olarak, bu bölgelerimizin göç verme, azalan kırsal nüfus ve kırsal 

ekonomi ile ilgili sorunların giderilmesi gibi ortak problemleri vardır (Anonim 

2006).  

 

Çizelge 4.15. TRA2, TR72, TR52 ve TRB1 İstatistiki Bölge Birimlerindeki 
İllerin Gayri Safi Yurt İçi Hasılaları; 2001 [Cari Fiyatlarla] 

İBBS Bölge İsmi Değer (000 000 TL) Oran Kişi Başına Gayri Safi  
Yurt İçi Hasıla ($) 

TR TÜRKİYE 178.412.438.499 100,0 2.146  
      

TR A2  

Ağrı 368.208.064 0,2 568  
Ardahan 134.591.476 0,1 842  
Iğdır 176.365.367 0,1 855  
Kars 344.968.703 0,2 886  

      

TR72 
Kayseri 2.335.114.393 1,3 1.806  
Sivas 1.269.800.037 0,7 1.399  
Yozgat 711.941.023 0,4 852  

      

TR52 
Karaman 4.237.395.803 2,4 1.554  
Konya 597.389.739 0,3 2.012  

      

TRB1 

Bingöl 244.048.180 0,1 795  
Elazığ 1.185.015.869 0,7 1.704  
Malatya 1.482.137.335 0,8 1.417  
Tunceli 175.249.211 0,1 1.584  

Kaynak : Türkiye İstatistik Yıllığı 2005, sayfa363-365, TÜİK  
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Şekil 4.9. Düzey 2 Bölgeleri Kalkınma Programı Hedef İlleri 

 

İBBS’na göre Düzey 2 Bölgesel Kalkınma Hibe Programı kapsamındaki iller 

arasında GSYİH değerleri arasında farklılıklar aynı zamanda bölgesel farklılıkları 

temsil etmektedir (Şekil 4.9). Bölgeler arasındaki farklılıkların artması ulusal 

kalkınma açısından risk doğurmaktadır.  

 Düzey 2 Bölgesel Kalkınma Programı, Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) 

koordinasyonunda Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB) tarafından yürütülmüştür. 

Devlet Planlama Teşkilatı programın teknik uygulamasından sorumlu kurumdur ve 

hibe olarak verilen fonların izlenmesini koordine etmiştir. Merkezi Finans ve İhale 

Birimi (MFİB), söz konusu kalkınma programının sözleşme makamıdır ve hibe 

programının idari ve mali uygulamasından sorumlu olmuştur. Proje faydalanıcıları, 

destek almaya hak kazanan projeleri için MFİB ile sözleşme yapmışlar ve bu 

sözleşme usül ve esaslarına göre aldıkları hibeyi kullanarak projelerinde 

belirledikleri hedefler için faaliyetlerini gerçekleştirmişlerdir. 
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MFİB bir kurum olarak, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa 

Komisyonu arasında 14.02.2002 tarihinde imzalanan bir mutabakat zabtı ile 

kurulmuştur. Kurumun kurulmasındaki amaç, Avrupa Birliği’nden Türkiye’ye tahsis 

edilecek olan Katılım Öncesi Mali Yardımlarının, Türkiye’de Merkezi Olmayan 

Uygulama Sistemi vasıtasıyla kullandırılmasıdır. Yani yasal dayanağı kanun ile 

kurulmuş bir kurum olarak MFİB, decentralisation terimini karşılayacak şekilde 

Türkiye’de merkezi olmayan bir yapıyı temsil etmeye çalışan yeni bir oluşumdur. 

MFİB, AB kuralları ve mevzuatına uygun şekilde hibe fonlarının doğru bir şekilde 

kullanılması, proje uygulaması sırasında proje faaliyetleri için yapılacak olan satın 

alma ve diğer ihalelerin duyurulması, fon desteği kazanan kurum ve kuruluşlar ile 

hibe sözleşmelerinin yapılması ve hibe ödemelerinin hak sahiplerine transferinin 

gerçekleştirilmesinden sorumludur. 

Bölgesel düzeyde uygulanan hibe programları, ekonomik kalkınma için 

bölgesel yaklaşımı destekleyen araçlar olarak görülebilir. Hibe programları deneyimi 

ile başarılı bölgesel politika araçları bölgelere aktarılacaktır. Hibe programları, 

projelerin seçimine ilişkin bölgesel kriterlerin getirilmesini, izleme ve 

değerlendirmeye önem verilmesini ve genel olarak geri kalmış bölgelere destek 

verilerek ekonomik ve sosyal uyumun arttırılmasını içermektedir (Anonim 2006).  

TRA2, TR72, TR52 ve TRB1 Düzey 2 Hibe Programı, Türkiye-Avrupa 

Birliği Mali İlişkileri kapsamında yapılmakta olup bütçesi, 70 milyon Avro'su 

Avrupa Birliği (Katılım Öncesi Mali Yardım 2004 Yılı Programı) desteği ve 20,67 

milyon Avro'su Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti katkısı olmak üzere 90,67 milyon 

Avro olmuştur (Çizelge 4.16). 
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Çizelge 4.16. TRA2, TR72, TR52 ve TRB1 Düzey 2 Bölgeleri Kalkınma 
Programı Bütçesi 

Programın Öncelik Alanları* AB Desteği  
(milyon €) 

Türkiye Katkısı  
(milyon €) 

TOPLAM  
(milyon €) 

Yerel Kalkınma Girişimleri 12.26 4.08 16.34 
KOBİ’ler 18.37 6.13 24.50 
Küçük Ölçekli Alt Yapı 30.62 10.21 40.83 
Teknik Yardım 8.00 0.00 8.00 
Yönetim Yapılarına Destek 0.75 0.25 1.00 
TOPLAM 70.00 20.67 90.67 
Kaynak : http://www.dpt.gov.tr/bgyu/abbp/Programlar/AKKM_bilgi.html 

 

 

TRA2, TR72, TR52 ve TRB1 Düzey 2 Bölgeleri Kalkınma Programı’nın 

Yerel Kalkınma Girişimleri Hibe Programı, KOBİ Hibe Programı ve Küçük Ölçekli 

Alt Yapı Hibe Programı olmak üzere üç tane alt programı (bileşeni) bulunmaktadır 

(Çizelge 4.16). Benim Peynirim Projesi, Yerel Kalkınma Girişimleri Hibe Programı 

bileşeninden hibe şeklinde fon desteği almıştır. 

TRA2, TR72, TR52 ve TRB1 Düzey 2 Bölgeleri Kalkınma Programı’nın 

genel amacı, dört farklı Düzey 2 bölgesinde bütüncül bölgesel kalkınma politikası 

uygulanması konusunda Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine yardımcı olunmasıdır.  

Programın özel amacı ise müşterek faydası bulunan faaliyetleri, kalkınma, 

özellikle de kırsal kalkınma için, yerel kaynaklı girişimleri teşvik etmek ve program 

bölgesinde gelir getirici faaliyetlerin çeşitlendirilmesine katkıda bulunmaktır 

(Anonim, 2006).  

Bu bileşen kapsamında desteklenecek projeler kapasite geliştirme projeleri ve 

yatırım projeleri olmak üzere iki kategoride sınıflandırılmıştır. 

Kapasite geliştirme projeleri, içerisinde yatırım unsuru olmayan, temel olarak 

bilgi ve uzmanlık kapasitesini geliştirmeyi hedefleyen projelerdir. Yatırım projeleri, 

tarımsal uygulamaları geliştirecek ve etkin toprak-kaynak yönetimi sağlayacak 

yatırımları desteklemeyi hedefleyen projelerdir. Her iki proje türü için proje 

başvurusu tüzel kişilikler tarafından yapılabilmektedir.  

Kapasite Geliştirme Projeleri’nin amacı; bölgenin imajının, tarımsal turizmin, 

eko-turizmin, kültürel turizmin geliştirilmesi, KOBİ’lere danışmanlık ve eğitim 

http://www.dpt.gov.tr/bgyu/abbp/Programlar/AKKM_bilgi.html
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hizmetleri verilmesi, yerel ürünlerin işlenmesi ve pazarlanması, ağaçlandırma, el 

sanatları gibi müşterek önemi olan küçük ölçekli faaliyetlerin desteklenmesi yoluyla 

yerel aktörler için kapasite oluşturulmasıdır (Anonim, 2006).  
Benim Peynirim Divle Projesi, yerel ürünlerin işlenmesi ve pazarlanması ve 

böylece yöresel rekabet edebilirlik gücünü arttırılması amacıyla hedef kitlesi 

üzerinde kapasite oluşturmayı amaçlamıştır. 

  

4.3.2. Benim Peynirim Divle Projesi  

 

Benim Peynirim Divle Projesi, Düzey 2 Bölgesel Hibe Kalkınma 

Programı’nın Yerel Kalkınma Girişimleri Alt Programı (bileşeni) içerisinde bir 

Kapasite Geliştirme Projesidir. Benim Peynirim Divle Projesi küçük ölçekli bir 

projedir. Divle yöresinde geleneksel tipik bir yöresel ürün olan Divle Tulum 

Peyniri’nin üretiminin standart hale getirilerek, coğrafi işaretinin alınması ve böylece 

bu ürünün geleneksel olarak üreten kırsal alandaki üreticiler kırsal kalkınma aracı 

olmasını sağlamayı amaçlamıştır.  

Projenin hakkında genel bilgiler özet halinde aşağıdaki matriste verilmiştir 

(Çizelge 4.17). Bu matris proje başvuru formundaki formatın aynısıdır. Anlaşılması 

açısından belirtilmesi gereken bir husus matristeki Beklenen Sonuçlar kısmında 

kullanılan dil edilgen ve di’li geçmiş zamandır. 
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Çizelge 4.17. Benim Peynirim Divle Projesi Proje Özeti Matrisi 
Projenin Türü “KAPASİTE GELİŞTİRME” 

Projenin Süresi 12 ay 

Projenin amaçları   
Genel Amaç(lar)  
Hayvansal üretim faaliyeti yapan tarımsal işletmelerin sosyo-
ekonomik düzeylerinin geliştirilmesi için müşterek önemi olan 
küçük ölçekli üretim faaliyetlerine katkıda bulunarak kapasite 
gelişimi sağlamak, bölgeler arası gelişmişlik farkını azaltılmasına 
ve yöresel bir ürünü markalaşmasına katkıda bulunmaktır. 
 
Özel Amaç(lar) 
1. Divle tulum peynirinin pazar kalitesine ulaşmasını ve 

değerinde satılmasını sağlamak,  
2. Yöredeki küçükbaş hayvancılığın gelişimi için kaba yem 

kaynaklarının artmasını sağlamak, 
3. Hayvansal üretim faaliyetinde istihdam edilen işgücünün 

kalitesinin arttırılması ve mesleki kapasitesinin geliştirilmesini 
sağlamak, 

Ortak(lar)  Projemizde ortak yoktur. 

Hadef grup(lar) Karaman İli Ayrancı İlçesi Üçharman (Divle) köyünde koyun 
yetiştirmek sureti ile elde ettikleri hammaddeyi işleyerek peynir 
üreten 15-49 yaş grubundaki aktif nüfus içerisinde bulunan köy 
halkı 

Nihai Faydalanıcılar Her yaştan tüketici grubu, yöreye komşu köylerde koyun 
yetiştiriciliği ile faaliyet gösteren üreticiler 

Beklenen Sonuçlar 1. 2007 yılında 300 kişilik hedef kitleye eğitimler verildi 
2. Marka tescil başvurusu yapıldı. 
3. Coğrafi işaretleme başvurusu yapıldı. 
4. Damızlık Koyun yetiştiricileri birliği kurulması için Tarım ve 
Köyişleri Bakanlığı Teşkilatlanma ve Destekleme Genel 
Müdürlüğüne başvuru yapıldı.                                                                                                 
5. Mera yönetim Birliği kuruldu 
6. 3 yıllık mera otlatma planı yapıldı  
7. Yem bitkileri üretimi arttı. 

Temel Faaliyetler Eğitim, Markalaşma 

Projenin kapsadığı bölge TR52 Konya – Karaman (Karaman İli Ayrancı İlçesi Üçharman 
Köyü) 

Kaynak : Benim Peynirim Divle Projesi başvuru dosyası dökümanları 

 

Matriste belirtilen “Hedef gruplar” projenin amaçları çerçevesinde, projeden 

doğrudan ve olumlu olarak etkilenecek gruplar/kuruluşlardır. “Nihai Faydalanıcılar” 

ise projeden uzun vadede geniş anlamda toplumsal veya sektörel boyutlarda yarar 

sağlayacak kişilerdir.  
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Benim Peynirim Divle, küçük ölçekli bir yerel kalkınma projesi olarak 

Çevrimiçi Proje Yönetimi formatında (PCM) tasarlanmıştır. Proje tasarımından önce 

sorun analizi yapılmış ve sorun ağacı oluşturılmuştur. Sorun ağacından hedef ağacına 

geçilerek projenin mantıksal çerçeve matrisi oluşturulmuştur.  

Proje ön koşulların sağlanması ve olması muhtemel risklerin elimine edilmesi 

durumunda (Mantıksal Çerçeve Matrisi dördüncü satır, EK 8), hedef gruba belirlenen 

eğitimleri vererek özel amaçlarını gerçekleştirmeye çalışmıştır (Çizelge 4.17). Bu 

özel amaçların gerçekleştirilmesi ile ulaşmak istediği genel amaç (Çizelge 4.17) 

Yerel Kalkınma Girşimleri Hibe Programı bileşeninin özel amacıdır. Proje bu amaç 

için çalışarak TRA2, TR72, TR52 ve TRB1 Düzey 2 Bölgeleri Kalkınma 

Programı’nın “müşterek faydası bulunan faaliyetleri, kalkınma, özellikle de kırsal 

kalkınma için, yerel kaynaklı girişimleri teşvik etmek ve program bölgesinde gelir 

getirici faaliyetlerin çeşitlendirilmesine katkıda bulunmak (Anonim 2006) şeklindeki 

özel amaçlara ulaşmaya çalışmıştır.  

Proje Divle Tulum Peynirin, pazar kalitesine ulaşmasını ve değerinde 

satılmasını sağlamak amacı (Özel Amaçlar, Çizelge 4.17) için üretimini standart hale 

getirmeyi ve kalite farklılıklarını gidermeye çalışmıştır.  

Benim Peynirim Divle Projesi; üç ana sorunun çözümüne yönelik 

zamanlandırılmış ve bütçelendirilmiş faaliyetler bütünüdür. Bunlar yörede 

hayvancılıkta en büyük maliyet olan kaba yem kaynaklarının arttırılarak işletme 

masraflarının azaltılması, peynir ham maddesi olan sütün arttırılması, tulum 

peynirinin üretiminin standart hale getirilerek kalitesinin arttırılması ve menşe işareti 

ile koruma altına alınarak fason üretimin önlenmesi, divle tulum peyniri arzının 

kısıtlanarak değerinin arttırılması ve böylece yöre halkının gelir kaynaklarını 

arttırılması hedeflenmiştir 

Projenin temel faaliyetleri eğitim ve markalaşmadır (Çizelge 4.17). Projenin 

eğitim bileşeni kapsamında verilen eğitimler, marka tescil ve coğrafi işaretleme, 

örgüt ve örgüt kültürü, tulum peyniri üretim teknolojisi, mera yönetimi, yöreye 

adapte olabilecek yem bitkileri üretimi, hayvan barınakları, uygun yem ve yemleme 

metotları, hayvan yetiştiriciliği, sürü sağlığı ve yönetimi konu başlıklarında olmuştur. 

Bu eğitimler teorik olarak verilmiştir. Uygulamaya dönük olarak yörede sezonluk 
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faaliyet göstermekte olan özel bir peynir mandırası işletmesine teknik gezi 

yapılmıştır. Bu gezi ile özellikle peynir üretim ünitelerinde olması gereken hijyen 

unsurları gösterilmeye çalışılmıştır. 

Proje bileşeni olarak hedef gruplara (Çizelge 4.17) yönelik eğitim 

faaliyetinde tulum peynirinin üretiminde birinci derece de rol oynayan ve dolayısıyla 

peynir kalitesini direk etkileyen kadınlara ayrı bir önem verilmiştir. İş gücü olarak 

erkek nüfusla aynı şartlarda çalışan ancak çoğu zaman cinsiyet faktöründen dolayı, 

eğitim imkanlarına erişemeyen kadınlara öncelik verilmiştir. Projenin eğitim 

faaliyetleri araştırma alanında mevcut olan fiziki şartlarda bir sınıf ortamı 

oluşturularak yüz yüze gerçekleştirilmiştir. Eğitimler gündüz iş saatlerinde 

yapılmayıp akşam saatlerinde yapılmıştır. Bu şekilde eğitimlere katılımın arttırılması 

sağlanmıştır. Kadınlar eşleri ile birlikte eğitimlere katılmışlardır. 
Projenin markalaşma faaliyeti olarak coğrafi işaret başvurusu ve tanıtım 

amaçlı festival yapılmıştır. Coğrafi işaret başvurusu faaliyeti; Divle tulum peynirinin 

ürün tanımından hareketle, ürünün ayırt edici özellikleri belirtilerek, Türkiye’de 

üretilen diğer benzeri tulum peynirlerinden farklı olduğuna atıfta bulunarak, ürünün 

taklitlerinin üretilmesinin engellenmesi amacıyla Türk Patent Enstitüsü nezdinde  

yapılan tescil işlemidir. Bu amaçla ürünün üretildiği coğrafya, ürünün menşei olarak 

gösterilerek menşe işareti başvuru teknik dosyası hazırlanmış ve Türk Patent 

Enstitüsü’ne müracatı yapılmıştır. Bu faaliyet Yerel Kalkınma Girşimleri Hibe 

Programı’nın bir alt bileşeni olan Kapasite Geliştirme Projeleri kapsamındaki “yerel 

ürünlerin işlenmesi ve pazarlanması” hedefindeki müşterek önemi olan küçük 

ölçekli bir faaliyettir. Divle tulum peynirinin en önemli ayırt edici özelliği 

olgunlaştırma periyodundan kaynaklanmaktadır. Bu periyot doğal bir oluşum olan ve 

obruk ismi verilen bir mağara da gerçekleşmektedir.  

Projenin tanıtım bileşeninde bir festival gerçekleştirilmiştir. Bu faaliyet proje 

faaliyet takviminin sonlarına doğru proje takviminin 11.ayında gerçekleştirilmiştir. 

Proje süresi 12 aydır (Çizelge 4.17). Festival, Benim Peynirim Divle projesinin 

tanıtımının yapıldığı ve proje faaliyetleri hakkında kamuoyuna bilgi verildiği ve 

AB’nin Bölgesel Kalkınma Yaklaşımı’nın ve AB’nin projeye katkısının gösterildiği 

bir görünürlük faaliyeti olmuştur. Festivale başta Karaman Valisi olmak üzere il ve 
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ilçe daire amirleri ve Ayrancı ilçesine komşu Konya ili sınırlarındaki Ereğli 

ilçelesinden katılım olmuştur. Festivalden sonra proje içerisinde takvimlendirilen ve 

bütçelendirilen bir faaliyet olmamasına rağmen, projenin çarpan etkileri sonucunda 

tarım programları yapan ulusal bir kanalda, canlı yayında yöre ve ürünün tanıtımı 

yapılmıştır. Bu yayının etkisi ile tüm Türkiye çapında ürüne yönelik talep miktarında 

bir artışı olmuştur. Talep artışı ürün kg fiyatını arttırmıştır. Projeden önce 11-13 

TL/Kg olan peynir fiyatı proje sonrası 15-16 TL/Kg çıkmıştır.  
 

4.4. İşletmelerden Elde Edilen Verilerin Değerlendirilmesi 
 

4.4.1. İşletmelerin Sosyo-Ekonomik Özellikleri 

 

4.4.1.1. İşletmelerin Nüfus ve İş Gücü Varlığı  
 

Nüfus çiftçi aileleri için iş gücü kaynağıdır. Ülkemiz tarım işletmelerinde, 

işgücünün esas kaynağını çiftçi ailesi teşkil etmektedir. Sosyo-ekonomik hayatın 

vazgeçilmez bir unsuru olan nüfus, bütün sektörlerde iş gücü kaynağı olarak 

kullanıldığı gibi, çeşitli sektörlerin ürettiği mal ve hizmetleri tüketmesi bakımından 

da önem arz etmektedir (Erkuş ve ark., 1995). İşletmelerde ortalama nüfus miktarı ve 

yaş gruplarına göre dağılımının tespiti, işletme başına düşen gelirin işletmede 

bulunan fertler arasında bölüşümü açısından önem arz ederken, diğer taraftan da, 

çalışabilir nüfusun ve aile iş gücü miktarının tespit edilmesinde de yararlanılmaktadır 

(Kızıloğlu, 1994).  

İncelenen işletmelerde nüfus yaş gruplarına ve cinsiyete göre dağılımı 

incelenmiştir. Sonuçlar Çizelge 4.18’de verilmiştir. İncelenen işletmelerde ortalama 

nüfus miktarı 3,3 kişidir (Çizelge 4.18). Bu rakam aynı zamanda ortalama aile 

büyüklüğü demektir. İşletmeler ortalaması nüfus sayısı GTS 2001’e göre Türkiye 

ortalaması olan 5 kişiden azdır. İşletmeler küçük aile işletmeleridir.  



4.ARAŞTIRMA BULGULARI                                                           Zafer YAŞAR 

61 

Çizelge 4.18. İncelenen İşletmelerde Yaş Gruplarına Göre Nüfus ve 
Oranları 

 Yaş Grupları Toplam 
(b)  0-6 7-14 15-49 50-64 65+> 

Erkek 8 5 42 12 10 77 
Kadın 3 9 42 13 6 73 

Yaş Grubu Toplamı (a) 11 14 84 25 16 150 
Nüfus Ortalaması 0,2 0,3 1,9 0,6 0,4 3,3 
Oran (a/b)  7,3 9,3 56,0 16,7 10,7 100,0 

 

Araştırma alanında incelenen işletmelerde toplam nüfusun yarıdan fazlasını 

(%56) 15-49 yaş grubu oluşturmaktadır (%56 Çizelge 4.18). Bunu %16,7 ile 50-64 

yaş grubu, %10,7 ile 65 ve üstü yaş grubu, %9,3 ile 7-14 yaş grubu ve % 7,3 ile 0-6 

yaş grubu izlemektedir.  

Ziraat Odaları Birliği’nin 1982-83 Zirai ve İktisadi Raporu’na göre; Ülkemiz 

tarım işletmelerinde toplam nüfus içinde 15-64 yaştakiler %47,61 oranı ile başta 

gelirken, araştırma alanındaki işletmeler için bu oran %72,7’dir (Çizelge 4.16). Bunu 

%29,92 nisbeti ile 7-14 yaş grubundakiler takip etmektedir. 0-6 yaştaki çocuk nüfusu 

ve ile 65 ve daha yukarı yaştaki ihtiyar nüfusun oranları sırasıyla %11,94 ve 

%10,53’tür. 

Uluslar arası kriterlere göre, 15-64 yaş dilimlerindeki toplam nüfus, 

çalışabilecek ve ekonomik faaliyete katılabilecek nüfus diye tanımlanır (Doğanay, 

1994). Araştırma alanında incelenen işletmelerde 15-64 yaş dilimleri toplamı % 

72,7’dir (Çizelge 4.18). Bu oran aynı zamanda Üçharman Köyü için çalışabilir 

nüfusu göstermektedir.  

Nüfusun ekonomik yapısı ortaya konurken bir de nüfusta bağımlılık 

oranından bahsedilir. Bağımlı nüfus kendileri çalışmayıp, üretileni tüketen kitleyi 

ifade etmektedir. Yani bağımlı nüfus henüz çalışmayan 0-14 yaş dilimleri toplamı ile 

aktif çalışma sonrası emekli olmuş 65 ve üstü yaş dilimleri toplamı, tamamı çalıştığı 

varsayılan 15-64 yaş grubu nüfusunun üretimine ortak olmaktadır. Bu durum 

nüfusun tüketicilik fonksiyonunun bir tezahürüdür. Bağımlı nüfus matematiksel 

olarak 0-14 yaş yaş dilimleri toplamı ile 65 ve üstü yaş dilimleri toplamı, toplanarak, 
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15-64 yaş dilimleri toplamına oranlarak ifade edilir. Bağımlı nüfus hesabına ilişkin 

formül (3) numaralı denklemdedir. 

 

Bağımlı nüfus 100
6415

65140
∗

−

>++−
=

∑
∑ ∑                      (4.3) 

 

Bu denkleme göre hesaplanan araştırma alanında incelenen işletmelerde 

bağımlı nüfus oranı %37,6 çıkmaktadır. Ancak pratikte kırsal kesimde ücretsiz aile 

işçisi olarak çocukların küçük yaşlardan itibaren çalışmaya başlaması ve yaş 

nedeniyle iş görmesine engel bedeni rahatsızlığı olmadığı sürece 65 ve üstü yaş 

dilimi de çalışmaya devam etmektedir. Anket uygulama safhasında edinilen 

gözlemler sonucu araştırma alanında incelenen işletmelerde 0-6 yaş grubu hariç diğer 

yaş grupları (7-65+>) iş gücüne tam olarak katılmaktadır. Araştırma alanında 

incelenen işletmelerde nüfusun %92,7’sinin 7-65+> yaş aralığındadır (Çizelge 4.18). 

Bu sonuç ile araştırma alanında işgücü açısından önemli bir potansiyelin var olduğu 

anlaşılmaktadır. Bu potansiyel erkek iş birimi cinsinden 106,5 EİB’dir. Ortalama 

olarak bir işletmede 2,37 EİB aile iş gücü bulunmaktadır. Araştırmalardan elde 

edilen verilere göre, tarım işletmelerimizde, her bir işletmenin ortalama iş gücü 

varlığı 3,90 EİB’dir (Erkuş ve ark, 2005).  

Tanımındaki üretime katılmayıp, diğer yaş gruplarının üretimine ortak olma 

özelliğinden dolayı araştırma alanı için gerçek bağımlılık oranı, bakıma muhtaç 0-6 

yaş grubunu ele alındığında, (4.3) numaralı denklemden bağımsız olarak bu yaş 

grubunun incelenen işletmeler toplamına oranını göstermektedir. Bu oran %7,3’tür 

(Çizelge 4.18). Araştırma alanında anket uygulama safhasında işletmeler ile mülakat 

görüşmelerinden ve yapılan gözlemlerden çıkarılan bir diğer önemli sonuç, tarım 

işletmelerinde bağımlı nüfus oranının küçük olması, işletmelerde çocukların ücretsiz 

aile iş gücü olarak çalışmasının bir sonucudur. 

 

 



4.ARAŞTIRMA BULGULARI ve TARTIŞMA                                Zafer YAŞAR 

63 

4.4.1.2. İşletmelerde Nüfusun Eğitim Durumu 
 

Üretim kaynaklarından en etkin şekilde yararlanma müteşebbisin işletmecilik 

bilgi ve becerisi ile mümkün olabilmektedir. Yani; doğal kaynaklar (toprak), emek, 

sermaye gibi ana üretim faktörleri yanında bir dördüncü faktör olarak müteşebbis 

büyük önem taşımaktadır. Bu noktadan hareketle müteşebbis, ana üretim faktörleri 

olan doğal kaynaklar, emek, sermayeyi kombine ve organize ederek üretime girişen 

ve giriştiği faaliyetin tüm sorumluluğunu yükümlenen kişi olarak tanımlanmaktadır 

(Açıl, 1982). Tarım işletmelerindeki başarı üzerinde işletme sahibinin gerek doğuştan 

ve gerekse sonradan elde ettiği teorik ve pratik bilgilerin büyük önemi vardır (Erkuş 

ve ark., 2005). İşletmelerin başarısında, müteşebbis faktörünün eğitim seviyesi ve 

yaşı etkilidir. Bu düşünceden hareketle araştırma alanında incelenen işletmelerde, 

işletme sahiplerinin ve diğer aile bireylerinin eğitim seviyesine kısaca değinilmiştir. 

İncelenen işletmelerde işletme sahiplerinin yaş ortalaması 51’dir. Büyük 

çoğunluğunun eğitim seviyesi ilkokuldur. Mesleki deneyim süresi ortalama 36 yıldır.  

Araştırma alanında incelenen işletmelerdeki toplam 150 bireyin 7’si henüz 

eğitim çağına gelmemiş çocuktur. Lisans, önlisans ve lise düzeyinde eğitim alanların 

ya da almakta olanların sayısı 27 olarak belirlenmiştir. Hiç eğitimi olmayan birey 

sayısı 10’dur. Geri kalan 106 birey ilköğretim öğrencisi ya da mezunudur. 

2008 yılında başlatılan pilot uygulama ile Karaman İli’nde okul öncesi eğitim 

zorunlu hale getirilmiştir. Ancak araştırma alanında mevcut bir ana okulu yoktur. 

Mevcut 3 derslikli bir ilköğretim okulu vardır. Ancak 2008-2009 eğitim öğretim 

yılında yeterli öğrenci olmaması nedeniyle okul kapalıdır. Taşımalı sistemle eğitim 

verilmektedir.  

 

4.4.2. İşletmelerde Arazi Varlığı 

 

Bir  ekonomik ünitedeki üretim faktörleri doğal kaynaklar (toprak), sermaye, 

emek ve müteşebbis şeklinde sıralanır. Tarımsal ürünlerin üretimi amacıyla üretim 

faktörlerinin organizasyonunu gerçekleştiren bütünlüğe tarım işletmesi denilebilir. 
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Buradan hareketle tarımsal işletme, bitkisel ve hayvansal ürünleri üreten ve bu 

ürünleri kısmen veya tamamen işleyen, ekonomik bir birimdir. Dolayısıyla üretim 

faktörleri tarım işletmeleri için de geçerlidir. Bir diğer husus bu ekonomik birimde 

çalışan dolayısıyla bitkisel ve hayvansal ürünleri üreten ve bu ürünleri kısmen 

işleyen insanlar aralarında 1. dereceden akrabalık bulunan (aile bağı) sosyolojik bir 

birimdir. Dolayısıyla tarım işletmeleri sosyo-ekonomik bir ünitedir. Tarımsal işletme 

aynı zamanda hane halkıdır. 

Arazi, tarımsal işletmelerin kuruluş yerini ve faaliyetlerini belirleyen ve 

etkileyen doğal bir faktördür. Arazi direkt olarak bitkisel üretim faaliyetlerinin, 

dolaylı olarak da hayvansal üretim faaliyetlerinin yapıldığı alan (mekan) ve üzerinde 

çalışan insanlar için istihdam sağlayan bir işyeri olarak önem taşır. Bu alan üretim 

faktörlerinden doğal kaynaklar içerisinde yer alır. Bir üretim faktörü olarak arazi 

tarım işletmeleri için topraktır. Toprak yenilenemez ve üretilemez kıt kaynak, üretim 

faktörü ve canlı bir ortamdır.  

 

4.4.2.1.İşletme Büyüklükleri  
 

Tarım işletmelerinin sahip olduğu toprak miktarı (büyüklüğü) ve 

topraklarının verim kabiliyeti işletmelerin elde edeceği gelirin tayin edilmesinde 

kullanılabilmektedir. İşletme geliri işletmelerin sınıflandırılmasında kullanılan bir 

kriterdir. Bu kriterden politikaların belirlenmesinde yararlanılmaktadır. Tarımsal 

faaliyetlerin çeşitliliği nedeniyle sosyo-ekonomik bir ünite olan tarım işletmelerinin 

sınıflandırılması zordur. Genelikle aynı üretim alanında faaliyet gösteren işletmelerin 

gruplandırılması yaygındır. Bununla birlikte Türkiye’de tarım işletmelerinin 

sınıflandırılması arazi büyüklüklerine göre yapılmaktadır. 11.06.1945 tarih ve 4753 

Sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu çerçevesinde tarım işletmelerinin 

büyüklüklerine göre sınıflandırılmasında esas alınan büyüklük kriterleri Çizelge 

4.19’da verilmiştir.  
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Çizelge 4.19. Tarım İşletmelerinin Büyüklük Sınıflandırılması Kriterleri 

Büyüklük Sınıf İsmi  Arazi Genişlik (Büyüklük)  
Sınıfı (Da) 

1.Küçük işletme 1-500 
1.1.Küçük aile işletmesi 1-100 
1.2.Orta aile işletmesi 101-250 
1.3.Büyük aile işletmesi 251-500 

2.Orta işletme 501-5000 
3.Büyük işletme 5000-> 
 

 

Çizelge 4.19’dan da görüldüğü gibi tarım işletmeleri, küçük tarım işletmesi, 

orta tarım işletmesi ve büyük tarım işletmesi olarak 3 ana kategoriye ayrılmaktadır. 

Küçük tarım işletmeleri daha çok aile işletmeleri olarak görülmektedir. Bu nedenle  

sınıflandırma kendi içerisinde arazi genişliğine (büyüklüğüne) göre küçük aile 

işletmesi, orta aile işletmesi ve büyük aile işletmesi şeklinde yapılmaktadır. 

Araştırma alanında incelenen işletmeler küçük tarım işletmeleridir. İşletme 

büyüklüğü olarak 1-500 da arazi genişliğindedirler. İşletme büyüklükleri için 

anketlerle elde edilen birincil verilerde minumum değer 0 dekar, maksimum değer 

275 dekar aralığındadır. Araştırma alanında Çizelge 4.19’da arazi genişlikleri verilen 

kriterlerde orta tarım işletmesi ve büyük tarım işletmesi bulunmamaktadır. Bu 

sonuçta araştırma alanının topografyası etkilidir.  

İncelenen işletmeler için işletme büyüklük gruplarının oluşturulması yukarıda 

belirtilen 11.06.1945 tarih ve 4753 Sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu 

çerçevesinde belirlenen büyüklük gruplarına göre yapılmış ve Çizelge 4.20’de 

verilmiştir.  
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Çizelge 4.20. İncelenen İşletmelerde İşletme Büyüklük Grupları, Sayı ve 
Oranları 

İşletme Büyüklük Grupları 
(Küçük işletmeleri için)  

İşletme  
Sayısı 
(Adet) 

İşletmelerin  
Oranı 
(%)  

Toplam  
Toprak  

Kullanım  
Miktarı 

(da) 

Toprak 
Kullanım 

Oranı 
(%) 

0. (Hiç arazisi yok) 2 4,4 0 0 
1. (1-100 Da) 33 73,3 1148 43,3 
2. (101-250 Da) 9 20,0 1227 46,3 
3. (251-500 Da)  1 2,2 275 10,4 

Alt Toplam (1+2+3) 43 95,5 2650 100,0 
Genel Toplam 45 100,0 2650  

 

İncelenen işletmelerde hiç arazisi olmayan 2 adet işletme vardır (Çizelge 

4.20). İncelenen işletmelerin %73,3’ü 1-100 da arazi genişlik sınıfında olan küçük 

aile işletmesi, %20,0’si 101-250 da arazi genişlik sınıfında olan orta aile işletmesi, 

%2,2’si 251-500 da arazi genişlik sınıfında olan büyük aile işletmesidir (Çizelge 

4.20). Büyük aile işletmesi 1 adettir. İşletmelerin büyük çoğunluğu küçük aile 

işletmeleri olan 1-100 da aralığında yoğunlaşmaktadır (%73,3; Şekil 4.10). Yine bu 

aile işletmeleri toprakların % 43,3’ünde (Çizelge 4.20) tarım yapmaktadır. Buna 

karşın orta aile tarım işletmeleri küçük aile tarım işletmelerinden daha fazla alanda 

tarım yapmaktadır (% 46,3; Çizelge 4.20). Bu sonuç küçük aile tarım işletmelerinin 

tarım alanlarının çok parçalı olduğunu göstermektedir.  

 

  Şekil 4.10. İncelenen İşletmelerde İşletme Büyüklük Grupları 
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Hiç arazisi olmayan 2 adet işletme tamamen ve sadece hayvansal üretim 

yapmaktadır (%4,4; Çizelge 4.20).  

Araştırma alanında incelenen işletmelerin tamamı (%100) alan bakımından 

500 dekardan küçük araziye sahiptir (Çizelge 4.20). Bu durumu yansıtan grafik 

işletme büyüklüklerinin dağılımının incelendiğinde Grafik 4.9’ta görülebilmektedir. 

Bu sonuç Türkiye geneli için de geçerlidir. 1991 Genel Tarım Sayımı’na göre 

Türkiye tarım işletmelerinin % 99,03’ü alan bakımından 500 dekardan küçüktür.  
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 Şekil 4.11: İncelenen İşletmelerde İişletme Büyüklüğünün Dağılımı  

 

Türkiye’de özel mülkiyete dayalı küçük aile işletmelerinin hakim olduğu 

tarımsal yapı mevcuttur. Bu işletmelerde girdi kullanımı ve tarımsal teknoloji düzeyi 

yetersiz, faktör verimliği düşüktür. Ayrıca üreticilerin büyük bir bölümü yeter 

düzeyde bir gelire sahip olamamaktadır (Anonim, 1994).  

 

4.4.2.2. İşletmelerin Parsel Sayısı ve Parsel Büyüklüğü 
 

İncelenen işletmeler için ortalama işletme büyüklüğü 58,9 da’dır. Genel 

Tarım Sayımı 2001 yılı sonuçlarına göre Türkiye’de ortalama tarım işletmesi 

büyüklüğü 61,14 da’dır. Bu durumda araştırma alanında incelenen işletmeler 
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ortalaması arazi büyüklüğü (58,9 da) Türkiye ortalamasından düşüktür. İncelenen 

işletmelerde ortalama parsel sayısı 3’tür. Araştırma alanındaki topografik yapı arazi 

parçalılığını dolayısıyla parsel sayısını doğrudan etkilemektedir. Bu durumun 

sonuçlarını ortaya koymak için incelenen işletmelerdeki arazi parçalılığı incelenmiş 

ve sonuçlar Türkiye’de 1963 ve en son olarak da 2001 yıllarında yapılan Genel 

Tarım Sayımı Sonuçları ile karşılaştırılmıştır (Çizelge 4.21). 

 İncelenen işletmelerde hane haklarının (tarımsal işletme) yarısından fazlası 

(%62,8, Çizelge 4.21) 1-3 parça (parsel) araziye sahiptir. Türkiye’de parsel sayısı 

olarak 1-3 parça araziye sahip işletmelerin oranı, planlı kalkınmanın başladığı 

1960’lı yıllarda %30,4 (1963 GTS) ve 2000’li yıllarda %19,5’tir (2001 GTS) 

(Çizelge 4.21).  

 

Çizelge 4.21. İncelenen İşletmelerde Arazi Parçalılık Durumu 

Parsel  
Sayısı 

İşletme Durumu Tarım Arazisi GTS 1963 
 (%) 

GTS 2001  
(%)  Sayısı 

(N) 
Oranı 
(%) 

Miktarı 
(da) 

Oranı 
 (%) 

1-3 27 62,8 1.342 50,6 30,4 19,5 
4-5 8 18,6 379 14,3 19,9 57,4 
6-9 8 18,6 929 35,1 24,9 16,0 

10+> 0 0 0 -  24,8 7,1 
Toplam 43 100 2.650 100,0  100 100,0 

 

Parsel sayısı olarak 1-3 parça araziye sahip işletme grubundaki dilim, yine bu 

gruptaki hane halklarının (işletme sayısının) yüksekliğine bağlı olarak toplam 

arazinin yarısını işlemektedir (%50,6; Çizelge 4.21).  

Parsel sayısı olarak 4-5 parsel sayısı grubu ve 6-9 parsel sayısı grubundaki 

hane halklarının (işletmelerin) sayısı ve oranı eşittir (Çizelge 4.21). Ancak bu 

grupların sahip olduğu arazi miktarı ve buna bağlı olarak oranları farklıdır. Arazi 

parça sayısı olarak 4-5 parça grubundaki tarım arazisine sahip olan hane halkları 

(işletmeler) toplam arazisin çok az bir kısmını işlemektedirler. Kullanılan arazi 

büyüklüğü, tarımda, “işletme ölçeğinin” bir göstergesi sayılır (Kepenek, 2005). Divle 

(Üçharman) Köyü’nde topografik yapının yanı sıra miras faktörünün etkisinde 

kalarak küçülen arazi büyüklüğü işletme ölçeğini belirlemektedir. İşletmelerdeki 
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parsel büyüklükleri açısından bakıldığında Divle (Üçharman) Köyü tarım 

işletmelerinde (hane halklarında) işletme ölçeği küçüktür yani küçük işletmecilik 

vardır. Bu durum tarımsal üretimde verimliliği düşürmektedir.  

 

4.4.2.3. Arazi Mülkiyeti ve Kullanma Şekilleri 
  

Geleneksel köy yapısı içinde çiftçilikle ilgili gruplar üç önemli gruba 

ayrılabilir. Bunlar mal sahibi, ortakçı ve kiracıdır. Bunların dışında kendi arazisi olan 

ve ayrıca ortakçılık ve kiracılık da yapan çiftçiler bulunmaktadır. Gerek ulusal 

ekonomi gerekse işletme açısından en verimli çalışma, üreticilerin üretim 

kaynaklarının tamamına veya büyük bir kısmına, serbest mülkiyet haklarıyla sahip 

olmasıyla mümkün olmaktadır (Bülbül, 1979).  

Toprak mülkiyetinin dağılımının dengeli olup olmaması tarımla uğraşan 

nüfusun gelir bölüşümünde toplumsal adalete uygunluk açısından büyük öneme 

sahiptir. Bunun dışında tarımsal istihdam düzeyi ve üretimin etkinliği, geçimlerini bu 

alandan sağlayan kişilerin hukuki, toplumsal, hatta siyasal ilişkileri, toprak üzerinde 

sahip olunan hakların dağılım biçiminden büyük ölçüde etkilenmektedir. İşlenen 

toprakların çiftçi aileleri arasında dağılımı uygun değilse, tarımsal üretimin hızla 

yükselmediği, tarımda elde edilen gelirlerin adaletsiz bir yolda paylaşıldığı, 

çiftçilikle uğraşanlar arasında gizli işsizliğin yaygınlaştığı, toprak korunması ve 

iyileştirilmesi yoluna gidilemediği, tarımla geçinen nüfusun hiç olmazsa bir 

bölümünün ekonomik, hukuki ve siyasal bakımdan devlet dışında mahalli ve fiili 

güçlerin ya da yöneticilerin etkisi altında olduğuna rastlanmaktadır (Sumaytaoğlu 

2005).  

Bu açılardan önemli olan toprak mülkiyeti bakımından incelenen işletmelerde 

toprak mülkiyet yapısı ortaya çıkarılmıştır (Çizelge 4.22). 
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Çizelge 4.22. İncelenen İşletmelerde Toprak Mülkiyeti ve Tasarruf 
Şekli 

Mülkiyet 
Şekli 

Miktar  
(Da) 

Oran 
(%) 

İşletme Sayısı 
(Hane Halkı) 

İşletmeler Ortalaması 
(N*) 

Kendi Malı 1.926 73 38 42,8 
Kira 52 2 3 1,2 
Ortakçılık 672 25 14 14,9 
Toplam 2.650 100 50 58,9 
* N=45     

 

Araştırma alanında incelenen işletmeler büyük oranda (%73, Çizelge 4.22) 

kendi topraklarını kullanmaktadırlar. Yani incelenen işletmelerin (hane halklarının) 

büyük kısmı mal sahibidirler (38 işletme). Kiralama yoluyla toprak kullanımı çok 

azdır (%2, Çizelge 4.22). Bu yolla 3 adet işletme (hane halkı) tarımsal üretim 

yapmaktadır. Ortakçılık ile toprak kullanımı azımsanmayacak ölçüde yaygındır 

(%25, Çizelge 4.22). Bu şekilde tarımsal üretim yapan işletme sayısı (hane halkı) 

14’tür (Çizelge 4.22). Ortakçılık yolu ile toprak tasarrufu özellikle kendi malı olarak 

yeterli toprağa sahip olmayan işletmeler tarafından yapılmaktadır. Bu şekil toprak 

mülkiyetinde toprak sahibinin arazi ve girdi vermesi, ortakçının ise araziyi işlemesi 

gerçekleşmekte, elde edilen ürün yarı yarıya pay edilmektedir.  

Hane halklarının mal sahibi olarak toprak mülkiyeti sahipliklerinin işletmeler 

ortalamasının (42,8 Da, Çizelge 4.22), büyük oranda genel işletme oranına yakın 

olması (58,9 Da, Çizelge 4.22) ve incelenen 45 adet adet işletmenin (hane halkı) 38 

tanesinin kendi mülkiyetinde tarım arazisine sahip olması toprak mülkiyeti 

dağılımının dengeli olduğunu göstermektedir. Bu durumda Sumaytaoğlu (2005)’e 

göre yukarıda bahsedilen toprak mülkiyeti dağılımının dengesiz dağılımında 

kaynaklanan risklerin varlığından söz edilemez. Divle Köyü için toprak mülkiyetinin 

dağılımında bir çarpıklık söz konusu değildir. Toprak mülkiyetinin dağılımının 

tarımsal üretime ve verime etki ettiği düşünülür. Bu nedenle bir sonraki başlıkta 

tarımsal üretim durumu incelenmiştir.  
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4.4.3. Tarımsal Üretim Durumu 

 

Araştırma alanında incelenen işletmelerden iki adet işletme dışında geriye 

kalan 43 adet işletme bitkisel üretim ve hayvansal üretim yapmaktadır. Söz konusu 2 

adet işletme sadece hayvansal üretim yapmaktadır. Bu işletmeler herhangi bir şekilde  

(kendi malı, kira, ortakçılık) tarımsal araziye sahip değildirler. Genel Tarım Sayımı 

2001 sonuçlarına göre Türkiye’de sadece hayvansal üretim yapan 54,500 işletme 

bulunmaktadır. Bu rakam toplamın %1,77’sidir. Bu işletmeler aynı zamanda “hiç 

arazisi olmayan” işletmelerdir (Kepenek, 2005). Sayım bunların tamamının 

hayvancılık yaptığını, diğer işletme biçimlerine yönelmediğini, yani bitkisel üretim 

ya da bitkisel üretim ve hayvancılığı birlikte yapmadığını saptıyor (Kepenek, 2005).  

 Araştırma alanındaki incelenen işletmelerden 43 tanesi bitkisel ve hayvansal 

üretimi birlikte yapmaktadırlar. Doğal olarak bu işletmelerin oransal varlığı yüksektir 

(%95,5). Kepenek 2005’in bildirdiğine göre Türkiye’de tarım işletmelerinin 

%67,43’ü bitkisel üretim ve hayvansal üretimi birlikte kombineli bir şekilde  

yapmaktadır. İşletmelerde her iki üretim şekli kombine olmuştur. Buna karşılık 

yalnız bitkisel üretim yapan işletmeler, toplamın %30,21’ini oluşturmaktadır 

(Kepenek 2005). Araştırma alanında incelenen işletmelerde yalnız bitkisel üretim 

yapan işletme yoktur.  

Araştırma alanındaki incelenen işletmelerde tarımsal üretim faaliyetlerinin 

niteliği; bitkisel üretim ve hayvansal üretim faaliyetlerinin kombine olduğu bir 

üretim şeklidir. Yine bu tarımsal üretim şekli entansif değildir yani üretim 

faaliyetlerinde yoğun tarımsal girdi kullanılmamaktadır. Bu haliyle araştırma 

alanında incelenen işletmelerde tarımsal üretim ekstansif karakterlidir. 

 

4.4.3.1.Bitkisel Üretim  
 

Araştırma alanında incelenen işletmelerde yetiştirilen başlıca ürünler, buğday, 

arpa, yulaf, yem bitkisi olarak yonca ve fiğdir. Ayrıca ekonomik olarak ticari değeri 

olmayan ve öz tüketim için çeşitli meyve ve sebze üretimi bulunmaktadır. Araştırma 
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alanının iklimsel durumu ile ilgili (4.1.2.3.İklimsel Durum) verilen bilgilerden 

bilindiği gibi Divle Yöresi yarı kurak iklim özelliğine sahiptir. Bu nedenle bitkisel 

üretim deseninde nadas bulunmaktadır. Bitkisel üretim deseni buna göre 

şekillenmektedir.  

Tarım alanlarının topografyası da bitkisel üretim desenini etkilemektedir. 

Araştırma alanındaki özellikle sulu tarım alanlarının Koca Dere (Serpek) boyunca 

lateral yayılım göstermesi verimli tarım alanlarının bu vadi boyunca dağılım 

göstermesine neden olmuştur. Ayrıca Üçharman Köyü topraklarının genel olarak 

toprak pH’sı açısından bazik (kireçli) karakterde olması bitkisel üretim desenini 

etkilemiştir.  

Araştırma alanında incelenen işletmelerden anket yoluyla elde edilen birincil 

verilerden elde edilen bir sonuç yukarıda sıralanan ve bitkisel üretim desenini 

etkileyen iklim, topografya ve toprak yapısının üretici kararlarını veya işletme (hane 

halkı) davranışlarınıda etkileyerek benzer özellik gösterdiğidir. Buna göre 

işletmelerin %55,6’sı (25 adet işletme) “Yetiştiriciliği diğer ürünlere göre daha 

kolay” olduğu için, işletmelerin %84,4’ü (38 adet işletme) “Arazide başka ürün 

yetişmediği” için, işletmelerin %17,8’i (8 adet işletme) “Yetiştiriciliğini bildiği” için 

ve işletmelerin %17,8’i (8 adet işletme) biraz önceki sıraladığımız etkenlerle beraber 

“hayvancılık faaliyeti”, “yeterli ekipmanı olmadığı” ve “kendi ihtiyacı” gibi 

nedenlerle bitkisel üretimde en çok yetiştirdiği ürünlere karar vermektedir.  

Araştırma alanında incelenen işletmelerin 2009 yılında üretimini yaptıkları 

ürün çeşitleri sorularak bitkisel üretim deseni çıkarılmıştır. Bu desenin bir önceki 

yıldan farklılığı sorgulamak amacıyla 2008 yılına ait üretimini yapmış oldukları ürün 

çeşitleri de sorulmuştur. Sonuçlar işletme sayısı ve işletmeler toplamı ve oranı (%) ve 

işletmeler ortalaması olarak Çizelge 4.23 ve Çizelge 4.24‘de verilmiştir. 
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Çizelge 4.23. İncelenen İşletmelerde Bitkisel Üretim Deseni (2008) 

Ürün Çeşidi Birim 
İşletme 
Sayısı 
(Adet) 

Tarım Alanı 

Toplamı Oranı (%) Ortalama 

Buğday Da 33 481 19,92 10,69 
Arpa Da 25 1166 48,29 25,91 
Şeker Pancarı Da 0 0 0,00 0,00 
Mısır (Dane) Da 0 0 0,00 0,00 
Fiğ Da 3 204 8,44 4,53 
Yonca Da 8 109 4,51 2,42 
Yulaf Da 5 64 2,65 1,42 
Kiraz Ağaç 1 230 - 5,11 
Ceviz Ağaç 1 50 - 1,11 
Karışık Sebze Da 1 4 0,17 0,09 
Nadas Da 3 107 4,44 2,38 
Toplam  Da   2415 100,00   

 

Çizelge 4.24’teki veriler yukarıdaki sıraladığımız ve incelenen işletmelerin 

bitkisel üretimde işletme kararları alırken tercihlerindeki “Yetiştiriciliği diğer 

ürünlere göre kolay” olması faktörünün bitkisel üretimde yoğun işçilik (çapalama) 

ve girdi gerektirmeyen ürünlerin varlığını göstermekte ve teyit etmektedir. Yine 

incelenen işletmeler “Yetiştiriciliğini bildiği” ürünleri üretmektedirler. Yetiştiricilik 

bilgisi iklim ve topografya kısıtının etkisi yanında atalardan kalma alışkanlıklarla 

oluşmuştur.  

Ekilebilir kültür alanlarının hemen hemen yarısında arpa üretimi 

yapılmaktadır (% 48,29, Çizelge 4.23). Bitkisel üretim deseninde arpanın göreceli 

ağırlığının yüksek olmasının nedeni (≈%50); araştırma alanındaki işletmelerin 

üretimini yaptıkları arpa bitkisini hayvansal üretim faaliyetlerinde girdi olarak 

kullanmalarıdır. Arpadan elde edilen daneler, üreticilerin “kırdırma” tabir ettikleri ve 

danelerin belli bir fiziksel büyüklüğünü korudukları öğütme işleminden geçirilir. Bu 

yem koyunların kaba yemlerine karıştırılmaktadır.  

2009 yılı bitkisel üretim desenine bir önceki yıldan farklı olarak nohut, aspir 

ve silajlık mısır girmiştir (Çizelge 4.24). Nadasa bırakılan alanlar ile birlikte 

değerlendirildiğinde toplam kültür alanında bir önceki yıla göre 256 da (%10,6) artış 

olmuştur.  
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 Çizelge 4.24. İncelenen İşletmelerde Bitkisel Üretim Deseni (2009) 

Ürün Çeşidi Birim 

İşletme 
Sayısı Tarım Alanı  

(Adet) Toplamı Oranı 
(%) Ortalama  

Buğday Da 29 401 15,01 8,91 
Arpa Da 22 1 422 53,24 31,6 
Şeker Pancarı Da 0 0 0,00 0,00 
Mısır (Dane) Da 0 0 0,00 0,00 
Fiğ Da 2 138 5,17 3,07 
Yonca Da 10 113 4,23 2,51 
Yulaf Da 8 128 4,79 2,84 
Kiraz Ağaç 1 230 - 5,11 
Ceviz Ağaç 1 50 - 1,11 
Karışık Sebze Da 3 5 0,19 0,11 
Nadas Da 4 93 3,48 2,07 
Nohut Da 3 14 0,52 0,31 
Aspir Da 1 55 2,06 1,22 
Mısır (silaj) Da 3 22 0,82 0,49 
Toplam  Da   2 671 100,00   
 

2009 yılında bir önceki yıla göre buğday, nadas ve fiğ alanlarında nisbi 

daralma görülmektedir (Çizelge 4.23; Çizelge 4.24). Bitkisel ürün desenine nohut 

bitkisinin girmesi ile nadas alanları daralmıştır. Nohut kurağa dayanıklı bir bitkidir. 

Ayrıca yulaf alanlarında da artış sözkonusudur.  

2009 yılında buğday alanlarındaki azalmaya karşılık ürün desenine aspir ve 

silajlık mısır girmiştir (Çizelge 4.24). Arpa üretim deseni içerisindeki ağırlığını ve 

önemini korumaktadır (%53,24; Çizelge 4.24). Fiğ üretim alanlarında bir azalış, 

yonca üretiminde küçük bir miktar artış vardır (Çizelge 4.24). Bu azalış ve artışın 

nedeni, yörede yeni başlayan süt sığırcılığı faaliyetidir. Bitkisel üretim desenindeki 

silajlık mısır ve yonca üretimi hayvansal üretim faaliyetinde büyük baş hayvancılık 

içindir. Yörede üyeleri Üçharman Köyü ve 10 km doğusundaki komşu köy Kıraman 

Köyü çiftçileri tarafından oluşturulan bir kalkınma kooperatifi vardır. İsmi 

“Üçharman-Kıraman Köyleri Tarımsal Kalkınma Koopretifi”dir. Son yıllarda 

kooperatife üye her iki köyün vatandaşları süt üretimine yönelik büyük baş 

hayvancılık yapmaya başlamışlardır. Yörede yeni gelişme yolundaki büyükbaş 

hayvan yetiştiriciliğini bitkisel üretim desenini etkilemiştir. Bu etki ile ürün desenine 

yonca ve silajlık mısır bitkisi girmeye başlamıştır. İncelenen hane halklarından 7 adet 
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işletme (%15,6) Benim Peynirim Divle Projesi’nden önce yem bitkileri üretmeye 

başlamışlardır. Bu üretim gerçekleştirilirken “Hayvanlara yedirmek” ve “Silaj 

yapmak” amaçları gözetilmiş, münavebeye yem bitkisi sokarak “Tarlayı 

dinlendirmek”  gibi bir amaç veya diğer herhangi bir amaç güdülmemiştir.  

Yöredeki aspir üretimi deneme amaçlı olup 1 adet işletme tarafından 

yapılmıştır (Çizelge 4.24).  

 

4.4.3.2.Hayvansal Üretim 
 

Tarım işletmelerinin bünyesinde yer alan hayvancılık faaliyetleri işgücünün 

dengeli olarak kullanılmasını ve bitkisel üretim ile elde edilen ana ve yan ürünlerin 

daha iyi değerlendirilmesini sağlamaktadır. Bunun yanı sıra, hayvancılık faaliyetinin, 

optimum kaynak kullanımına imkan veren ve işletmenin net hasılasını artıran bir 

üretim faaliyeti olduğu söylenebilir (Oktay, 1989; Yıldırım, 1993: Dağıstan ve ark. 

2008’den). 

Tarımsal ekonominin en önemli dalı ve “insan refahı”nın temeli olan 

hayvancılık; kalitesi veya insan beslenmesine uygun olmayan yem kaynaklarını 

kaliteli insan gıdasına dönüştürmesi ve çok düşük maliyetli istahdam yaratması 

açısından son derece önemlidir (Tuncel 2008). 

Araştırma alanındaki hayvancılık faaliyetleri genelde meraya dayalı olup, 

ekstansif hayvancılık karakteri taşımaktadır. Yöredeki hayvancılık faaliyetleri 

yerleşik bir kültürü yansıtmaktadır.  

Küçükbaş hayvanlardan elde edilen ürünler içerisinde en büyük payı süt 

almaktadır. İncelenen işletmelerde hayvancılık nev’i olarak büyük baş hayvancılık 

süt sığırı yetiştiriciliği ile inek sütü üretimi şeklinde, küçük baş hayvancılık koyun ve 

keçi yetiştiriciliği ile koyun ve keçi sütü üretimi şeklinde olmaktadır. İncelenen 

işletmelerden 9 adet işletme (hane halkı) hem büyük baş hayvancılık olarak süt 

inekçiliği, hem de küçük baş hayvancılık olarak koyun ve keçi yetiştiriciliğini 

birlikte yapmaktadır (Çizelge 4.25).  
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Çizelge 4.25. İncelenen İşletmelerde Hayvancılık Nev’i 

Hayvancılık  Organizasyonu  
Tipi 

İşletme 
Sayısı  
(Adet) 

Oran (%) 

Besi Sığırcılığı 0 0,00 
Süt Sığırcılığı 2 4,44 
Koyunculuk (Keçi ile beraber) 34 75,56 
Kombine 9 20,00 
Toplam  45 100,00 

 

İncelenen işletmelerde hayvancılık faaliyetinin ana karakteri küçük baş 

hayvancılığa dönük koyun ve keçi yetiştiriciliğidir (%75,56; Çizelge 4.25). 

Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, genel olarak zayıf çayır ve meralar ile nadas 

alanlarını, anız ve bitkisel üretime uygun olmayan alanları değerlendirerek et, süt, 

yapağı, kıl, tiftik, deri gibi ürünlere dönüştüren bir faaliyettir. Türkiye’nin doğal 

kaynaklarının, özellikle çayır ve meraların koyun ve keçilere daha uygun oluşu ve 

kırsal kesimdeki ailelerin tüketim alışkanlıkları gibi etmenler, küçükbaş hayvan 

yetiştiriciliği için uygun ortamı yaratmıştır (Kaymakçı ve Sönmez, 1996; İlkay ve ark 

2002’den). Yörenin iklim ve topografya kısıtları etkisinde kaba yem üretim 

kaynaklarının kısıtlı ve sınırlı olması ve özellikle de koyunların sindirim kanalının 

başlangıcı olan ağız yapısından kaynaklanan farklılık araştırma alanında küçükbaş 

hayvan yetiştirciliğinin ağırlık kazanmasını sağlamıştır.  

Küçük ruminant hayvanlar (koyun ve keçiler) tepeliklerde, dağlarda ve kurak 

alanlarda bulunan geniş marjinal otlakların optimal kullanımında büyük rol oynarlar 

ve günümüzde üretim, tüketim ve kırsal bölge ve turizmin değer kazanması 

arasındaki karmaşık ilişkilere katkı sağlarlar (Boyazoglu 1989).  

İncelenen işletmelerde hayvancılık organizasyonunda sığır yetiştiriciliği oranı 

düşük (%4,44; Çizelge 4.25) koyun yetiştiriciliği oranı yüksektir (%75,56; Çizelge 

4.25). Bu sonuçta etkili olan bir husus bu hayvanların sindirim sistemi fizyolojisidir. 

Süt inekleri, koyun ve keçiler sindirim sistemleri açısından ruminant hayvanlardır. 

Bu hayvanlar rumen (işkembe) denilen geniş ve gelişmiş bir mide bölümüne 

sahiptirler. Sindirim sistemi, sindirim kanalı ve ilgili çeşitli bezlerden oluşur. Süt 

ineklerinin, koyun ve keçilerle sindirim sistemleri aynı olmasına rağmen, sindirim 

kanalları arasındaki hacimsel farklılıklar bulunmaktadır. Sindirim kanalı ağızdan 
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(dudaklar) başlayarak anüse kadar uzanır ve hacimsel olarak sığırlar da 356 litre, 

koyun ve keçiler 44,2 litredir (Parlat 2005). Ayrıca canlı ağırlıklarındaki farklılıklar 

nedeniyle rasyon ihtiyaçlarında da farklılıklar vardır. Bu farklılıklar sığır ve küçük 

baş hayvanların kaba yem ihtiyaçları arasında farklılığa yol açmaktadır. Yörenin 

iklim ve kullanılabilir arazi varlığının az olması, sığırların kaba yem ihtiyaçlarını 

karşılama noktasında yetersizdir.  

İncelenen işletmelerde hayvan varlığı olarak en fazla koyun bulunmaktadır 

(2651 adet, Çizelge 4.26). Bu sonuçta yörede koyunculuk kültürünün meraya dayalı 

olması ve bu sonuçta da koyunların ruminant sindirim sistemi fizyolojisi açısından 

sahip olduğu avantajlar etkilidir.  

 

Çizelge 4.26. İncelenen İşletmelerde Hayvan Sayısı 

Hayvan Türü İşletme  
Sayısı 

Ortalama 
Hayvan  
Sayısı 

Toplam  
Hayvan  
Sayısı 

Süt ineği 11 2,24 ± 0,85 101 
Koyun 43 58,91 ± 7,35 2.651 
Keçi 29 4,89 ± 0,76 220 

 

İncelenen işletmelerde, işletmeler ortalamasında işletme başına ortalama ≈58 

adet koyun (58,91 adet, Çizelge 4.26), ≈4 adet keçi (4,89 adet, Çizelge 4.26) ve ≈2 

(2,24 adet, Çizelge 4.26) inek düşmektedir. Türkiye’de işletme başına düşen koyun 

sayısı 11’dir (İlkay ve ark 2002). Araştırma alanındaki ortalama sürü büyüklüğü (≈58 

adet ). Türkiye ortalamasının çok üzerindedir. Yine Türkiye’de işletme başına düşen 

sığır sayısı 3,9’dur (Tuncel 2008). Araştırma alanındaki işletmeler ortalaması inek 

sayısı Türkiye ortalamasının altındadır. 

 

Çizelge 4.27. İncelenen İşletmelerde Süt Üretimi  

Cinsi 

Süt Miktarı  Süt Verimliliği 

Toplam 
(kg) 

İşletmeler 
Ortalaması 

(kg) 

Oran 
(%)  

Hayvan 
Miktarı 
(Adet) 

Verim 
(Kg/Hayvan) 

İnek 128.700 2.860,00 ± 1352,54 56,88  101 1249,83 ± 22,78 
Koyun 87.997 1.955,49 ± 259,72 38,89  2.651 33,95 ± 2,98 
Keçi 9.582 212,93 ± 38,78 4,23  220 48,85 ± 5,06 
Toplam 226.279      
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İncelenen işletmelerde üretilen toplam süt miktarı 226.2 ton’dur. (226,279 kg; 

Çizelge 4.27). Toplam üretilen sütün yarısı ineklerden elde edilmektedir (%56,88, 

Çizelge 4.27). Türkiye’de 2008 yılında toplam üretilen süt miktarı 12.209.433 

tondur. Bu üretim miktarının %92,18’si ineklerden, %6,12’si koyunlardan, %1,70’si 

keçilerden elde edilmektedir (TÜRKSTAT 2009). Koyunlardan elde edilen süt oranı 

(%38,89; Çizelge 4.28) Türkiye geneline (6,12; Çizelge 4.28) ait değerin çok 

üzerindedir. Divle yöresi temel alınıp, yerleşim düzeyi kademeli olarak yükseltilip, 

kaynağına göre üretilen süt incelendiğinde, Divle yöresinin koyun sütü üretiminde 

yöresel ağırlığı bulunmaktadır (Çizelge 4.28). Bu durum göstermektedir ki genel 

olrak Divle merkezli olarak Ayrancı bölgesi hayvansal üretimde geleneksel 

koyunculuk üzerine büyük tecrübe kazanmıştır. Göreceli olarak nisbi üstünlüğe 

sahiptir. Bunu sağlayan unsur iklim olarak en dezavantajlı yöre olmasına rağmen 

koyun ırklarının yöreye adaptasyonu ve bozkır şartlarında hayansal ürün 

verebilmesidir.  

 
Çizelge 4.28. Yerleşim Düzeyi Bazında Orijinine Göre Süt Üretimi 

Dağılımı (%) 

Yerleşim Düzeyi Süt Kaynakları  (%) 
İnek Koyun Keçi 

Divle 56,88 38,89 4,23 
Ayrancı  44,20 52,39 3,41 
Karaman (Düzey III) 80,80 16,58 2,62 
Orta Anadolu (Düzey I)  93,11 6,30 0,59 
Batı Anadolu (Düzey I) 64,17 6,39 0,44 
Türkiye (Düzey 0) 92,18 6,12 1,70 
Kaynak: TÜRKSTAT;http://www.tüik.gov.tr/hayvancilikapp/hayvancilik.zul. 
Orta Anadolu (TR7); Kırıkkale, Aksaray,Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Kayseri, Sivas, Yozgat 
Batı Anadolu (TR5);Ankara, Konya, Karaman 

 

 Divle yöresi sahip olduğu bu değer (%38,89; Çizelge 4.28) aynı zamanda 

yörede yerleşik bir küçükbaş hayvancılık yetiştiriciliği kültürünün olduğunu 

göstermektedir. 

http://www.t
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İşletmeler ortalaması olarak en çok süt üretimi inek sütüdür (2860,00 ± 

1352,54 kg Çizelge 4.27). İşletmeler ortalaması en az süt üretimi keçi sütüdür 

(212,93 ± 38,78, Çizelge 4.27). Bu durum keçi sayısına (220 adet, Çizelge 4.27) ve 

ortalama süt verimine (48,85 ± 5,06, Çizelge 4.27) göre doğaldır. Hayvan sayısı 

olarak koyun sayısının fazla olmasına rağmen (2651 adet, Çizelge 4.26) süt 

verimindeki farklılıklar nedeniyle inek sütü üretimi daha fazladır (128.700 Kg, 

Çizelge 4.27).  

Süt verimi fenotipi genetik özelliklerin ve çevresel etkenlerin yarattığı dış 

görünüşündeki yansımasıdır (Düzgüneş ve ark. 1987). Ampirik matematiksel bir 

denklemle aşağıdaki gibi ifade edilir ve bu denklem başarılı bir hayvansal üretimin 

ve işletmeciliğinin temelidir.  

 

Fenotip = Genotip + Çevre       (4.4) 

 

Süt verimi olarak Türkiye‘de hayvan başına ineklerde 1709,1 Kg/baş, 

koyunlarda 60 Kg/baş ve keçilerde 80 Kg/baş’tır (FAO 2004). Araştırma alanında 

incelenen işletmelerde inek sütü kategorisinde üretim verimliliği (1249,83 ± 22,78; 

Çizelge 4.27) Türkiye ortalamasından (1709,1 Kg/baş, FAO 2004) düşüktür. 

Araştırma alanındaki süt inekçiliği nispeten yüksek verim kabiliyetli kültür ırkı 

melezleri ile yapılmasına rağmen verim düşüklüğünün nedeni bakım ve besleme 

sırasındaki işletme hatalarından kaynaklanmaktadır. Yani denklem 4.4.’e göre bu 

hayvanlar genotip olarak verim kabiliyetleri iyi olmasına karşılık çevre şartlarının 

olumsuz olması nedeniyle istenen fenotipi (süt verimi) gösterememektedirler. Koyun 

ve keçiler de süt verimindeki fenotipin düşük olmasının ana nedeni genotiptir. Buna 

çevre şartları da (bakım ve besleme hataları) eklendiğinde hayvan başına verim 

ortalaması Türkiye ortalamasının ancak yarısı kadar olabilmektedir.  

Türkiye’de koyun ve keçi yetiştiriciliğinden elde edilen ürünler çoğunlukla 

aile ihtiyacı için işletme içinde tüketilmekte, aile ihtiyacı karşılandıktan sonra kalan 

kısmı pazara arz edilmektedir (Anonymous, 1996). Araştırma alanında incelenen 

işletmeler Türkiye genelinden farklı olarak koyun ve keçi yetiştiriciliğinden elde 

edilen ürünlerin çok az bir kısmını iç tüketim olarak (% 0,78, Çizelge 4.29) aile 
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ihtiyacı için tüketmekte, büyük bir kısmını çiğ süt olarak pazara arz etmektedir 

(%71,88, Çizelge 4.29). Pazara arz edilen süt, inek sütü olup, üreticiler üyesi 

oldukları kooperatife vermektedirler.  
 

Çizelge 4.29. İncelenen İşletmelerde Sütün Değerlendirilmesi ve 
Pazara Arzı 

Değerleme 
Şekli 

Toplam  
Miktar  
(Kg) 

Ortalama 
(Kg) 

Oran 
(%) 

İç Tüketim 1.770,00 39,33±10,13 0,78 
Ürüne İşleme 61.867,00 1.374,82± 155,47 27,34 
Satış 162.642,00 3.614,26±1.289,32 71,88 
Toplam 226.279,00     
 

İncelenen işletmelerde aile içi süt tüketimi işletmeler ortalaması ≈40 kg’dır 

(39,33±10,13, Çizelge 4.29). Elde edilen sütün, süt ürünlerine işlenmesinde 

işletmeler ortalaması 1,3 tondur (1374,82±155,47 Kg, Çizelge 4.29). İncelenen 

işletmelerde üretilen büyük bir kısmı pazara arz edilmektedir (%71,88; Çizelge 4.29). 

Pazara arz edilen bu süt ineklerden elde edilen süttür.  

 
Çizelge 4.30. İncelenen İşletmelerde Üretilen Süt Ürünleri 

Cinsi 
Tüketilen Süt  

Miktarı  
(Kg) 

Ortalama  
(Kg) 

Oran 
(%) 

Peynir 37 785,40 839,67+112,84 61,08 
Yoğurt 9 285,60 206,36+50,95 15,01 
Tereyağı 14 616,00 324,80+55,01 23,62 
Diğer (Çökelek) 180,00 4,00+2,29 0,29 
Toplam 61 867,00   100,00 

 

İncelenen işletmelerde üretilen sütün % 27’34’ü süt ürünlerine (peynir, 

yoğurt, tereyağı, çökelek) işlenmektedir (61,8 ton süt; Çizelge 4.30). Süt ürünleri 

üretmek için yapılan tüketimin yarısı peynir için olmaktadır (%61, Çizelge 4.30). 

Üretimi yapılan bu peynir Divle Tulum Peyniridir. Peynir üretimi için tüketilen 

işletmeler ortalaması süt tüketimi 839,67±112, kg’dır (Çizelge 4.30). Divle Tulum 

Peyniri’nin üretiminde kullanılan süt koyun sütü ve ve bu süte karıştırılan keçi 
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sütüdür. Keçi sütünün karıştırılması, keçi sütünü kuru madde oranının yüksek olması 

nedeniyle yapılmaktadır.  

4.4.3.3. Yöresel Ürün Divle Tulum Peyniri ve Yöresel Üretim Değeri 
 

Divle Tulum Peyniri, Divle yöresine has yöresel bir üründür. Ürün tüm seçici 

özelliklerini bu Divle yöresinden kazanmaktadır. Bu seçici özelliklerinden en 

önemlisi tüketicilerin damağında bıraktığı kendine has aroma ve tat duygusudur.  

Bu yöresel ürün sahip olduğu potansiyel değer nedeniyle Düzey 2 Bölgesel 

Hibe Kalkınma Programı’nın Yerel Kalkınma Girişimleri Alt Programı (bileşeni) 

içerisinde kapasite geliştirme projesi için materyal olmuştur. Bu fikirden hareketle 

geliştirilen Benim Peynirim Divle Projesi’nin genel amacıdır (Çizelge 4.17). 

Yöresel bir ürün olarak yöre ekonomisine sağladığı katkı açısından sahip 

olduğu değeri ortaya koymak gerekmektedir. Projeden önce (2006) sadece ürünü 

bilen ve tanıyan tüketiciler tarafından talep edildiği zamanlarda, kg olarak satış fiyatı 

11-13 TL arasında değişmektedir. Projenin markalaşma faaliyetleri kapsamında 

yapılan çalışmalar sonucu, özellikle de ulusal bir kanaldaki TV programı sonucu 

Türkiye çapında bir talep oluşmuş ve proje ertesi (2007) ürünün kg satış fiyatı 14-15 

TL arasında olmuştur. 2008 yılında 16-18 TL/kg arasında olmuştur. 2009 yılı için 

yeni sezonda satış fiyatı 18-20 TL/kg arasındadır.  

Divle obruğuna olgunlaştırma periyodu için tulum peynirlerinin konulması 

Üçharman Köyü Muhtarlığı kontrolünde yapılmaktadır. Muhtarlık kayıtlarına göre 

2009 yılı için obruğa konulan tulum miktarı 33.185 kg’dır. Bu miktarın 5.867 kg’ı 

Üçharman Köyü’ne aittir. Üçharman Köyü ile beraber 24 yerleşim yerinde toplam 

279 kişi tulum peyniri üreterek Divle Obruğu’na olgunlaştırma periyodu için 

bırakmıştır.  

Ürünün Gayri Safi Üretim Değeri olarak köy ekonomisine katkısını ortaya 

koymak amacıyla 2009 yılı üretim miktarı sabit alınarak ve 2006 yılı kg tulum satış 

fiyatı baz alınarak dört yıllık GSÜD’leri ve fiyat indeksi hesaplanmıştır (Çizelge 

4.31). Indeks oluşturulurken üretim (kg) rakamı sabit alınmıştır. Bunun nedeni 

üretim rakamının yörenin ekolojik durumuna bağlı olarak değişkenlik 

gösterebilmesidir. 2008 yılı (5.204 kg) ve 2009 yılı (5.867 kg) üretim rakamları (kg) 
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olmasına rağmen 2006 ve 2007 yıllarına ait üretim (kg) rakamlarına ulaşılamamıştır. 

Bununla birlikte yörenin tarımsal üretim durumuna göre değişmekle birlikte yıllık 

ortalama 5.000 kg Divle Tulum Peyniri üretimi bulunduğu bilgisine araştırma 

sahasındaki anketler için üreticilerle yapılan mülakatlar sırasında ulaşılmıştır. Ayrıca 

indeskte ürünü fiyatı olarak yıl içindeki fiyat değişiminde en düşük fiyatı baz 

alınarak tek değer kullanılmıştır. 

Divle Tulum Peyniri’nin 2009 yılında GSÜD olarak Üçharman Köyü 

ekonomisine sağlayacağı katkının brüt 105.606 TL (Çizelge 4.31) olarak 

gerçekleşmesi beklenmektedir. 2006 yılı fiyatı baz alındığında 2009 yılında Divle 

Tulum Peyniri’nin fiyatında % 64 oranında artış gerçekleşmiştir. Ayrıca proje 

sonrasında 2007 yılında ulaşılan artış (%27, Çizelge 4.31) projenin Mantıksal 

Çerçeve Matrisi’nde belirtilen ve projenin gerçekleştirmeyi hedeflediği genel amaç 

için bir doğrulama kaynağı ve aynı zamanda başarı kriteri olarak belirlenen hedefin 

çok üzerindedir (%10, EK 8). 

 

Çizelge 4.31. Üçharman (Divle) Köyü İçin Tulum Peyniri 
Üretim Değerindeki Gelişme  

Yıl Fiyat 
(Kg/YTL) 

Üretim 
(Kg) 

GSÜD 
(TL) 

Indeks 
(Fiyat) 

2 006  11 5 867 64 537 100 
2 007  14 5 867 82 138 127 
2 008  16 5 867 93 872 145 
2 009  18 5 867 105 606 164 

 

Bu artış göstermektedir ki Benim Peynirim Divle Projesi için yapılacak 

değerlendirme faaliyeti ile eksiklikleri üzerine tasarlanacak daha sonraki projeler 

ürünün daha da değerlenmesine ve kırsal kalkınmada bir araç olarak 

kullanılabilmesine imkan verecektir. Divle yöresi kırsalındaki böyle bir çalışma yerel 

kalkınmayı sağlayarak, bölgeler arasındaki gelişmişlik farklılıklarını azaltmak 

şeklinde tarif edilen bölgesel kalkınmaya hizmet edecektir.  
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4.5. Araştırma da Kullanılan Likert Ölçeğinin Analizi 
 

4.5.1. Ölçek İçin Tanımlayıcı İstatistik Değerler 

 

Likert tipi ölçek maddelerine ait puanların SPSS 10.0 for Windows paket 

programın ile elde edilen tanımlayıcı istatistikleri Çizelge 4.32’de verilmiştir. 

Ölçekte 11 madde bulunmaktadır. Buna göre ölçekten alınabilecek en düşük puan 11, 

en yüksek puan 33’tür. Buna göre dizi genişliği (33-11=) 22’dir. Ölçeğimizin 

istatistikel dizi genişliği 9 çıkmaktadır (Range, Çizelge 4.32). Bu da ölçeğin ranjın 

büyük bir kısmını açıkladığını göstermektedir. Ölçekten alınan yüksek puan eğitim 

faaliyetinin çiftçi davranışlarında meydana getirdiği tutum ve davranış değişikliğini 

gösterir. 

 

Çizelge 4.32. Ölçek Maddelerine Ait Tanımlayıcı İstatistikler 
 Geçerli Değer Sayısı 45  
 Geçersiz Değer Sayısı 0  
 Aritmetik Ortalama 27,00  
 Ortalamanın standart hatası ,30  
 Ortanca 27,00  
 Mod 27  
 Standart sapma 1,99  
 Varyans 3,95  
 Çarpıklık -6,71  
 Çarpıklık için standart hata ,354  
 Basıklık 1,092  
 Basıklık için standart hata ,695  
 Genişlik 9  
 En küçük değer 22  
 En büyük değer 31  
 Toplam 1215  
    

 

İstatistikleri hesaplanan toplam cevaplayıcı sayısı 45 (Valid), hesaplamaya 

katılmayan veya geçersiz değer sayısı (Missing) 0’dır (Çizelge 4.32). Ölçek 

puanlarının aritmetik ortalama değeri (Mean) 27, aritmetik ortalamanın standart hata 

değeri; 0,30, ortanca değer; 27 (Median), Mod değeri yine 27 (Mode), Standart 

Sapma değeri; 1,99 (Std. Deviation), Varyans değeri; 3,95 (Variance), Çarpıklık 

değeri -6,71 (Skewness), Çarpıklık için standart hata (Std. Error of Skewness) ,0354 , 
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Dizi genişliği değeri 9 (Range),  dizideki en küçük değer 22 (minumum), en büyük 

değer 31 (maksimum)’dir. Ölçek puanları toplamı 1215’tir (Sum) (Çizelge 4.32).  

Verinin mükemmel bir dağılım sergilemesi durumunda, merkezi eğilimin 

göstergeleri olarak bilinen aritmetik ortalama (Mean), mod (Mode) ve medyan 

(Median) değerleri birbirine eşit çıkacaktır (Altunışık ve ark. 2007). Araştırma 

alanında likert ölçeği ile elde edilen verilerle puanları hesaplanan cevaplayıcıların 

puan dağılımlarının normal dağılım gösterdiği söylenebilir. Aritmetik ortalama 

(Mean), mod (Mode) ve medyan (Median) değerleri birbirine eşit olup 27 

çıkmaktadır (Çizelge 4.32). Ancak veriler normale yakın dağılım gösterse de 

çarpıklık değerine sahiptir. Bu değer -6,71’dir. Çarpıklık değeri, verinin dağılımının 

normal dağılımdan uzaklaşarak sağa veya sola kayan, yamulan veya çarpılan bir 

şekil almasını ifade eder. Yani çarpıklık veri dağılımının ortalama değere (aritmetik 

ortalama) göre simetrikliği hakkında bilgi vermektedir. Normal bir dağılımda 

verilerin dağılımı aritmetik ortalama etrafında simetri oluşturmakta, bu durumda 

çarpıklık sıfır değerine yaklaşmaktadır. Puan dağılımlarının çarpıklık değeri 

negatiftir. Negatif çarpıklık değeri verilerin çoğunluğunun büyük değerlere doğru 

yoğunlaşması (birikmesi, toplanması) ve grafiğin kuyruk kısmının x ekseni üzerinde 

orijine (sıfır noktası) doğru yönlenmiş olduğu bilgisini verir. Bu durumla ilgili olarak 

ölçek puanlarının dağılımına ait betimleyici bir histogram verilmiştir (Şekil 4.12). 

Çarpıklık değeri aynı zamanda ölçeğin dengesi hakkında da bilgi 

vermektedir. Ölçek dengesi olumlu ve olumsuz kategorilerin birbirine eşit olmasını 

ifade eder. Bu eşitlik yok ise ölçek dengesiz ölçektir. Bu durumda puan dağılımına 

ait verilerin çarpıklık değerinin negatif ve 1’den büyük olması kullanılan ölçek 

hakkında dengesiz olduğu bilgisini vermektedir. 
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N = 45,00

Şekil 4.12. Ölçek Puanlarına Ait Histogram. 

 

4.5.2. Ölçek Analizleri 

 

Araştırma çalışması ile araştırma alanında Benim Peynirim Divle 

Projesi’nden sonra üretici davranışlarındaki değişiklik ölçülmek istenmiştir. 

Dolayısıyla bu yönüyle çalışma davranış bilimleri alanına da girmektedir. Baykul 

(2000)’a göre  bireylerin çeşitli özelliklerini ölçmek amacıyla kullanılan araçları 

geniş anlamda ‘‘test’’ olarak tanımlamaktadır. Yine bu kelime günümüzde dar 

anlamda akademik başarıyı ölçen çoktan seçmeli testler için kullanılmaktadır. Öner 

1997; bu tanımı biraz daha özelleştirerek bireylerin yetenekleri, performansları, 

motivasyonları, tutumları, kaygıları gibi özellikleri hakkında bilgi toplamak amacıyla 

birbirleriyle ilişkili sorulardan oluşturulan ölçme araçlarını psikolojik testler olarak 

tanımlamıştır.  

Araştırma alanında ana kitleye 3 dereceli Likert ölçeği ile bir test 

uygulanmıştır. Anket formunun ikinci kısmında bulunan test (ölçek) aracılığıyla 

üreticilerin ölçek maddelerine verecekleri tepkiler, tutum ve davranışları ölçülmek 

istenilmiştir. Bir ölçüm faaliyeti  yapılmıştır. Likert ölçekleri davranış bilimlerinde 

bir çok özelliğin, özellikle de tutumların ölçülmesinde en sık kullanılan ölçeklerdir 
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(Judd, Eliot ve Kidder, 1991; Crocker ve Algina, 1986; Turgut ve Baykul, 1992; Kan 

2008’den). 

Her ölçme faaliyetinde hatalar bulunmaktadır. Ölçme sonuçlarına karışan ve 

gözlenen puanların gerçek puandan uzaklaşmasına neden olan hatalar sabit, 

sistematik ve tesadüfi hatalar olmak üçe ayrılırlar (Baykul, 2000; Özçelik, 1992; 

Turgut,1990; Büyüköztürk 2009’dan). Sabit ve sistematik hatalar, kaynağı belli olan 

ve kontrol edilebilen hatalardır. Bunlar ölçme aracından (sabit hata) veya ölçmeyi 

kişiden (sistematik hata) kaynaklanır. Ancak tesadüfi (rastgele) hatalar kaynağı belli 

olmayan ve kontrol edilemeyen hatalardır. Bu yüzden ölçme sonuçlarını tesadüfi 

hatalardan arındırmak gerekmektedir.  

Bireylerin davranışlarını tahmin etmedeki başarı büyük ölçüde testtin, 

gerçekte testten elde edilen puanların geçerli ve güvenilir olmasına bağlıdır 

(Büyüköztürk ve ark., 2009). Bu amaçla ölçümle elde edilen sonuçlar için güvenirlik 

ve geçerlik testleri yapılmıştır. Bu sayede anket aşamasında uygulanan 3 dereceli 

Likert ölçeğinin tutarlılığı tahmin edilmeye çalışılmıştır. 

 

4.5.2.1. Güvenirlilik Analizi 
 

Güvenirlik analiziyle, testi dolduran kişilerin yöneltilen ifadelerin tümünün 

aynı konuyu ölçüp ölçmediği test edilir (Tezbaşaran, 1996). Güvenirlik, bir testin 

veya ölçeğin ölçmek istediği şeyi tutarlı ve istikrarlı bir biçimde ölçme derecesidir 

(Peter 1979, Büyüköztürk 2009’dan). Tezbaşaran 2008’e göre ‘Güvenirlik bir ölçme 

aracının, duyarlı, birbiriyle tutarlı ve kararlı ölçme sonuçları verebilmesi gücüdür. 

Diğer bir ifadeyle güvenirlik, bir test veya ölçme aracının ölçtüğü şeyi ne derece 

ölçtüğü ile ilgilidir (Tekin, 1993).  

Güvenirliğin 3 temel formu bulunmaktadır. (Anastasi, 1988; Brown,1983; 

Guion,1965; Gulliksen,1987; İlerler 2006’dan), 

1. Test-Yeniden Test Güvenliği, (Test-Tekrartest ) ) 

2. Eşit Form Güvenliği (Test yarılama) 

3. İç Tutarlılık 
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Yine güvenirliği açıklarken 2 yaklaşım vardır. Birincisi korelasyon analizi, 

ikincisi varyans analizidir. Yalnız bu varyans analizi klasik ölçüm teorisine göredir. 

Buna göre gözlenen skor; gerçek skor ve ölçüm hatasından oluşur ve hata rastgele ve 

gerçek skorla ilişkisizdir (Hayes, 1998; İlerler 2006’dan).  

 Test-Yeniden Test Güvenliği ve Eşit Form Güvenliği formları birden fazla 

uygulamaya gerektirmektedir (Çizelge 4.33). Araştırma alanında birden fazla 

uygulama yapma imkanı olmadığından güvenilirliğin ölçümünde (tahmin 

edilmesinde) iç tutarlılık formu kullanılmıştır.  

İç tutarlılık, bir ölçek içinde yer alan soruların aynı yapıyı ölçüp 

ölçmediklerinin derecesidir (İlerler, 2006). Büyüköztürk 2009’a göre bir testi 

oluşturan madde puanlarının testten elde edilen toplam puan ile dikkate değer pozitif 

korelesyon vermesi, ölçme sonuçlarının tutarlılığı olarak tanımlanır. Maddelerin 

birbirleriyle ve test puanlarıyla yüksek korelasyona sahip olması, aynı boyutta ölçme 

yaptıklarının ve ölçeğin iç tutarlığa sahip olduğunun göstergesidir (Ghiselli, 

Champbell, Zedeck, 1981; Kan 2008’den). Yine maddelerin ölçülmek istenen özellik 

bakımından benzeşik (homojen) olması tutarlılığı artıracaktır. İç tutarlılığını 

hesaplamaya yarayan 2 tahmin bulunmaktadır. Bunlar ;  

1) İkiye ayırma güvenirlik tahmini  

2) Cronbach’ın α  tahmini  

Çizelge 4.33’te bir ölçeğin güvenirlik düzeyini tahmin etmek için kullanılan 

metotlar ve özellikleri görülmektedir. Bir ölçeğin güvenirlik düzeyini tahmin etmek 

için çeşitli metotlar vardır. Bunlardan hangisinin uygulanacağının seçimi, madde 

puanlarının doğasına yani madde puanları dağılımının tipinine, ölçek tipine (derece 

sayısı), araştırma koşullarına ve amaçlarına bağlıdır. Bu hususlar göz önüne alınarak 

hangi yöntemin uygulanacağı seçilmelidir. 
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Çizelge 4.33. Güvenirlik Analizleri İçin Kullanılan Yöntemler  
(Büyüköztürk 2009’tan kısmen değiştirilerek ) 

Yöntem 
Özellik 

Tipi  Değişken Tipi Dağılım Tipi 

1. Tek Uygulamaya Dayalı Yöntemler    
1.1. Kuder Richardson( KR-20, KR-21) 2'li  Süreksiz (kesikli)  
1.2. Cronbach Alpha (α ) 3≥ dereceli ölçek Sürekli Normal 
1.3. Test Yarılama  
       (Spearman Brown-Rulon)  Sürekli  Normal değil 

1.4. Hoyt’un Varyans Analizi    
2. İki Uygulamaya Dayalı Yöntemler    

2.1. Eşdeğer Formlar     
2.2. Test-Tekrartest     

3. Değerlendirmeciler Arası Tutarlılık     
4. Ölçmenin Standart Hatası    
       

 

Güvenirlik, bir ölçme aracılığıyla elde edilen verilerin gerçek varyansının, 

toplam puanlar varyansına oranı olarak tanımlanır (Tekindal, 1997). 

Tezbaşaran 2008‘e göre likert tipi bir ölçekteki bir maddeden elde edilen 

puan dağılımının sürekli bir değişken olduğu kabul edilmektedir. Bu durumda likert 

tipi bir ölçeğin güvenirliğini tahmin etmek için öncelikle Cronbach (1951) tarafından 

geliştirilmiş olan ve kendi adıyla anılan (α ) katsayısının kullanılması gerekir.  

 

Çizelge 4.34. Hata Kaynakları ve Güvenirlik Tahmini Metotları  

Hata 
Kaynağı Ne soruyoruz? Güvenirlik 

Tahmini 
Güvenirlik Tahmininin 

Hesaplanışı 

Zaman 
Spesifikasyonu 

Zaman bağlı olarak araştırma 
konusunda kararsızlık var mı? Test-Yeniden Test 

Aynı araştırmanın ik ayrı 
zamanda yapılan uygulamaları 
arasındaki korelasyon 

Madde 
Spesifikasyonu 

Araştırmadaki maddeler, tüm 
maddeleri genelleyebiliyormu? Paralel Formlar 

Aynı şeyi ölçmek için 
tasarlanmış 2 ayrı araştırma 
arasındaki korelasyon 

İç Tutarlılık Araştırmada ki maddeler aynı 
şeyi mi ölçüyorlar? 

İkiye ayırma Araştırmanın 2 yarısı arasındaki 
düzeltilmiş korelasyon 

Cronbach Araştırmada maddeler arası 
korelasyon/kovaryans 

Kaynak : Hayes, 1998, s.51; İlerler 2006’dan 
 

Cronbach Alpha (α ) katsayısı; ölçekteki maddelerin varyanslarının 

toplamının toplam puanın varyansına bölünmesi temel alınmaktadır. Yani bu 

yöntemle hesaplanan oran bir ağırlıklı standart değişim ortalamasıdır. Bu da test 
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(ölçek) maddelerinin ölçmenin bütünüyle ne kadar tutarlı olduğunu göstermektedir. 

Madde puanlarnın toplam ölçek puanı ile tutarlığının bir ölçüsü (α ) katsayısıdır. 

Anketlerle uygulana 3 dereceli Likert Ölçeğinin maddeleri için güvenirlik 

analizinde SPSS paket programı değerlendirilmesinde elde edilen sonuçlar Çizelge 

4.35’da verilmiştir. 

 

Çizelge 4.35. Cronbach Alpha Katsayısı Analizi  
     

 (Toplam İstatistik Öğeleri) 

Ölçek 
Maddeleri 

 

Bir Madde 
Silindiğinde 

Ölçek Ortalaması 

Bir Madde 
Silindiğinde 

Ölçek Varyansı 
 

Düzeltilmiş  
Madde  

Toplam Korelasyonu  

Madde 
Silindiğinde 

Alpha 
Değeri 

S.18 51,0000 15,8182 ,0000 ,6292 
S.19 51,0000 15,8182 ,0000 ,6292 
S.20 51,0000 15,8182 ,0000 ,6292 
S.25 52,8000 15,0273 ,1156 ,6263 
S.26 51,2667 12,7909 ,5561 ,5545 
S.27 51,1111 14,0101 ,4928 ,5835 
S.28 51,1556 14,3616 ,3007 ,6021 
S.29 51,0667 16,0182 -,1169 ,6425 
S.30 52,5333 13,3455 ,3228 ,5929 
S.31 52,7111 15,4374 ,0074 ,6422 
S.32 51,3556 12,5525 ,5151 ,5551 

     
Cronbach Alpha Katsayısı ,6240    

Madde=öğe sayısı 12  

Varyant sayısı 45,0  
 

İç tutarlılık güvenirliğini belirlemek üzere yapılan analizler sonucu kullanılan 

ölçeğin tamamı için toplam Cronbach Alfa değeri (,62) olarak bulunmuştur (Çizelge 

4.35). Cronbach (α ) değeri, ölçek içinde bulunan maddelerin iç tutarlılığının 

ölçüsünü verir. Ölçeğin α katsayısı ne kadar yüksek olursa, bu ölçekte bulunan 

maddelerin o ölçüde birbiriyle tutarlı ve aynı özelliğin öğelerini yoklayan 

maddelerden oluştuğu şeklinde yorumlanır ve yeterli sayılabilecek katsayısı 

olabildiğince 1’e yakın olmalıdır (Tezbaşaran, 1996). Alfa değeri 0 ile 1 arası 

değerler alır ve kabul edilebilir bir değerin en az 0,7 olması arzu edilir. Ancak 
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inceleme türü çalışmalarda bu değerin 0,5’e kadar makul kabul edilebileceği de bazı 

araştırmacılarca öngörülmektedir (Altunışık ve ark., 2006). Analiz sonucu 

hesapladığımız değer (,62) Nunnally (1967) ‘e göre pilot çalışmalar için kabul 

edilebilir, yine Nunnally (1978)’e ve Kaplan&Saccuzzo (1982)’a göre anlamsız, 

Murphy&David (1987)’e göre kabul edilemez bir değerdir (Çizelge 4.36).  

 

Çizelge 4.36. Cronbach Alpha Katsayısı Güvenlik Katsayıları (Yurdugül 
2008)   

Öneri Sahibi Kullanım Yeri 
Alpha Değerleri 

0 ,50 ,60 ,70 ,80 ,90 ,95 1 

Kaplan&Saccuzzo 
(1982) 

Temel araştırma                
Uygulama araştırmaları                 

Murphy&David 
Shoper (1988) 

Kabul edilemez                 
Düşük güvenirlik                  
Orta düzey güvenirlik                 
Yüksek güvenirlik                 

Nunnally  
(1967) 

Pilot çalışmalarda              
Temel araştırmalarda              
Uygulama araştırmalarında              

Nunnally  
(1978) 

Pilot çalışmalarda                 
Temel araştırmalarda                  
Uygulama araştırmalarında                  

 

Yine analiz sonucu bulduğumuz bu (,62) Cronbach (α ) değeri Akgül ve 

Çevik 2003’e göre “Oldukça güvenilir” bir değerdir (Çizelge 4.37). 

 
Çizelge 4.37. Cronbach Alfa Katsayısının Bulunabileceği Aralıklar  

Alfa (α ) Katsayısının 
Bulunabileceği Aralıklar Güvenirlik Durumu 

0,00<α <0,40 Güvenilir değil 

0,40<α <0,60 Düşük güvenilir 

0,60<α <0,80 Oldukça güvenilir 

0,80<α <1,00 Yüksek derecede güvenilir 

Kaynak :Akgül A., Çevik O. (2003);Özdinç (2004)’ten 

 

Düzeltilmiş Madde Toplam Korelasyonunda (Item total correlation) 

matrisinde negatif değer olmaması gerekir. Varsa bu durum ölçeğin toplanabilirlik 
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özelliğini bozar. Bu kurala uymayanların ölçekten çıkarılması gerekir ancak bu kesin 

bir kural değildir. Soru silindiğinde alpha ve ortalamadaki değişime bakarak silime 

gitmek gerekir. Elde edilen sonuçlarda S.29 maddesi negatif değere sahiptir (Çizelge 

4.35). Bu değer ölçeğin toplanabilirlik özelliğini bozmaktadır. Dolayısyla ölçek 

güvenirliliğine negatif etkide bulunmaktadır.  

Yapılan çalışma pilot bir uygulama olduğu için Nunnally (1967)’ye göre ve 

Akgül ve Çevil (2003)’e göre araştırmada kullanılan 3 dereceli Likert ölçeği 

güvenilirdir. Yani Bu değer göstermektedir ki ölçeğimizdeki bütün maddeler aynı 

özelliği ölçmektedirler. Yani kullanılan 3 dereceli Likert ölçeği, Benim Peynirim 

Divle Projesi ile hedef kitle üzerinde meydana getirmek istediği davranış değişikliği 

konusunda bilinç oluşturmuştur.  

Ölçeğin güvenirliğini analiz ederken kullanılan bir diğer yöntem Ölçmenin 

Standart Hatası Yöntemi’dir . Ölçümün standart hatası, bireysel puanların güvenirliği 

sınanırken ve betimlenirken kullanılır (Ergin,1995). 

Başka bir metotla da her bir ölçek maddesinin puan ortalamasının, ölçek 

puanı ortalamasından sapma durumuna göre göre değerlendirilir. Buna göre bir 

maddedin alabileceği maksimum ve minumum puan ölçek derecesine bağlıdır. 

Derece olarak 3 dereceli bir ölçekteki her bir maddenin alabileceği maksimum puan 

3, minumum puan 1’dir. Madde puan ortalaması 1,5’tir. Maddenin ifade tipinin 

olumlu veya olumsuzluk durumuna göre aldığı maksimum puanı değişebilmektedir. 

Maddelerin olumsuz veya olumsuz tipi istenen ve istenmeyen davranış olmalarına 

göre karakter kazanmaktadır. Madde puan ortalamasının, derece ortalamanın 

üzerinde veya altında olması davranışın hakkında bilgi vermektedir.  

Olumlu madde tipinde derece ortalamasının (1,5) üzerindeki madde 

ortalaması, bireylerin o maddedeki tutuma önem verdiklerini ve bunun sonucunda o 

davranışı sergilediklerini göstermektedir. Yine olumlu madde tipi için derece 

ortalamasının (1,5) altındaki madde ortalaması bireylerin o tutuma önem 

vermediklerini ve bunun sonucunda da o madde ile açıklanan davranışı 

sergilemediklerini göstermektedir. 

Olumsuz  madde tipi için derece ortalamsının (1,5) üzerindeki madde 

ortalaması, bireylerin o tutumu önemsiz gördüklerini ve bunun sonucunda da o 
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madde ile açıklanan davranışı sergilemedikleri, derece ortalamasının (1,5) altındaki 

madde ortalaması bireylerin o tutumu önemli gördükleri ve bunun sonucunda da o 

madde ile açıklanan davranışı sergiledikleri görülmektedir. Araştırmada kullanılan 3 

dereceli Likert Ölçeği ve ölçek maddelerine ait standart sapma ve standart hata 

değerleri Çizelge 4.38’da verilmiştir. 

 

Çizelge 4.38. Ölçek Maddeleri ve Ortalama Değer, Standart Sapma ve 
Standart Hataları 

No Ölçek Maddeleri Ortalama 
Standart 
Sapma 

Standart 
Hata 

1 Divle Tulum Peyniri'ni üretirken sütü yeteri 
kadar ısıtırım 3,00 0,0000 0,00000 

2 
Divle Tulum Peyniri'ni üretirken telemeyi 
parçaladıktan tuz ilave ederken tuzu iyice 
karıştırırım. 

3,00 0,0000 0,00000 

3 
Divle Tulum Peyniri'nin üretirken tuluma 
peynir basarken hava boşlukları 
bırakmam. 

3,00 0,0000 0,00000 

4 
Mera bitkilerinin otlatmaya karşı duyarlı 
oldukları ve bu nedenle otlatılmamaları 
gereken dönemlerde otlatırım 

2,80 0,5477 0,08165 

5 Ağılda uygun havalandırma yaparım 2,91 0,3582 0,05339 

6 Hastalık gördüğüm hayvanları ayırmam 2,97 0,1491 0,02222 

7 Hayvan beslerken yem değişikliğini yavaş 
yavaş yaparım 2,88 0,4381 0,06531 

8 Hayvanların gerekli aşılarını zamanında 
yaparım 2,97 0,1491 0,02222 

9 Sütün sağımında ilk sütün süt kabına 
sağmam. 2,35 0,8831 0,13160 

10 Sütün sağımında hayvanın memesine ılık 
masaj yapmam 2,26 0,8893 0,13260 

11 Sütü sağdıktan sonra soğukta muhafaza 
etmem.  2,95 0,2084 0,03107 

 

Kullanılan 3 dereceli 11 maddelik Likert ölçeğinde incelenen işletmeler için 

madde ortalamaları metoduna göre davranışlar değerlendirilmiştir. Genel olarak 
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madde puanı ortalamaları likert ölçeği derece ortalamasının üzerindedir (Çizelge 

4.38). 

Ölçekte 1. sırada bulunan bulunan; Divle Tulum Peyniri'ni üretirken sütü 

yeteri kadar ısıtırım, maddesi, madde tipi olarak olumlu maddedir. Puan ortalaması 

3’tür (Çizelge 4.38). Olumlu madde tipi için maksimum puan yine 3’tür (Çizelge 3.1) 

ve bu maddenin ifade ettiği tutumun önem derecesini göstermektedir. Maddenin 

puan ortalaması (3,00, Çizelge 4.38) derece ortalamasının (1,5) üzerinde ve 

maksimum değere yaklaşmakta ve eşit olmaktadır (3, Çizelge 3.1). Bu duruma göre 

sonuç, araştırma alanında incelenen işletmelerdeki üreticiler; “Divle Tulum Peynirini 

üretirken sütü yeteri kadar ısıtmaktadırlar.  

Ölçekte 2. sırada bulunan; Divle Tulum Peyniri’ni üretirken telemeyi 

parçaladıktan sonra tuz ilave ederken tuzu iyice karıştırırım maddesi, madde tipi 

olarak olumlu bir maddedir. Ölçekteki puan ortalaması 3’tür (Çizelge 4.38) Olumlu 

madde tipi için maksimum puan yine 3’tür (Çizelge 3.1) ve bu maddenin ifade ettiği 

tutumun önem derecesini göstermektedir. Maddenin puan ortalamasının (3,00, 

Çizelge 4.38) ölçek derece ortalamasının (1,5) üzerinde ve maksimum değere eşit 

olmaktadır (3, Çizelge 3.1). Bu duruma göre sonuç; Araştırma alanında incelenen 

işletmelerdeki üreticiler; Divle Tulum Peyniri’ni üretirken telemeyi parçaladıktan 

sonra tuz ilave ederken tuzu iyice karıştırmaktadırlar. 

Ölçekte 3. sırada bulunan; Divle Tulum Peyniri üretirken tuluma peynir 

basarken hava boşlukları bırakmam maddesi, cümle olumsuz olmasına rağmen 

istenen davranış olduğu için madde tipi olarak olumlu bir maddedir. Ölçekteki puan 

ortalaması 3’tür (Çizelge 4.38) Olumlu madde tipi için maksimum puan yine 3’tür 

(Çizelge 3.1). Maddenin puan ortalamasını (3,00, Çizelge 4.38) ölçek derece 

ortalamasının (1,5) üzerinde ve maksimum değere eşit olmaktadır (3, Çizelge 3.1). 

Bu duruma göre sonuç; Araştırma alanında incelenen işletmelerdeki üreticiler; Divle 

Tulum Peyniri üretirken tuluma peynir basarken hava boşlukları kalmamasına dikkat 

etmektedirler. 

Ölçekte 4. sırada bulunan; Mera bitkilerinin otlatmaya karşı duyarlı oldukları 

ve bu nedenle otlatılmamaları gereken dönemlerde otlatırım maddesi, cümle olumlu 

olmasına rağmen istenmeyen davranış olduğu için madde tipi olarak olumsuz bir 



4.ARAŞTIRMA BULGULARI ve TARTIŞMA                                Zafer YAŞAR 

94 

maddedir. Ölçekteki puan ortalaması 2,80’dir (Çizelge 4.38) Bu madde de, olumsuz 

madde tipi için maksimum puan 3’tür (Çizelge 3.1). Maddenin puan ortalamasını 

(2,80, Çizelge 4.38) ölçek derece ortalamasının (1,5) üzerinde ve maksimum değere 

yaklaşmaktadır (3, Çizelge 3.1). Bu duruma göre sonuç araştırma alanında incelenen 

işletmelerdeki üreticiler; mera bitkilerinin otlatmaya karşı duyarlı oldukları ve bu 

nedenle otlatılmamaları gereken dönemde otlatmaktadırlar.  

Ölçekte 5. sırada bulunan; Ağılda uygun havalandırma yaparım maddesi, 

cümlesi olumlu olan ve istenen davranış olduğu için madde tipi olarak olumlu tipte 

bir maddedir. Ölçekteki puan ortalaması 2,91’dir (Çizelge 4.38). Olumlu madde tipi 

için maksimum puan yine 3’tür (Çizelge 3.1). Maddenin puan ortalamasının (2,91, 

Çizelge 4.38) ölçek derece ortalamasının (1,5) üzerinde ve maksimum değere 

yaklaşmaktadır (3, Çizelge 3.1). Bu duruma göre sonuç, araştırma alanında incelenen 

işletmelerdeki üreticiler, ağıllarda uygun havalandırmaya dikkat etmektedirler. Bu 

davranış projenin müdahale mantığı içerisinde mesleki kapasitenin geliştirilmesi 

kapsamındadır (Özel amaç-3; Çizelge 4.17). Bu davranış bazı sonuçları itibariyle 

hayvan sağlığını da ilgilendirdiğinden üreticilerin konuya adaptasyonu ve 

eğitimlerde anlatılan hususları benimsemeleri hızlı olmuştur.  

Ölçekte 6. sırada bulunan; Hastalık gördüğüm hayvanları ayırmam maddesi, 

cümlesi olumsuz ve istenen davranış olmadığı için madde tipi olarak olumsuz tipte 

bir maddedir. Ölçekteki puan ortalaması 2,97’dir (Çizelge 4.38) Olumsuz madde tipi 

için maksimum puan yine 3’tür (Çizelge 3.1). Maddenin puan ortalamasının (2,97, 

Çizelge 4.38) ölçek derece ortalamasının (1,5) üzerinde ve maksimum değere 

yaklaşmaktadır (3, Çizelge 3.1). Bu duruma göre sonuç, araştırma alanında incelenen 

işletmelerdeki üreticiler, işletmelerinde hastalık gördükleri hayvanları için izolasyon 

yapmamaktadırlar. Hane halkları bu konuya önem vermemektedirler. İşletmeler 

hastalık görülen hayvanları tecrit ederek diğer hayvanlardan izole etme davranışı 

gösterememektedirler. Bu sonuçta fiziki imkanların yetersizliği, elverişli fiziki ortam 

oluşturmak için gereken yatırımı karşılayacak gelir düzeyinin yetersiz olması 

etkilidir.  

Ölçekte 7. sırada bulunan; Hayvan beslerken yem değişikliğini yavaş yavaş 

yaparım maddesi cümle olarak olumlu ve istenen davranış yönünde hüküm 
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bildirmektedir. Ölçekteki puan ortalaması 2,88’dir (Çizelge 4.38). Olumlu madde tipi 

için maksimum puan yine 3’tür (Çizelge 3.1). Maddenin puan ortalamasının (2,88, 

Çizelge 4.38) ölçek derece puan ortalamasının (1,5) üzerinde ve maksimum değere 

yaklaşmaktadır (3, Çizelge 3.1). Bu duruma göre sonuç, araştırma alanında incelenen 

işletmelerdeki üreticiler yem değişikliğini yavaş yavaş yapmaktadırlar.  

Ölçekte 8. sırada bulunan, Hayvanların gerekli aşılarını zamanında 

yaptırırım maddesi, cümle olarak olumlu ve istenen davranış yönünde hüküm 

bildirmektedir. Ölçekteki puan ortalaması 2,97’dir (Çizelge 4.38). Olumlu madde tipi 

için maksimum puan yine 3’tür (Çizelge 3.1). Maddenin puan ortalamasının (2,97, 

Çizelge 4.38) ölçek derece puan ortalamasının (1,5) üzerinde ve maksimum değere 

yaklaşmaktadır (3, Çizelge 3.1). Bu duruma göre sonuç, araştırma alanında incelenen 

işletmelerdeki üreticiler hayvanların aşılarını zamanında yaptırmaktadırlar. Üreticiler 

hayvan hastalığı konusunda ilaçlı mücadeleye önem vermektedirler. Bu konuda 

davranışları herhangi bir hastalık gördüklerinde hemen veteriner hekimlik hizmeti 

satın almak şeklinde olmaktadır. 

Ölçekte 9. sırada bulunan; Sütün sağımında ilk sütü sağım kabına sağmam 

maddesi, cümle olarak olumsuz ve istenmeyen davranış yönünde hüküm bildirdiği 

için olumsuz madde tipindedir. Ölçek puan ortalaması 2,35’dir (Çizelge 4.38). 

Olumsuz madde tipi için maksimum puan 3’tür (Çizelge 3.1). Maddenin puan 

ortalaması (2,35, Çizelge 4.38) ölçek derece puan ortalamasının (1,5) üzerinde ve 

maksimum değere yaklaşmaktadır (3, Çizelge 3.1). Bu duruma göre sonuç; araştırma 

alanında incelene işletmelerdeki üreticiler, ilk sütü de süt kabına sağmaktadırlar. İlk 

sütün süt kabına sağılmaması konusu onlar için önemsizdir.  
Ölçekte 10. sırada bulunan, Sütün sağımında hayvanın memesine ılık masaj 

yapmam maddesi cümle olarak olumsuz ve istenmeyen davranış yönünde hüküm 

bildiren olumsuz tipte bir maddedir. Ölçek puan ortalaması 2,26’dır (Çizelge 4.38). 

Olumsuz tip madde puanı 3’tür (Çizelge 3.1) Madde puan ortalamasının (2,97, 

Çizelge 4.38) ölçek derece puan ortalamasının (1,5) üzerinde ve maksimum değere 

yaklaşmaktadır (3, Çizelge 3.1). Bu duruma göre sonuç, araştırma alanında incelenen 

işletmelerdeki üreticiler, sütü sağımında hayvanın memesine ılık su ile masaj 
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yapmamaktadırlar. Sütü sağımı sırasında hayvanın memesine ılık masaj yapılması 

süt miktarı üzerine etkilidir ve hayvan yetiştiriciliğinde tavsiye edilmektedir.  

Ölçekte 11. sırada bulunan, Sütü sağdıkran sonra soğukta muhafaza etmem 

maddesi cümle olarak olumsuz ve istenmeyen davranışı temsil ettiği için olumsuz 

tipte bir maddedir. Ölçek puan ortalaması 2,95’tir Çizelge 4.38). Olumsuz madde tipi 

için maksimum puan yine 3’tür (Çizelge 3.1). Madde puan ortalamasının (2,97, 

Çizelge 4.38) ölçek derece ortalamasının (1,5) üzerinde ve maksimum değere 

yaklaşmaktadır (3, Çizelge 3.1). Bu duruma göre sonuç, araştırma alanında incelenen 

işletmelerdeki üreticiler, süt üretiminde soğuk zincire dikkat etmemektedirler, 

sağılan sütler sağıldıktan sonra soğukta muhafaza edilememektedir. Süt, patojen 

mikroorganizmalar için mükemmel bir besi kültürüdür ve sağıldıktan sonra +4 °C 

‘de soğuk zincire alınması gerekmektedir.  
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5.SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Üretim ilişkileri toplumların yapısını tanımlayan en önemli kriterdir. Üretim 

faktörleri (doğal kaynaklar,emek,sermaye,girişim) birer aktör olarak düşünüldüğünde 

bu aktörlerin rollerinin ağırlığına göre toplumların yapısı şekillenmiştir. Toplumsal 

yapı sosyal bir sistemdir ve bu yapı aynı zamanda sosyoekonomik yapıyı 

oluşturmaktadır. 

Bu çalışmanın önemi, yöresel kalkınma projelerinin hazırlanması kadar proje 

sonrası değerlendirme faaliyetlerinin öneminden gelmektedir. Bu değerlendirme 

faaliyeti ile projenin topluma gerçek katkılarının belirlenmesi, eksiklik ve hatalarının 

ortaya çıkarılması, bir sonraki projelerin başarısını arttıracağı ve benzer nitelikteki 

diğer çalışmalar için örnek olacağı varsayımı ile önemlidir. 

Bu çalışmanın amacı Türkiye-AB Mali İlişkileri ve AB’nin Bölgesel Kalkınma 

Politikası doğrultusunda “TR52 Bölgesel Kalkınma Hibe Programı” kapsamında 

hibe alarak yürütülmüş ve sonuçlanmış olan “Benim Peynirim Divle Projesi”nin 

uygulama sonuçlarının, projeden yararlananlardan derlenecek birincil verilere dayalı 

olarak, incelenmesi, gelecekte yürütülecek benzer nitelikteki çalışmalara yararlı 

olabilecek önerilerin geliştirilmesi, böylece bir yöresel kalkınma projesinin (Benim 

Peynirim Divle) incelenerek projenin yöre halkı üzerindeki etkisinin ortaya 

çıkarılmasıdır. Bu amaçla yöresel bir ürünün yöre bağlamda bölgesel kalkınmaya 

etkilerinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Benim Peynirim Divle Projesi’nin 

faaliyetlerinden en önemlisi peynir üretimi yapan yöre halkının eğitilerek peynir 

kalitesinin yükseltilmesi ve standart üretimin sağlanmasıdır.  

Araştırma kapsamında kullanılan veriler üreticilerden sözlü anket yöntemiyle 

toplanmıştır. Tulum peyniri üretiminin standart hale gelmesi, kalitesinin artması için 

vermiş olduğu eğitimlerde; konunun temeli olarak verilen bilgilerin hedef kitle 

tarafından kabullenilme düzeyi ve bunun pratiğe aktarılma boyutunu, tutum olarak 

ölçmek amacıyla Likert Tipi Derecelendirme Ölçeği kullanılmıştır. Likert 

ölçeğindeki madde halindeki anket soruları proje kapsamında verilen eğitimlerde, 
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hedef kitleye verilen eğitim konularından seçilmiştir. Bu ölçekte üreticilerin üretim 

faaliyetlerine ilişkin belirtilen yargılara ne ölçüde katıldığı saptanmaya çalışılmıştır.  

Çalışmanın amaçlarını gerçekleştirmek için kullanılan materyali, Karaman İli 

Ayrancı İlçesi Üçharman (Divle) Köyünde divle tulum peyniri üretimi yapan 45 adet 

üreticiden anket yoluyla elde edilen birincil veriler oluşturmaktadır. Araştırmada 

kullanılan birincil veriler 2008/2009 üretim dönemine aittir. Ayrıca konu ile ilgili 

Kamu Kuruluşlarının derlediği istatistiki veriler ile incelenen konuya yakın 

konularda yapılmış araştırma, inceleme ve derlemeler de materyal olarak 

kullanılmıştır. İkincil verilerden meteorolojik değerler ilgili kurumdan, bitkisel 

üretim deseni ile ilgili veriler Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı’nın oluşturmakta olduğu 

Çiftçi Kayıt Sistemi’nden alınmıştır. Araştırma yöresi ile ilgili değişik kurum ve 

kuruluşların yapmış oldukları araştırma, inceleme ve raporlardan da yararlanılmıştır.  

Köy nüfusu 2008 yılı ADNKS’ne göre 313 kişidir (Çizelge 4.6). Köy 

nüfusunun 85 yıllık gelişim ve değişimi incelendiğinde, genel olarak azalan bir 

karakterdedir (Şekil 4.4). Bu durum yörenin iç göç verdiğini göstermektedir.  

İncelenen işletmelerde ortalama nüfus (3,3 kişi, Çizelge 4.18) Türkiye 

ortalamasının (5 kişi, GTS 2001) altındadır. Bu bakımdan araştırma alanındaki 

işletmeler küçük aile işletmeleridir. Nüfusun yarısından fazlasını (%56, Çizelge 4.18) 

15-49 yaş gurubu oluşturmaktadır. Yaş grubu olarak 15-64 yaş gurubunda olan ve 

uluslar arası kriterlere göre çalışabilir kabul edilen nüfus oranı (%72,7, Çizelge 4.18) 

yüksektir. Bağımlı nüfus oranı (%37,6) düşüktür. Araştırma alanında iş gücü 

açısından önemli bir potansiyel bulunmaktadır. 

Araştırma alanındaki iş gücünün üretim faaliyetlerine göre dağılımı 

incelenmelidir. Yörede için geliştirilecek sonraki projelerin müdahale mantığında iş 

gücünün mesleki kapasitesini arttıracak faaliyetler bulunmalıdır. Özellikle de iş 

gücünün kaynağını oluşturan 15-49 yaş gurubundaki bireylerin durumları göz 

önünde tutularak eğitim müfredatı ve materyalleri seçilmelidir. Yüz yüze, örgün 

tarzdaki eğitim metotlarından kaçınılmalıdır. Uygulamalı grup çalışmaları yapılmalı, 

demonstrasyonlar oluşturulmalıdır.  
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İncelenen işletmelerdeki toplam 150 bireyin 106’sı ilköğretim öğrencisi veya 

mezunudur. Eğitim düzeyi olarak ilköğretim aşamasında yoğunlaşma vardır. 

İlköğretimden sonraki diğer eğitim kadelemelerine devam eden/edebilen birey sayısı 

çok azalmakta ve düşmektedir. Bu durum işletme sahibi olarak hane halkının bütünü 

düşünüldüğünde işletmelerin başarısını etkilemektedir. İşletme başarısı düştükçe 

işletme gelirleri azalmaktadır. Yörede bulunan ilköğretim binası ile Devlet tarafından 

parasız verilen bu hizmete işletmeler (hane hakları)  çok az bir masrafla 

ulaşabilmektedirler. Ancak takip eden diğer eğitim kademeleri için en yakın başka 

bir yerleşim merkezinden çeşitli hizmet satın almak zorunda kalmaktadırlar. Ayrıca 

eğitim yaşındaki bireyler ücretsiz aile işçisi olarak görülmektedir. Öğrenim için 

köyden giden bireyler eğitim takvimi içerisinde iş gücü kaybı anlamına gelmektedir. 

Yöre için dizayn edilecek daha sonraki projelerde bir başarı göstergesi olarak 

eğitimde ilköğretimden sonraki kademelere devam edebilen birey sayısı kriter olarak 

ele alınmalıdır. Benim Peynirim Divle Projesi bu konuda proje süresi sonunda bir 

ilerleme sağlayamamıştır. Proje süresi bu ilerleme için yeterli değildir. Ancak bu 

kriter bakımından ilerleme projenin çarpan etkileri ile ilerleyen yıllarda ortaya 

çıkabilecek bir durumdur. Bu çarpan etki, yöredeki üretilen tulum peynirlerinin gayri 

safi üretim değerinin artması ile hane halklarında gelir artışının sonucu, aile 

harcamalarında eğitime ayrılan payın artmasıdır 

İncelenen işletmelerin, işletme büyüklüğü bakımından arazi kriterine göre 

büyük bir çoğunluğu (%73,3, Çizelge 4.20) küçük aile işletmeleridir. Bu işletmeler 

toplam toprakların hemen hemen yarısında (%43,3; Çizelge 4.20) tarım 

yapmaktadırlar. Bu şekilde küçük aile işletmelerinin toplam tarım alanlarının 

yarısında tarım yapması tarım alanlarının parçalı ve küçük olduğunu göstermektedir. 

Bu durum işletmelerin yeter gelire ulaşmaları bakımından bitkisel üretim deseni ile 

birlikte düşünüldüğünde negatif etkiye sahiptir. İşletmelerden 2 adet işletmenin hiç 

arazisi yoktur ve tamamen hayvansal üretim yapmaktadır. 

Yörenin mevcut topografyası işletme büyüklükleri üzerinde sınırlayıcı bir 

etkiye sahiptir. Yöre için daha sonraki projelerde yeter gelirli işletme büyüklüğü ve 

optimum işletme büyüklüğü araştırılmalıdır. İşletme geliri üzerinde etkili olan 



5. SONUÇ VE ÖNERİLER                                                               Zafer YAŞAR 

100 

faktörler tespit edilmelidir. Hangi faktörlerin geliri ne oranda etkilediği ölçülmelidir. 

Ortalama işletme büyüklüğünden hareketle yeter gelirli işletme büyüklüğüne 

ulaşamayan işletmeler için tedbirler alınmalıdır. Hayvansal üretim faaliyetlerinde 

günlük ve düzenli gelir, bitkisel üretim faaliyetlerinde sezonluk gelir sözkonusudur. 

Bu nedenle hayvansal üretim faaliyetlerinde verim ve entansitenin arttırılması 

işletme gelirlerinde bir artış sağlayabilecektir. 

İncelenen işletmelerdeki ortalama parsel büyüklüğü (58,9 da; Şekil 4.11) 

Türkiye ortalama parsel büyüklüğünden (61,4, GTS 2001) düşüktür. Ortalama parsel 

sayısı 3’tür. Araştırma alanındaki topografik yapı arazi parçalılığını, dolayısıyla 

parsel sayısını doğrudan etkilemektedir. 

Divle (Üçharman) Köyü’nde topografik yapının yanı sıra miras faktörünün 

etkisinde kalarak küçülen arazi büyüklüğü işletme ölçeğini belirlemektedir. 

İşletmelerdeki parsel büyüklükleri açısından bakıldığında Divle (Üçharman) Köyü 

tarım işletmelerinde (hane halklarında) işletme ölçeği küçüktür yani küçük 

işletmecilik vardır. Bu durum tarımsal üretimde verimliliği düşürmektedir. 

Yöredeki işletmelerin küçük olmasına rağmen üretim faaliyetlerinin 

rantabilitesinin arttırılması gerekmektedir. Yörede genel karakterdeki küçük 

işletmeler için etkin bir işletmecilik planı yapılmalıdır. 

Araştırma alanındaki işletmeler büyük oranda (%73, Çizelge 4.22) kendi 

topraklarını kullanmaktadırlar. Bu işletmeler mal sahibidirler (38 işletme). Kiralama 

yoluyla toprak kullanımı düzeyi düşüktür (%2, Çizelge 4.22). Ortakçılık ile toprak 

kullanımı küçümsenemeyecek ölçüde çoktur (%25, Çizelge 4.22). Bu yol ile toprak 

tasarrufu özellikle kendi malı olarak yeterli toprağa sahip olmayan işletmeler 

tarafından yapılmaktadır. Bu şekil toprak mülkiyetinde toprak sahibinin arazi ve girdi 

vermesi, ortakçının ise araziyi işlemesi gerçekleşmekte, elde edilen ürün yarı yarıya 

pay edilmektedir. Hane halklarının mal sahibi olarak toprak mülkiyeti sahipliklerinin 

işletmeler ortalamasının (42,8 da, Çizelge 4.22), büyük oranda genel işletme oranına 

yakın olması (58,9 da, Çizelge 4.22) ve incelenen 45 adet adet işletmenin (hane 

halkı) 38 tanesinin kendi mülkiyetinde tarım arazisine sahip olması toprak mülkiyeti 

dağılımının dengeli olduğunu göstermektedir. 
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Yörede toprak dağılımının dengeli olması, bu dağılımın dengesiz olmasından 

kaynaklanabilecek sosyal sorunları önlemiştir. Bu bakımdan yörede sosyal barış 

vardır denilebilir. Ancak toprak yenilemez ve üretilemez bir doğal kaynak ve üretim 

faktörü olduğundan mevcut arazilerin kullanımında ve tarım-çevre etkileşimi 

açısında bu doğal kaynakları koruyucu tedbir içeren projeler dizayn edilmelidir. Yöre 

kurak bir alan olduğundan özelliklede gübre kullanımının verim artışına etkisi 

araştırılmalıdır.  
Üçharman Köyü, sahip olduğu iklimsel ve topografik özellikler nedeniyle 

tarımsal üretim faaliyetlerinde bitkisel üretim faaliyetlerinin ana karakteri tahıl 

ağırlıklıdır ve üretim deseninde nadas bulunmaktadır (Çizelge 4.23). Ekilebilir tarım 

alanlarının 1/4 ’ü (%26, Çizelge 4.3) sulanabilmektedir. Su kaynakları kısıtlıdır. Bu 

kısıt etkisi nedeniyle yörede sulama gerektiren bitkilerin geniş alanlarda üretimi 

mümkün değildir. 

Yörede sürdürülebilir yerel kalkınmayı teşvik edecek ve kaynak kullanımı 

etkin hale getirecek üretim sistemi için tahıl ağırlıklı bitkisel üretim deseninden yem 

bitkileri ağırlıklı üretim desenine geçilmelidir. Yöre için geliştirilecek bir sonraki 

proje de yörenin iklim ve ekolojik şartlarına uygun yem bitkileri varyeteleri 

araştırılmalıdır. Projenin müdahale mantığında üreticilerin geleneksel üretim 

tarzlarını ve alışkanlıklarını bırakmalarını sağlayacak ve üreticiler yeni varyetelere 

yönlendirecek teşvik unsurları bulunmalıdır. Bu konu ile ilgili demonstrasyonlar 

kurulmalıdır.  

Yörede toplam süt üretiminin yarısı (%56,8, Çizelge 4.27) süt inekçiliğinden 

elde edilmektedir. Bununla birlikte yörenin hayvansal üretim faaliyetlerinin ana 

karakterini küçük baş hayvan yetiştiriciliği oluşturur. Bu üretim sistemi yerleşik ve 

geleneksel bir kültürü temsil etmektedir. Divle merkezli olarak Ayrancı bölgesi 

hayvansal üretimde geleneksel koyunculuk üzerine büyük tecrübe kazanmıştır 

(Çizelge 4.28). Göreceli olarak nisbi üstünlüğe sahiptir. Yörenin, Karaman ilinin en 

büyük mera alanına (33.000 da) sahip olması bu kültürü desteklemiştir. Ayrıca 

yöredeki koyun ırklarının yöreye adaptasyonu ve bozkır şartlarında hayansal ürün 

verebilmesi de bu kültürü desteklemiştir. Ancak mera yüzey (alan) olarak 

büyüklüğüne karşılık nitelik olarak zayıftır. Genel olarak iklim elemanlarının mera 
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florası üzerindeki olumsuz etkisinin dışında meradan bir otlatma planına göre 

yararlanılamaması ve düzensiz otlatma meranın ot kalitesi ve miktarını 

azaltmaktadır. Sürü çobanları otlatma planını uygulayamamaktadırlar. Merada 

koyunların su ihtiyacını karşılayan su kaynaklarının dengesiz dağılımı nedeniyle 

otlatma sürecinde koyunlar bu kaynakların etrafında sürekli otlamaktadırlar. Ayrıca 

yöreye adapte olmuş koyun ırklarının süt verimleri düşüktür. 

Mera otlatma planına sürü çobanlarının uyumunu sağlayabilmek için merada 

koyunların su ihtiyacı için su kaynaklarının dengeli dağılımı sağlanmalıdır. Mera 

otlatma planı ile meranın ot kalite ve kantitesinin artması sağlanmalıdır. Sağlanacak 

bu artışlar nisbeten çevre şartlarının düzeltilmesi anlamına gelecektir. Böylece 

yöredeki koyunların süt verimini açıklayan fenotipik özelliklerine etki eden çevresel 

faktörler iyileştirilmesi ile genotipik özelliklerinin etkisi araştırılabilecektir. Bu 

araştırma ile sonucu ıslah programları geliştirilmeli ve süt verimi fenotipini arttıracak 

yönde genetik ilerleme sağlanmalıdır. Yöre için dizayn dilecek bir sonraki kalkınma 

projesi bu konuda tedbirler içermelidir. 

Araştırma alanında yapılan anketler sırasında elde edilen gözlem ve 

mülakatlardan çıkarılan sonuç şudur ki; hane halkları tulum peynirine ilave edilen 

tuzun iyice karıştırılması hususunda bir bilinç ve ortak davranışa sahiptirler. Bunun 

nedeni hane halklarının tuzun iyice karışmaması durumunda peynirdeki yağın 

bozulması olayıdır. Hane halkları yöresel ağızla bu durumu “acılaşma” olarak tabir 

etmektedirler. Acılaşan peynir kötü kalitede olmakta ve üreticiler müşteri kaybı 

sonucuna katlanmaktadırlar. Katlanmak zorunda kalabilecekleri bu kötü sonuç, 

üreticileri tuzu karıştırırken daha dikkatli olmaya zorlamaktadır. Bu durumda proje 

birinci özel amaçları belirtilen (Çizelge 4.17) yöntemle yerine getirmiştir.  

Araştırma alanında incelenen hane halkları tuzun iyice karıştırılması işlemi 

kadar, peynirin tulumlara basılması sırasında iyice sıkılaşmasına ve hava boşlukları 

kalmamasına dikkat etmektedirler. Bu davranışı üretimlerinin kalitesini arttırıcı bir 

davranış olarak görmektedirler. Tulumda hava boşluklarının kalması olgunlaşma 

periyodu sırasında peynirde zararlı oluşumlara neden olabilmektedir. Bu durum 

kaliteyi azaltıcı bir hususdur. Bu işlem sırasında tuluma bir kuvvet 
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uygulamaktadırlar. Uygulanan kuvvetin artması peynirin iyice sıkı basılması, bu 

durumda hava boşluğu kalmaması anlamına gelmektedir. Tulum basımı sırasında 

uygulanan kuvvetin (basınç) etkisi ile bazen tulum yırtılabilmektedir. Üreticiler 

koyun derisinin keçi derisine oranla daha az dayanıklı olduğunu ifade etmişlerdir. 

Tulumların hava boşluğu kalmayacak şekilde iyice basılması hususu, kaliteyi arttırıcı 

bir unsur olarak projenin müdahale mantığında özel amaç(lar) birinci madde 

kapsamında yer almaktadır. Ancak projenin müdahale mantığında eksik kalan husus 

peynirler için kullanılan ambalaj malzemesi olan tulumlarda standardizasyon 

konusunu ele almamış olmasıdır. Üreticiler peynir basacakları tulumlar için 

kullanacakları derileri de kendileri üretmektedirler. Bunlar farklı büyüklüklerde 

olmaktadırlar, standart bir büyüklük yoktur. Şekil olarak değişik tiplerde, irili ufaklı 

görünümler ortaya çıkmaktadır. Tulum büyüklükleri arasındaki farklılıklar sonucu 

tuluma basılacak peynir miktarı farklı olmaktadır. Bu peynir miktarının tuzlama 

sırasında farklı tuz ihtiyacına neden olmakta ve bu ihtiyaç olan tuz miktarının da 

duyusal yollarla tayin edilmesi kaliteyi ve sonrasında standardizasyonu 

etkilemektedir. Üniform bir yapı ortaya çıkamamaktadır. Bir sonraki projede üniform 

yapı tespit edilmeli ve üretim zincirindeki unsurlar bu tespit edilen yapıya uyumlu 

olacak şekilde düzenlenmelidir.  

Araştırma alanında incelenen hane halkları hayvan sağlığı alanında klinik 

müdahale konularında refleksleri güçlü olmaktadır. Davranış olarak hastalık görülen 

hayvanları izole etmemelerine karşılık hayvanların aşılarını zamanında 

yaptırmaktadırlar. Edinilen gözlemlere göre üreticilerle veteriner hekimler arasında  

sıkı bir diyalog vardır. Bu ilişkide üretici, hasta hayvanını iyileştiren kurtarıcı olarak 

gören bir psikoloji içerisinde veteriner hekimi görmekte ve önerilerini dikkate 

almaktadır.  

Üreticilerin izolasyon yapamamalarının nedeni barınakların yeterli fiziksel 

büyüklük ve ideal ergonomik yapıda olmamalarıdır. Proje küçük ölçekli bir kapasite 

geliştirme projesi olduğu için bu konuda öneri niteliğinde eğitim yapılabilmiştir. 

Yörede uygulanacak sonraki kırsal kalkınma niteliğindeki projelerin bir bileşeni de 

yatırım olmalıdır. Bu bileşen ile barınaklarda küçük çaplı değişiklikler yapılarak 

hasta hayvanlar için izole alanlar oluşturulmalıdır.  
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Araştırma alanıdaki üreticiler, hayvan beslemede hataları olmakla beraber, 

yem değişikliklerinde dikkatli olmaktadırlar. Proje kapsamında bu konuda önerilerin 

sıralandığı bir eğitim yapılmıştır. Hayvanlarda yem değişikliği mevsimlere bağlı 

olarak gerçekleşmektedir. Bu durum özellikle kış aylarına girerken ve kış aylarından 

bahar aylarına geçiş dönemlerinde önemli olmaktadır. Kaba yem kaynaklarının 

yetersizliği nedeniyle hayvan besleme dane ağırlıklı olmaktadır. Bu temel prensip 

projenin eğitim faaliyetlerinde önemli bir konu olarak ele alınmıştır. Proje kaba yem 

kaynaklarının arttırılmasını bir strateji olarak belirlemiştir. Bunun için yöreye adapte 

olabilecek yem bitkileri üretimi konusunda eğitim faaliyeti yapılmıştır. Ayrıca mera 

otlatma planı hazırlanmış ve mera yönetim birliği kurulmuştur. Çünkü araştırma 

alanındaki meralar zayıftır. Bu sonuçta iklimin etkisinin yanında koyunların merada 

otlaması sırasında merayı çok çiğnemeleri, sürekli aynı mevkide otlamalarından 

kaynaklanmaktadır. Proje ile mera otlatma planı yapılmasına rağmen, bu plan 

başarılı olamamıştır. Çünkü koyunların, bölgenin en geniş merasında sürekli aynı 

mevkilerde otlaması engellenememiştir. Bunun nedeni koyunların otlama sırasındaki 

su ihtiyaçlarının belli merkezlerden karşılanabilmesidir. Dolayısıyla çobanlar 

tarafından sürülerin yönetimi bu merkezlerin çevresinde olmakta, diğer alanlara 

sürüler götürülememektedir. Merada koyunların içme suyu kaynaklarını mera 

otlatma planı ile uyumlu hale getirerek arttırmak mümkün değildir. Yeni su kuyusu 

tesisine yasal mevzuat müsaade etmemektedir. Bu durumda bir merkezdeki su 

kaynağının kapalı sistemlerle diğer alanlara götürülmesi gerekmektedir. Bu durum 

yatırım anlamına gelmektedir. Bir sonraki proje kaba yem kaynaklarını arttırmak için 

tedbirler içermeli ve yatırım yapılmalıdır.  

Sütte hijyen gıda güvenliği açısından önemli bir unsur olmakla birlikte 

araştırma alanında bu konudaki davranışların projeden önce ve sonra değişmediği 

görülmektedir. Bu konuda davranış değişikliği gerçekleştirelemediği sürece tulum 

peynirindeki kalite artırılamayacak ve standardizasyon sağlanamayacaktır. Sütün 

sağımı kadınlar tarafından tarafından yapılmaktadır. Meme uçlarında bulunan ilk süt 

bir takım mikroorganizmalar ile kontamine olabilmektedir. Bu nedenle ilk sütün süt 

sağma kabına sağılmaması gerekmektedir. Benim Peynirim Divle Projesi bu konuda 

hedef kitle üzerinde bir davranış değişikliği gerçekleştirememiştir. Bunun nedeni 
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koyun sağma işleminin zaman alan ve zahmetli bir iş olmasıdır. Bu iş yörede 

kadınlar tarafından yapılmaktadır. Süt sağma işlemi sırasında seri ve pratik olmak 

adına kadınlar bu konudaki davranışlarını değiştirememişlerdir. Yörede uygulanacak 

sonraki projelerde bu soruna yönelik müdahale mantığı oluşturulmalı, süt sağma 

işlemini pratik ve seri hale getirecek makinalı uygulamaların tesisini sağlamalıdır. 

Üreticiler bu konuda hassasiyet gösterememektedirler. Davranış olarak bu 

konuyu önemsiz görmektedirler. Bu konuda bir önceki maddede belitildiği gibi süt 

sağımı ile uğraşan kadınların seri ve pratik olmak adına gereken önemi veremedikleri 

bir davranış olmaktadırlar. Süt sağımı sırasında, sağılan koyunun sabit durmaması, 

süt sağan kadınları ellerinde sütü içine sağdıkları kova ile sürekli hareketli olmalarına 

ve eziyetli çalışmalarına neden olmaktadır. Sütün memeden alınması işleminde 

zorluklarla karşılaşmaktadırlar. Daha sonraki projelerde koyunların sabitlenebileceği 

üniteler geliştirilerek, süt sağan kadınların güçlerini sadece süt sağmaya hazırlık 

devresi için harcayacakları önlemler alınmalıdır. 
Araştırma alanındaki tarımsal üretim faaliyetleri ekonomik fizibilite kavramı 

içerisinde ölçülemez fakat öncelikle ve özellikle bu tarımsal faaliyetler incelenen 

işletmeler için doğanın olumsuzluklarına karşı bir yaşam sitili ve hayatta kalma 

sistemidir. 

Araştırma sonunda bireylerin proje kapsamında verilen eğitimlerdeki konuları 

kabullendikleri ancak davranışlarını değiştirmedikleri görülmüştür. Bu açıdan 

projenin başarısız olduğu söylenebilir. Öneri olarak Türkiye için kırsal kalkınma 

çalışmalarında projelerin kapsamlı alan araştırmaları ile hedef kitlenin davranış ve 

tutumları ölçülerek dizayn edilmesi gerekmektedir. Proje sonrası değerlendirilme 

çalışmaları proje dizaynı kadar önemli bir konudur.  

Bölgesel eşitsizlikler bağlamında bölgesel dengesizlikler; sosyo-ekonomik 

ünitenin sınırları siyasi olarak çizilmiş belirli bir coğrafya demek olan ulus 

devletlerinin üniter yapısını bozucu, sosyal ve ekonomik gelişmeyi ve değişimi 

dolayısıyla kalkınmayı engelleyici etkilere sahiptir. Bu nedenle bölgesel 

dengesizlikler önlem alınması ve giderek azaltılması gereken bir durumdur. Önlem 

olarak bölgesel kalkınma planlarının yapılarak, programlı olarak yürütülmesi sosyo-

ekonomik bir ünite olan ulus devletlerinin geleceği açısından gereklidir.
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EK-1 Üçharman (Divle) Köyüne Ait Genel Topografik Harita 
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 EK-2 Karaman İline Ait Aylık Sıcaklık Ortalamaları 

Yıllar 

A   Y   L   A   R Yıllık 

Ort. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1980 -0,8 0,8 5,2 10,8 15,5 20,8 25,2 22,3 17,2 13,2 7,0 3,6 11,7 

1981 3,3 2,5 8,2 10,6 13,6 20,1 23,3 22,3 19,0 15,2 5,2 6,8 12,5 

1982 1,9 -1,2 3,9 11,6 15,2 19,4 21,3 21,5 18,9 12,4 4,4 2,3 11,0 

1983 -2,9 0,3 4,9 11,2 16,1 19,1 22,5 20,8 17,4 10,7 8,9 3,1 11,0 

1984 3,2 4,0 7,2 9,6 17,0 20,4 22,4 20,1 20,0 12,4 6,7 -3,3 11,6 

1985 4,5 -2,3 3,5 12,8 17,6 21,5 21,9 24,6 18,5 9,6 9,0 2,0 11,9 

1986 4,0 4,4 7,2 13,5 12,5 19,9 24,8 25,1 20,2 12,8 2,8 1,1 12,4 

1987 3,8 4,5 -0,5 9,8 16,0 20,1 23,6 22,6 19,0 11,6 6,1 3,2 11,7 

1988 1,5 3,1 4,9 11,3 16,4 19,8 23,5 22,7 18,6 11,4 4,2 4,0 11,8 

1989 -8,3 -2,9 7,9 16,4 17,5 21,7 24,2 24,4 19,2 11,3 7,5 1,1 11,7 

1990 -6,8 0,0 6,2 11,2 14,7 20,1 24,3 21,5 17,8 12,7 9,2 3,7 11,2 

1991 -1,0 -2,2 7,6 12,0 15,3 21,4 24,0 23,6 18,0 14,3 6,3 -1,1 11,5 

1992 -4,2 7,9 2,2 11,4 14,5 19,2 20,5 22,5 16,1 15,6 5,3 -1,9 10,8 

1993 -4,0 -0,7 5,1 11,4 14,6 19,4 22,8 22,6 18,6 13,2 3,7 4,3 10,9 

1994 3,8 2,6 6,2 13,8 17,6 20,8 23,4 22,6 21,6 15,8 5,3 0,4 12,8 

1995 2,7 3,7 7,0 9,6 17,2 21,6 21,4 23,8 19,9 10,8 3,0 1,7 11,9 

1996 0,8 4,3 4,4 9,4 18,3 20,4 25,4 23,6 19,1 11,5 7,7 7,0 12,7 

1997 1,6 -0,4 2,2 8,0 17,7 20,6 23,8 21,6 16,5 13,8 6,9 4,0 11,4 

1998 0,7 1,9 3,9 13,1 17,2 21,2 25,3 25,3 20,0 14,0 10,2 3,9 13,1 

1999 2,3 3,3 6,0 11,9 17,8 20,1 24,7 24,0 19,5 13,9 6,1 4,8 12,9 

2000 -4,0 -0,6 4,4 13,4 14,8 20,0 25,9 22,5 18,7 11,1 6,4 1,9 11,2 

Ort. 0,1 1,6 5,1 11,6 16,1 20,4 23,5 22,9 18,8 12,7 6,3 2,5 11,8 

Kaynak : Karaman Meteoroloji İstasyonu Müdürlüğü-2009 
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EK-3 Karaman İline Ait Aylık Toplam Yağış Miktarı (mm) 

Yillar 
A   Y   L   A   R Yillik 

Toplam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1963 53,7 48,4 41,1 25,6 64,2 23,3 2,4 - 10,7 11,7 17,5 26,2 324,8 
1964 19,9 28,1 39,1 22,3 49,1 76,5 2,3 0,0 1,7 0,1 42,5 70,5 352,1 
1965 27,0 65,7 24,3 39,8 70,1 15,4 - - - 35,2 34,6 74,2 386,3 
1966 63,0 20,5 30,7 10,5 12,8 1,8 2,0 0,0 12,0 2,2 56,9 48,6 261,0 
1967 22,6 32,6 65,6 34,0 52,0 10,9 3,6 - 1,9 19,4 30,6 31,4 304,6 
1968 113,4 26,5 42,1 6,1 22,9 22,0 1,2 16,3 24,0 24,5 72,9 77,2 449,1 
1969 113,5 22,2 85,1 16,6 56,9 5,8 3,1 0,0 52,7 24,7 41,1 43,2 464,9 
1970 48,0 14,7 31,1 15,7 9,5 20,6 20,4 0,0 14,3 38,1 52,2 39,1 303,7 
1971 22,6 42,1 23,9 144,1 25,7 17,8 0,0 4,2 - 22,1 23,7 47,8 374,0 
1972 34,1 69,5 23,1 62,7 41,7 17,3 5,6 1,2 3,2 22,9 6,9 1,8 290,0 
1973 16,0 39,4 37,9 20,6 29,3 19,0 2,9 - 4,2 7,7 14,1 21,5 212,6 
1974 22,8 10,4 25,5 16,2 29,7 16,9 - 5,4 6,6 54,1 20,7 73,2 281,5 
1975 57,8 89,5 21,1 100,6 55,3 46,4 0,7 6,4 - 33,1 32,5 70,0 513,4 
1976 40,3 37,4 22,4 51,4 68,4 11,8 16,5 4,2 0,4 74,5 66,9 28,5 422,7 
1977 73,1 48,3 45,3 125,1 28,9 20,8 1,6 - 9,3 55,5 0,4 70,0 478,3 
1978 69,2 24,7 80,9 27,4 5,0 11,6 - - 18,6 75,8 1,2 30,6 345,0 
1979 81,3 10,7 35,6 24,5 29,8 62,8 6,1 - 0,9 20,5 53,2 52,6 378,0 
1980 45,5 54,9 60,2 72,4 69,4 2,8 4,0 3,3 4,8 11,3 43,2 11,7 383,5 
1981 113,4 40,0 8,1 13,4 49,5 26,7 16,7 - 0,4 6,5 26,1 72,0 372,8 
1982 47,1 27,1 42,0 54,0 46,7 22,2 0,7 2,6 0,3 19,0 9,2 26,9 297,8 
1983 26,7 31,9 47,3 83,1 12,3 24,7 3,0 3,2 6,8 24,6 35,9 34,0 333,5 
1984 24,3 16,6 71,3 45,9 9,8 3,2 0,5 4,6 - 0,2 31,2 34,6 242,2 
1985 13,2 47,7 16,1 29,0 20,5 1,6 - 3,9 - 83,4 31,0 34,1 280,5 
1986 29,5 33,3 3,1 15,0 87,1 18,1 0,5 - 10,0 3,8 66,2 55,1 321,7 
1987 35,9 20,7 71,6 9,2 33,7 25,1 5,4 - - 51,8 57,1 81,3 391,8 
1988 3,0 41,5 56,0 60,7 47,2 27,0 11,4 - 1,2 60,3 29,0 22,4 359,7 
1989 37,1 0,7 41,7 12,2 20,6 - - 20,6 0,6 26,8 76,1 18,3 254,7 
1990 32,2 34,4 37,6 12,9 46,7 5,9 0,3 11,8 19,3 12,0 31,2 35,8 280,1 
1991 46,5 34,5 20,2 37,0 15,9 2,2 0,5 - 1,5 17,5 46,4 121,8 344,0 
1992 14,8 46,7 35,8 17,4 73,8 56,8 32,5 26,0 0,7 2,0 19,7 53,3 379,5 
1993 18,1 8,5 36,8 24,9 67,4 41,0 - - - 5,8 31,7 21,4 255,6 
1994 67,6 34,6 18,9 33,5 14,8 8,7 2,5 6,2 5,4 38,8 73,7 43,4 348,1 
1995 27,2 29,6 24,6 29,2 26,2 27,3 21,6 4,5 0,8 25,9 36,4 12,3 265,6 
1996 15,3 30,3 67,4 40,4 25,7 0,6 - 0,5 2,0 50,1 0,1 76,8 309,2 
1997 36,4 48,6 24,7 43,8 14,6 35,1 0,6 27,5 17,3 28,8 3,5 50,9 331,8 
1998 48,0 15,8 42,6 31,8 45,4 26,7 1,6 1,7 - 40,3 8,8 50,6 313,3 
1999 39,7 34,4 24,2 21,4 10,5 87,5 1,4 10,7 0,1 3,8 1,0 7,5 242,2 
2000 79,2 46,0 31,6 24,7 83,6 9,8 - 5,5 2,0 40,6 6,8 36,1 365,9 

Ort. 38,1 32,3 37,2 33,9 39,1 21,6 4,9 6,3 3,5 26,3 31,6 42,9 317,8 

Kaynak : Karaman Meteoroloji İstasyonu Müdürlüğü-2009 
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EK-4: Divle Yöresi İçin İndirgenmiş Aylık Sıcaklık Ortalamaları 

Yıllar 
A   Y   L   A   R Yıllık 

Ort. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1980 -3,8 -2,2 2,2 7,8 12,5 17,8 22,2 19,3 14,2 10,2 4,0 0,6 8,7 
1981 0,3 -0,5 5,2 7,6 10,6 17,1 20,3 19,3 16 12,2 2,2 3,8 9,5 
1982 -1,1 -4,2 0,9 8,6 12,2 16,4 18,3 18,5 15,9 9,4 1,4 -0,7 8,0 
1983 -5,9 -2,7 1,9 8,2 13,1 16,1 19,5 17,8 14,4 7,7 5,9 0,1 8,0 
1984 0,2 1 4,2 6,6 14 17,4 19,4 17,1 17 9,4 3,7 -6,3 8,6 
1985 1,5 -5,3 0,5 9,8 14,6 18,5 18,9 21,6 15,5 6,6 6,0 -1 8,9 
1986 1 1,4 4,2 10,5 9,5 16,9 21,8 22,1 17,2 9,8 -0,2 -1,9 9,4 
1987 0,8 1,5 -3,5 6,8 13 17,1 20,6 19,6 16 8,6 3,1 0,2 8,7 
1988 -1,5 0,1 1,9 8,3 13,4 16,8 20,5 19,7 15,6 8,4 1,2 1,0 8,8 
1989 -11 -5,9 4,9 13,4 14,5 18,7 21,2 21,4 16,2 8,3 4,5 -1,9 8,7 
1990 -9,8 -3 3,2 8,2 11,7 17,1 21,3 18,5 14,8 9,7 6,2 0,7 8,2 
1991 -4 -5,2 4,6 9 12,3 18,4 21 20,6 15,0 11,3 3,3 -4,1 8,5 
1992 -7,2 4,9 -0,8 8,4 11,5 16,2 17,5 19,5 13,1 12,6 2,3 -4,9 7,8 
1993 -7 -3,7 2,1 8,4 11,6 16,4 19,8 19,6 15,6 10,2 0,7 1,3 7,9 
1994 0,8 -0,4 3,2 10,8 14,6 17,8 20,4 19,6 18,6 12,8 2,3 -2,6 9,8 
1995 -0,3 0,7 4 6,6 14,2 18,6 18,4 20,8 16,9 7,8 0,0 -1,3 8,9 
1996 -2,2 1,3 1,4 6,4 15,3 17,4 22,4 20,6 16,1 8,5 4,7 4,0 9,7 
1997 -1,4 -3,4 -0,8 5 14,7 17,6 20,8 18,6 13,5 10,8 3,9 1,0 8,4 
1998 -2,3 -1,1 0,9 10,1 14,2 18,2 22,3 22,3 17 11 7,2 0,9 10,1 
1999 -0,7 0,3 3 8,9 14,8 17,1 21,7 21 16,5 10,9 3,1 1,8 9,9 
2000 -7 -3,6 1,4 10,4 11,8 17 22,9 19,5 15,7 8,1 3,4 -1,1 8,2 

Ort. -3 -1,5 2,23 8,99 13,7 18,2 21,6 20,9 16,5 10,2 3,45 -0,5 9,2 
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EK-5 İncelenen İşletmelerde Toplam Arazi Miktarı Dağılımı 

 

 

Toplam Arazi Miktari (da)
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Std. Dev = 59,76  
Mean = 58,9

N = 45,00
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EK 6 Ölçek Maddelerine Ait Tanımlayıcı İstatistikler 

 

 
 

Statistics

TOP
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EK-7 Cronbach Alpha Analizi 
 
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
RELIABILITY ANALYSIS-SCALE(ALPHA) 
 
  1.     S.18 
  2.     S.19 
  3.     S.20 
  4.     S.25 
  5.     S.26 
  6.     S.27 
  7.     S.28 
  8.     S.29 
  9.     S.30 
 10.     S.31 
 11.     S.32 
 12.     TOP 
 
                                                   N of 
Statistics for       Mean   Variance    Std Dev  Variables 
      SCALE       54,0000    15,8182     3,9772         12 
 
 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
S.18          51,0000        15,8182        ,0000           ,6292 
S.19          51,0000        15,8182        ,0000           ,6292 
S.20          51,0000        15,8182        ,0000           ,6292 
S.25          52,8000        15,0273        ,1156           ,6263 
S.26          51,2667        12,7909        ,5561           ,5545 
S.27          51,1111        14,0101        ,4928           ,5835 
S.28          51,1556        14,3616        ,3007           ,6021 
S.29          51,0667        16,0182       -,1169           ,6425 
S.30          52,5333        13,3455        ,3228           ,5929 
S.31          52,7111        15,4374        ,0074           ,6422 
S.32          51,3556        12,5525        ,5151           ,5551 
TOP           27,0000         3,9545       1,0000           ,3167 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     45,0                    N of Items = 12 
 
Alpha =    ,6240 
 
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
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EK 8 Benim Peynirim Divle Projesi Mantıksal Çerçeve Matrisi (Birinci ve İkinci Satır) 

MANTIKSAL ÇERÇEVE MATRİSİ 

  Proje Mantığı Objektif Şekilde Doğrulanabilir 
 Başarı Göstergeleri Doğrulama Kaynak ve Araçları Varsayımlar 

G
en

el
 A

m
aç

la
r Projenin katkıda bulunacağı genel kapsamlı 

amaçlar nelerdir?  
 
Hayvansal üretim faaliyeti yapan tarımsal işletmelerin 
sosyo-ekonomik düzeylerinin geliştirilmesi için 
müşterek önemi olan küçük ölçekli üretim 
faaliyetlerine katkıda bulunarak kapasite gelişimi 
sağlamak, bölgeler arası gelişmişlik farkını 
azaltılmasına ve yöresel bir ürünü markalaşmasına 
katkıda bulunmaktır. 

Genel amaçlarla ilgili kilit göstergeler 
nelerdir? 
 
1. Yörenin gayri safi gelirlerinde % 10 
arttı. 
2. Marka tescil belgesi Divle Tulum 
Peyniri için alındı 
  

Bu göstergeler için gerekli  bilgi 
kaynakları nelerdir?  
 
1. DİE Gelir İstatistikleri 
2. Türk Patent Enstitüsü kayıtları 
  

  
  
  
  

Ö
ze

l A
m

aç
 

 
Projenin genel amaca katkısı olması için, hangi 
özel amacı başarması istenmektedir? 
 
1) Divle tulum peynirinin pazar kalitesine ulaşmasını 

ve değerinde satılması sağlandı.     
2) Yöredeki küçükbaş hayvancılığın gelişimi için 

kaba yem kaynaklarının artmasını sağlandı.                                                                                   
3) Hayvansal üretim faaliyetinde istihdam edilen 

işgücünün kalitesinin arttırılması ve mesleki 
kapasitesinin geliştirilmesi sağlandı. 
  

 
Proje amacının başarıldığı hangi 
göstergelerden açıkça anlaşılacaktır?  
 
1) Kaba yem üretimi ton olarak % 41 

arttı. 
2) Toplam koyun sayısı % 10 arttı. 
3) Toplam koyun sütü üretim hacmi % 

10 arttı. 
4) Divle Tulum Peyniri üretimi % 2 arttı 

 
Mevcut veya derlenebilir bilgi kaynakları 
hangileridir? Bu bilgiyi temin için gerekli 
yöntemler nelerdir? 
 

1) Tarım İl Müdürlüğü Proje İstatistik 
Şubesi Yem Bitkileri Birimi tahmin 
raporları 

2) Obruk doğal soğuk hava deposu girdi 
kayıtları 

  

 
Söz konusu amacın başarılması 
için Faydalanıcının sorumluluğu 
dışında olan hangi faktör ve 
koşulların sağlanması 
gereklidir? 
(harici koşullar) 
 
Hangi riskler hesaba 
katılmalıdır? 
 
1) Üreticiler eğitimlerde 

öğretilen yöntemleri 
uyguluyor. 

2) Obruk Soğuk Hava Deposu 
kayıtları sistematik olarak 
tutuldu. 
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EK 8 Benim Peynirim Divle Projesi Mantıksal Çerçeve Matrisi (Üçüncü Satır) 

B
ek

le
ne

n 
So

nu
çl

ar
 

 
Sonuçlar, Özel Amaç’ın başarılması için 
gerekli ve öngörülen Proje çıktılarıdır. 
 
1) 2007 yılında 300 kişilik hedef kitleye 

eğitimler verildi. 
2) Marka tescil başvurusu yapıldı. 
3) Coğrafi işaretleme başvurusu yapıldı. 
4) Damızlık Koyun yetiştiricileri birliği kurulması 

için Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 
Teşkilatlanma ve Destekleme Genel 
Müdürlüğüne başvuru yapıldı.                                                                                                 

5) Mera yönetim birliği kuruldu. 
6) Üç yıllık mera otlatma planı yapıldı. 
7) Öngörülen demonstrasyonlar yapıldı. 
 

  
  
  
  
  
  
  

 
Projenin Beklenen Sonuçları vermek 
bakımından başarılı olup olmadığı 
ve/veya ne kadar başarılı olduğu hangi 
göstergelerle ölçülecektir? 
 

1. Marka tescil belgesi alındı. 
2. Damızlık Koyun Yetiştiricileri Birliği 

kuruldu. 
3. Meraların ot kalitesi ve verimi otlatma 

planının ilk yılı için %20 arttı. 
4. Bitkisel üretim deseni içerisinde yem 

bitkilerinin oranı % 10 oldu.     
5. Yöredeki mevcut koyun varlığı 

sayısında %10 artış oldu. 
6. Eğitimler sonrasında yapılacak anket 

çalışması sonunda eğitim verimli 
bulundu. 

  
  
  
  
  
 

 
Bu göstergeler için gerekli bilgi kaynakları 
nelerdir? 
 
1) Marka tescil belgesi 
2) Türk Patent Enstitüsü kayıtları 
3) Teşkilatlanma ve Destekleme Genel 

Müdürlüğü Kayıtları 
4) Mera kontrolör raporu 
5) Üç yıllık mera otlatma planı çıktıları 
6) Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Çiftçi Kayıt 

Sistemi 2007 yılı kayıtları 
7) Tarım İl Müdürlüğü Çiftçi Eğitim ve 

Yayım Şubesi demonstrasyon kayıtları 
8) Loop yöntemi ile proje başlangıç ve 

bitiminde merada bitki çeşitliliği raporları 
9) 2006 yılı Tarım İlçe Müdürlüğü envanter 

kayıtları 
10) Anket sonuçlarının değerlendirme 

raporları                                                                                                
11) Eğitici eğitim raporları 
12) Eğitim dokümanları 
13) Katılımcı yoklama listesi 
14) İl Tarım Müdürlüğü 2007 yılı yıllık 

faaliyet raporları 
 

 
Beklenen Sonuçların zamanında 
elde edilmesi için,  hangi harici 
koşullar sağlanmalıdır? 
  
1. Tescil için başvurulan markaya 

ve coğrafi işaretleme 
başvurusuna itiraz edilmedi. 

2. Marka tescil belgesinin alımı 
proje süresi içresinde 
gerçekleşti. 

3. Yeterli üye sayısına ulaşılarak, 
genel kurul yapıldı. 

4. Hedef kitle eğitimleri 
benimsedi. 

5. Koyunlarda toplu ölümlere yol 
açan hastalık görülmedi. 

6. Mevcut iklim şartları tarımsal 
üretime elverişli oldu. 
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EK 8 Benim Peynirim Divle Projesi Mantıksal Çerçeve Matrisi (Dördüncü Satır) 

Fa
al

iy
et

le
r 

 
Beklenen Sonuçlar’ ın elde edilebilmesi için uygulanacak 
başlıca Faaliyetler nelerdir ve hangi sırada uygulanacaktır? 
 (faaliyetleri beklenen sonuçlara göre gruplandırınız) 
 
F1. Proje ofisi ve proje ekibinin kurulması 
F2. Proje tanıtımının yapılması 
F3. Marka tescil ve coğrafi işaretleme başvurularının yapılması 

3.1. Marka tescil başvurusunun yapılması 
3.2. Coğrafi işaretleme başvurusunun yapılması 

F4. Damızlık koyun yetiştiricileri birliği kurulması için Tarım ve 
Köy İşleri Bakanlığı Teşkilatlanma ve Desteklenme Genel 
Müdürlüğüne başvurunun yapılması 

F5. Eğitim faaliyetleri 
5.1. Marka, patent ve coğrafi işaretleme konularında eğitim 
5.2. Örgüt ve örgüt kültürü konularında eğitim 
5.3. Tulum peyniri üretim teknolojisi konusunda eğitim 
5.4. Mera yönetimi konusunda eğitim 
5.5. Yöreye adapte olabilecek yem bitkileri üretimi 

konusunda eğitim 
5.6. Hayvan barınakları konusunda eğitim 
5.7. Uygun yem ve yemleme metotları konusunda eğitim 
5.8. Hayvan yetiştiriciliği, sürü sağlığı ve yönetimi 

konularında eğitim 
5.9. Teknik Gezi 
5.10. Eğitim Faaliyetinin değerlendirilmesi 

F6. Yem bitkileri üretimi demonstrasyonu 
F7. Mera otlatma planı (Amenajmanı) 

7.1 Mera yönetim birliğini kurulması 
7.2 Üç yıllık mera otlatma planının çıkarılması 
7.3 Loop yöntemi ile projemizin başlangıç ve bitiminde 

merada ki bitki çeşitliliğinin incelenmesi 
F8. Gök Peynir Festivali düzenlenmesi 
F9. Projenin sonuçlandırılması 

Araçlar:                                                                                                                     
Bu Faaliyetleri uygulamak için gerekli 
araçlar nelerdir? örneğin, personel, 
ekipman, eğitim, etüt, malzeme, tesis 
gibi 
 
1.1 Proje koordinatörü                                                                                                       
1.2 Proje asistanı   
1.3 Büro Malzemeleri 
1.3.1 Masaüstü bilgisayar 
1.3.2 Dizüstü bilgisayar 
1.3.3 Projeksiyon cihazı 
1.3.4 Bilgisayar yazıcısı  
1.3.5 Güç kaynağı 
1.3.6 Dijital fotoğraf makinası 
1.3.7 Büro masası (Büyük) + sehpa 
1.3.8 Büro masası (Küçük) 
1.3.9 Bilgisayar masası 
1.3.10 Büro tipi koltuk 
1.3.11 Büro tipi sandalye 
1.3.12 Kilitli evrak dolabı 
1.3.13 Kırtasiye sarf malzemeleri 
1.3.14 Yazıcı kartuşu 
2.1 Tanıtım Araçları 
2.1.1 Broşürler  
2.1.2 Afiş 
2.1.3 Tanıtım filmi 
2.1.4 Web sayfası 
2.1.5 Festival faaliyetleri 
3.1 Eğitim Araçları  
3.1.1 Eğitmenler 
3.1.2 Eğitim kitapçığı 
3.1.3 Eğitim filmleri 
3.1.4 Ulaşım aracı 
3.1.5 Anket Formları 

 
Projedeki ilerleme hakkındaki 
bilgi kaynakları hangileridir? 
 

1. Eğitim katılım çizelgeleri 
2. Demonstrasyon faaliyet 

raporları 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maliyetler: 
Proje maliyetleri nelerdir?Nasıl 
sınıflandırılmıştır?(Proje 
bütçesi dökümünde) 
 
Proje Maliyetleri Projemizin Bütçe 
eki EK-B de sunulmuştur. 
  

 
Projenin başlamasından önce 
hangi ön-koşulların sağlanması 
gerekmektedir? 
 
Planlanan faaliyetlerin 
uygulanabilmesi için, 
Faydalanıcının doğrudan  kontrolu 
dışında hangi koşulların 
sağlanması gereklidir?   
 

1) Hibe Makamının proje bütçesinin 
% 90 finansmanını sağlaması 

 
2) Hedef kitlenin planlanan 

eğitimlere katılması 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


