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Bu çalışmanın amacı, Antep fıstığı üreten tarımsal şletmelerde yaşanan tarımsal ve toplumsal değ şme
eğ l mler n kuşaklararasında ncelenmek, tarımı terk etme eğ l mler n saptamak ve çözüm öner ler sunmaktır.
Çalışmanın ana materyal n Gaz antep İl köyler ndek Antep fıstığı üret c ler nden (74 üret c ) yüz yüze
görüşmeler yoluyla elde ed len b r nc l ver ler oluşturmaktadır. Elde ed len ver ler stat st ksel yöntemlerle
(frekans, ortalama, Kruskal-Wall s vb.) değerlend r lm ş; toplumsal ve tarımsal yapıda meydana gelen
değ şmeler ortaya koyab lmek ç n kuşaklararası anal z yapılmış ve çalışma yapısal-fonks yonel bakış açısıyla
ele alınmıştır. Çalışmada en öneml bulgu, üçüncü kuşağın tarımdan uzaklaşması ve tarım dışında çalışmaya
eğ l m göstermes olarak saptanmıştır. Antep fıstığı tarımının geleceğ se üçüncü kuşağın eğ t m kazanımlarına
ve uygulanan tarım pol t kalarına bağlı olarak şek llenecekt r. Toplumsal yapı açısından se hemen hemen tüm
sosyo-demograﬁk göstergelerde b r nc kuşaktan üçüncü kuşağa poz t f yönde öneml değ şmeler saptanmıştır.
Antepfıstığı üret m n n bölge ve ülke açısından önem d kkate alındığında, üret m teşv k edecek, yer nde
kalkınma sağlayacak ve gençler tarımda tutacak pol t ka uygulamalarının hayata geç r lmes oldukça öneml
olacaktır.
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Soc al and Agricultural Change of Enterprises that Producing Pistachio:
A Case Study on Gaz antep Prov nce
Abstract
The aim of this study is to examine the trends of agricultural and social change in agricultural enterprises which
are producing pistachio from the point of intergeneration view and to determine their tendency to abandon
agriculture and to make suggestion for future. Main material of this research is consisting of primary data
obtained from 74 pistachio (Pistacia vera) producers in Gaziantep villages and primary data was obtained by
means of face to face interview. The obtained data were evaluated with statistical methods (frequency, mean,
Kruskall-Wallis etc.) and intergenerational analysis was made in order to reveal the changes of social and
agricultural structure. This study has been dealt with structural- functional approach. Most important ﬁndings
were found to be as abundance of agriculture and tendency for non-agricultural working by young people (third
generations) in the study. Future of pistachio production will be take shape as depend on education status of third
generation and agricultural policy applied by the government. In terms of social structure, almost all sociodemographic indicators had signiﬁcant positive changes from the ﬁrst to third generations. When the production
of pistachio is taken into consideration in terms of region and country, policy implementations that will keep
young people in agriculture, support the Pistachio production and provide the local development will be very
important.
Key words: Societal Change, Agricultural Change, Pistachio (Pistacia vera) Producers, Gaziantep, Turkey.

1.GİRİŞ
Tarım, zeng n toprak kaynakları, b yoloj k çeş tl l k, elver şl kl m ve jeoloj k şartlardan dolayı Türk ye ç n her zaman
önde gelen b r sektör olmuştur. Tarım sektörü nüfusun büyük çoğunluğunun gıda ht yaçlarını karşılayarak Türk ye'y dış
kaynaklara bağımlı olmaktan korumakta, tarıma bağlı d ğer sektörler n ham madde tedar k n de gerçekleşt rerek Türk ye'n n
sosyal ve ekonom k gel ş m nde çok öneml b r rol oynamaktadır (Anon m, 2013).
Türk ye Cumhur yet , cumhur yet n lanı le b rl kte m llet olma şuuruna kavuşmuş ve yapılan b rçok nkılap ve yen leşme
hareketler yle öneml b r toplumsal değ ş me sahne olmuştur. D ğer taraftan ülke çer s nde yapılan sanay planları le ülken n
sanay leşmes ç n öneml adımlar atılmıştır. 1950'l yıllara gel nd ğ nde, Türk ye hem s yas hem sosyal hem de ekonom k olarak
yen b r sosyal değ şmeye sahne olmuştur (Merter, 1990). Türk ye'dek gel şme dönem , genel olarak, Cumhur yet n lanı le 1950
yılları arasındak süreç ve 1950'den sonrak dönem olarak ncelenmekted r (Akş t,1985; Kıray,1998; Merter,1990).
Kırsal kalkınma çalışmalarının, planlı kalkınma dönem n n başlaması neden yle vme kazandığı, 1950'l yıllardan
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günümüzde tarım sektöründe teknoloj , ulaşım, haberleşme, let ş m, eğ t m, sağlık vb. açılardan öneml değ şmeler yaşanmıştır.
Bunlara bağlı olarak kırsal kes mde eğ t m düzey n n yükselmes , çocuk sayısının azalması, lk evl l k yaşının yükselmes g b
sosyo-demograﬁk göstergelerde ve tarımsal mekan zasyon düzey , araz tasarruf şekl , tarım dışı gel r kaynaklarının artması g b
tarımsal yapı unsurlarında da b r takım y leşmeler olmuştur. Y ne kırsal nüfus oranının azalması, GSMH 'da tarımın payının
azalması da kırsal yaşamdak temel değ ş m göstergeler d r.
Toplumsal değ şmede 1950'den sonra k kalkınma çalışmaları ve 1961'de başlayan Planlı Kalkınma Dönemler etk l olan
unsurlardır. Kırsal toplumların değ şmes nde sanay leşme, nüfus yapısındak değ şme, tarımda mak neleşme, ç ve dış göçler,
kentleşme, karayolları ve vasıtalardak gel şmeler, k tle let ş m ve haberleşme mkânlarının artması etk l olan unsurlardır.
Tarımsal yapıda se özell kle sulu tarım mkânları, tarımsal mekan zasyonun gel şmes , tarımda gel rler n artması, göçler ve pazar
ekonom s ne geç ş etk l olmuştur (Merter, 1990).
Tüm bu gel şmeler Türk ye kırsalında, toplumsal ve tarımsal değ şmey de beraber nde get rm şt r. Bununla b rl kte,
özell kle son yıllarda, tarım sektörünün ç nde bulunduğu sosyo-ekonom k sorunlar, uygulanan tarım pol t kaları, AB uyum
sürec , kl m vb. faktörler n olumsuz etk ler , üret c ler tarımdan kopma aşamasına get rmekte; özell kle üçüncü kuşakta tarımı
terk etme eğ l mler oldukça yüksek düzeye ulaşmaktadır. Bu se önümüzdek yıllarda, zaten hâl hazırda yaşanan şs zl k, kente
göç, tarımda kend ne yeterl l ğ n azalması, tarım topraklarının satılması vb. öneml sorunları daha da artıracaktır.
Son yıllarda, uygulanan yanlış tarım pol t kaları, gençler n ş ve eğ t m amaçlı köyden göçler , tarım topraklarının amaç
dışı kullanımının artması, tarımın meslek olarak terc h ed lmemes vb. nedenlerle tarımsal üret mden b r kopuş gözlenmekted r.
Bu durum, özell kle ekonom k değer yüksek ürünlerde, Türk ye açısından c dd sosyo-ekonom k sıkıntılara neden olab lecekt r.
Bu açıdan bakıldığında Antep fıstığı (P stac a Vera), gerek Türk ye gerekse Güneydoğu Anadolu Bölges ç n ekonom k değer
yüksek ürünlerden b r d r ve bu üründen olası b r vazgeç ş, bölgede toplumsal ve ekonom k sorunları da beraber nde get recekt r.
Türk ye'de Antep fıstığı tarımı, gıda ve ekonom k mal değer yanı sıra şu bakımlardan da katma değer yaratmaktadır
(Anon m, 2013).
Türk ye'de Antep fıstığı tarımının yapıldığı araz ler d ğer ürünler n yet şmes n n zor olduğu kıraç araz lerd r. Yapılan fıstık
tarımı, atıl kalması ve ekonom k değer elde ed lememes muhtemel bu araz ler n değerlend r lmes n sağlar.
Antep fıstığı tarımı özell kle Türk ye'de yapıldığı şekl le emek yoğun b r faal yett r ve Gaz antep Bölges genel nde
yaklaşık 200.000 k ş ye st hdam sağlamaktadır. Dolayısı le şs zl ğ önlemekte, ekonom y güçlend rmekte ve olası güvenl k
sorunlarının önüne geçmekte, toplumun sosyal ve b reyler n ps koloj k olarak daha müreﬀeh olmasını sağlamaktadır.
Türk ye'de Antep fıstığı üret m kıraç araz lerde erozyon kontrolünü sağlamakta ve çölleşmen n önüne geç lmekted r.
Gen merkez Güneydoğu Anadolu Bölges olan ve yaklaşık 7 b n yıldan bu yana bölgede yet şt ğ saptanan Antep fıstığı,
bölgen n en öneml markalarından b r konumundadır. Bölgede 200 b n k ş n n doğrudan ya da dolaylı olarak geç m n sağladığı
ve 1000'den fazla ﬁrmanın t caret le meşgul olduğu b r üründür (Anon m, 2013).
Türk ye Antep fıstığı üret m ncelend ğ nde, Gaz antep % 40.9 (TÜİK, 2016/a) pay le hem Türk ye'de hem de Güneydoğu
Anadolu Bölges 'nde en büyük üret me sah p l konumundadır. Bu nedenle, Antep fıstığı hem Gaz antep hem de Antep fıstığı
yet şt r c ler açısından ekonom k b r ürün olup; üret c ler n ve bölgen n geleceğ açısından önem taşımaktadır. Ancak bu bölgede
de, tarımsal ve toplumsal tüm olumlu gel şmelere karşın, tarımı terk etme eğ l mler gözlenmekted r.
Bu çalışmada, yukarıda bahsed len konulardan hareketle, Antep fıstığı üret c ler açısından yaşanan tarımsal ve toplumsal
değ şmeler kuşaklar arasında ncelenmek, tarımı terk etme eğ l mler n saptamak ve çözüm öner ler sunmak amaçlanmıştır.
2. MATERYAL ve YÖNTEM
2.1. Materyal
Çalışma b r nc l ve k nc l ver lere dayalıdır. Bu araştırmanın ana materyal n oluşturan b r nc l ver ler Gaz antep l
Yavuzel lçes ne bağlı Kuzuyatağı, Sarılar, Beğend k ve Ç ltoprak köyler nde Antep fıstığı üreten şletme sah pler nden (74 k ş )
yüz yüze yapılan anketler yoluyla elde ed lm şt r. Araştırmada, konuyla lg l b lg sah b olan k ş lerle odak grup görüşmeler de
yapılmıştır. Odak grup görüşmeler 3-4 k ş l k gruplar hal nde 4 grup olarak yapılmış; elde ed len ver ler gerek b reysel görüşme
formunun oluşturulmasında, gerekse alan araştırması sonuçlarının test ed lmes nde kullanılmıştır. Araştırma süres nce ayrıca
gözlemlerden de yararlanılmıştır. Araştırma 2016 yılı Mart- N san aylarında araştırıcılar tarafından yapılmıştır.
Çalışmanın k nc l ver ler se konuyla lg l yerl ve yabancı çalışmalardan ve lg l kurumların ver tabanlarından elde
ed lm şt r.
2.2. Yöntem
Bu araştırmada, toplumsal değ şmey ortaya koyab lmek ç n kuşaklararası anal z yapılmış; çalışma yapısal-fonks yonel
yaklaşımla ele alınmıştır.
2.2.1. Kuşak Anal z
B r kuşak, b r toplumun yaklaşık olarak aynı zamanda doğan üyeler nden oluşan yaş gruplarının b r b ç m d r. Kuşak
ter m , b r nes l le ötek arasında geçen dönem ç n de kullanılır. B rb r peş sıra gelen kuşakların toplumsallaşmasındak
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farklılıklarla lg l araştırmalarda, kuşaklararası çatışma her şey kapsayan b r tema olarak kalmaktadır (Marshall, 1999).
En az üç farklı kuşağın etk leş m ve let ş m , yen kuşağın yet şt r lmes nde etk l olur. A le, ç nde yaşadığı kültürü
yet şt rd ğ kuşağa aktaran b r yapıdır. Kültürün aktarılması da yaşam prat ğ ç nde l şk d nam kler le olmaktadır. İl şk
d nam kler , aynı ortamda yaşayan nsanların hem b rb rler nden, hem de koşullardan etk lenmeler yle oluşur (Eraçar, 2004).
Araştırmada toplumsal ve tarımsal yapıda meydana gelen değ şmey ortaya koyab lmek ç n kuşaklararası anal z
yapılmıştır. Bu amaçla görüşme yapılan erkek üret c lerden, kend ebeveynler (babaları) ve kend çocukları hakkında b lg
alınarak kuşaklararası b lg toplanmıştır.
2.2.2. Toplumsal Değ şme ve Yapısal-Fonks yonel Yaklaşım
B reyler g b ç nde yaşadığımız toplumlar da değ ş rler. Daha önce sözü ed ld ğ g b nsanlar avcılık ve toplayıcılık
toplumundan tarım toplumuna, tarımdan endüstr toplumuna, daha sonra da süper endüstr yel toplum olma aşamalarını
geç rm şlerd r. Değ şme her toplumun temel b r karakter st ğ d r ve devamlılık göster r. Bu nedenle her toplumun kültürü,
gelecek nes llere aynen aktarılmaz. Bazen yavaş, bazen hızlı değ şmelerle gelecek nes llere aktarılan kültür, b rey ve toplumun
kend s nde farklılaşmalara neden olur.
Değ şme hızı toplumdan topluma değ ş kl k göster r. Geleneksel toplumlarda değ şme daha yavaş b r şek lde olurken,
endüstr yel toplumlarda daha hızlı b r b ç mde gerçekleş r. Dünyada tamamıyla stat k b r toplum yoktur. Çağdaş toplumlarda
değ şme kuramsal, normsal ve gündel k b r olgu hal ne gelm şt r. Değ şme bazı toplumsal sorunlara çözüm get r rken,
beraber nde b r takım sorunlar da yaratab l r. Değ şme en bas t olarak toplumun kültürünün, yapısının ve toplumsal
davranışlarının zaman ç nde farklılaşmasıdır. Değ şme b r anlamda toplumsal yapının farklılaşmasıdır. Toplumun yapısı,
toplumsal kurumların bel rled ğ toplumsal l şk lerden meydana geld ğ ne göre, değ şme bu l şk ler n değ şmes ya da
farklılaşmasıdır.
H çb r toplum değ şmey önleyemez. Ancak bazı toplumlar değ şmeye daha d rençl d rler. Ancak; değ şmen n oranı,
doğası ve yönü toplumdan topluma farklılık taşır (AÖF, 2011).
Toplumsal değ şme kavramı, gel şme, kalkınma, büyüme, modernleşme vb. kavramların aks ne nötr b r kavramdır ve
çer s nde poz t f veya negat f b r yargı barındırmaz (Kongar, 1995).
Günümüz toplum b l mc ler , özell kle B rleş k Amer ka'da, toplumun alt s stemler ndek değ şmeler açıklamaya ve
toplumsal değ şme d nam ğ n “Yapısal Fonks yonel” yaklaşımla ortaya koymaya çalışmaktadırlar (Kongar, 1995). Sosyal
s stem ç ndek yapısal-fonks yonel l şk ler s stem n bütünlüğünü ve denges n korumaktadır. Herhang b r değ şkende görülen
farklılaşma d ğerler n de doğal olarak etk lemekted r (Gökçe, 1976). Bu nedenlerden dolayı, bu çalışma yapısal-fonks yonel
yaklaşımla ele alınmıştır.
2.2.3. Araştırma Alanı ve Üret c ler n Seç m
Türk ye'n n 56 l nde Antep fıstığı yet şt r c l ğ ne rastlanmakla beraber ağırlıklı olarak üret m Güneydoğu Anadolu'da
yapılmaktadır. N tek m ülkem z n Antep fıstığı ağaçlarının %90'ı Gaz antep, Şanlıurfa, Adıyaman, Kahramanmaraş ve S rt'te
bulunmaktadır (Oruç, 2003).
Gaz antep hem ağaç sayısı hem de üret m bakımından en öneml l konumunda olması neden yle araştırma alanı olarak
seç lm şt r. Araştırma köyler se Gaz antep İl ne bağlı Kuzuyatağı, Sarılar, Ç ltoprak ve Beğend k köyler nden oluşmuştur. Bu
köyler n seç m nde b r nc olarak Antep fıstığı üret m yapan şletme sayısının çokluğu; k nc olarak köyler n coğraﬁ açıdan
dengel dağılımı d kkate alınmıştır.
Seç len köylerdek şletmeler üret m desen , ortalama gel r, üret m yöntem , ortalama şletme büyüklüğü, şgücü kullanımı,
araz mülk yet , pazarlama yapısı, tarım dışı meslek yapılanması, sosyo-kültürel yapı, yerleşme ve konut b ç mler , gelenek ve
görenekler, yeme- çme ve g y m alışkanlıkları vb. konular açısından b rb r ne benzer özell k göstermekted r. D ğer b r fadeyle
araştırma alanı homojen karakterded r. Araştırma alanının homojen yapıya sah p olması neden yle %12.5 oranında örnek
çek lmes alan çalışması ç n yeterl bulunmuştur. Alanın homojen olması, bel rlenm ş b r oran üzer nden (%12.5) örnek
çek lmes ç n öneml b r özell kt r. Buna göre Kuzuyatağı'nda 21, Sarılar'da 24, Ç ltoprak'ta 14 ve Beğend k'te 15 b reysel
görüşme yapılarak toplamda 74 şletme sah b üret c le görüşülmüştür. 74 şletme sah b n n ebeveynler (74 k ş ) ve çocukları
(164) dâh l ed ld ğ nde toplamda 312 k ş hakkında b lg toplanmıştır.
Meslek yapılanması, traktör sah pl ğ v b. tarımsal yapıdak değ şmey ölçmeye dönük anal zlerde, üçüncü kuşak ç n 15
yaş ve üzer k ş ler değerlend rmeye alınmıştır. 15 yaş ve üzer nde olan üçüncü kuşağın sayısı 135't r ve bunun ç nde öğrenc olup
çalışmayanların sayısı 38 k ş d r. Meslek yapılanması vb. konular ç n yüzde dağılım, öğrenc ler har ç tutularak hesaplanmıştır.
Yan toplam 164 k ş olan üçüncü kuşaktan öğrenc olanlar (38 k ş ) çıkarılmış ve 126 k ş üzer nden değerlend rmeler yapılmıştır.
B reysel görüşmeler orta yaş ve üzer üret c lerle yapılmıştır. Orta yaş üret c ler (II. Kuşak), hem ebeveynler (I. Kuşak)
hem de çocukları (III. Kuşak) hakkında b lg ye sah p olmaları neden yle gayel olarak seç lm şlerd r. Anket uygulanacak
ç ftç ler n yaşadığı a leler se bas t tesadüﬁ örnekleme yöntem yle seç lm şt r. Bu yöntemde ana k tley tems l eden her elemanın
örneğe g rme şansı eş t bulunmaktadır (Arıkan, 1995).
Araştırma köyler ve uygulanan anket sayıları le lg l b lg ler Ç zelge 1'de ver lm şt r.
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Ç zelge 1. Araştırma Köyler ve Uygulanan Anket Sayıları

Köyler

Toplam nüfus (Sayı)
19971

Kuzuyatağı
Sarılar
Ç ltoprak
Beğend k
Genel Toplam

1409
1478
288
341
3496

Toplam
Hane Sayısı
3

20162
700
800
500
550
2550

162
185
116
127
590

Uygulanması
Gereken Anket
Sayısı

Uygulanan anket
sayısı

16.2
18.5
11.6
12.7
59.0

21
24
14
15
74

1

TÜİK, 1997.
Muhtarlık Kayıtları.
3
2015 yılı toplam köy nüfusunun, Gaz antep ortalama hane gen şl ğ olan 4,32'ye oranlanmasıyla bulunmuştur (TÜİK, 2015).
2

2.2.4. Ver ler n Anal z
Araştırma alanından elde ed len ver ler, SPSS paket programında değerlend r lm ş; parametr k olmayan testlerden
Kruskal-Wall s test kullanılmıştır. Bu test parametr k olmayan k l örnekler üzer nde uygulanır; amacı k den fazla örnek
değer n n benzer yapıda olup olmadığını test etmekt r (Nak p, 2005).
3. ARAŞTIRMA BULGULARI
3.1. Antep Fıstığının Türk ye Ekonom s Açısından Önem
Dünyanın en esk sert kabuklu meyvelerden b r olan Antep fıstığının köken , Batı- Orta Asya ve Sur ye'den Afgan stan'a
kadar olan bölgelerd r. Ancak, gerek bes n değer n n yüksek olması, gerekse lezzet ; bu ürünün tar h boyunca, dünyanın b rçok
ülkes ne yayılmasına ve farklı bölgelerde yet şt r lmes ne neden olmuştur. Konu le lg l en esk kaynaklar, Antep fıstığının lk
olarak H t tler tarafından Güney Anadolu'da kültüre alındığını bel rtmekted rler. 1. yüzyılın başlarında se en öneml doğal
yet şme alanlarından b r olan Sur ye'den İtalya'ya götürülmüş, ardından eşs z lezzet n n referansıyla d ğer Akden z ülkeler ne de
yayılarak yet şt r lm şt r (Yavuz, 2011).
Dünya Antep fıstığı üret m nde Türk ye, İran ve ABD'den sonra üçüncü sırada yer almaktadır (FAO, 2016). 2013 yılında
Antep fıstığının Dünya'da toplam üret m 916,921 ton ken Türk ye üret m 88,600 tondur. Türk ye'n n dünya üret m ndek payı
se % 9.7'd r (FAO, 2016).
Türk ye'de son 10 yılda Antep fıstığı üret m alanında % 20 artış yaşanmış olup; üret mde se per yod s teye bağlı olarak
dalgalanmalar görülmekted r. 2015 yılında Türk ye'de 2,914,179 dekar Antep fıstığından 144,000 ton ürün elde ed lm şt r. 2015
yılında Türk ye'de, Antep fıstığı üret m nde en öneml 5 l Gaz antep, Şanlıurfa, S rt, Adıyaman ve Kahramanmaraş'tır. Bu
ller n Antep fıstığı üret m ndek payları sırasıyla; Gaz antep % 40.9, Şanlıurfa % 36.9, Adıyaman % 11.8, S rt % 8.6 ve
Kahramanmaraş % 1.7'd r (TUİK, 2016/a).
2013 yılında Türk ye'de 3,948 ton Antep fıstığı hraç ed lm ş olup; Türk ye'n n hracat değer 48 m lyon dolardır. Aynı yıl
ç n thalat değer se oldukça düşük olup, 2.1 m lyon dolar olarak gerçekleşm şt r (FAO, 2016).
3.2. Alan Araştırması Bulguları
3.2.1. Toplumsal Değ şme Eğ l mler
Araştırma alanında toplumsal değ şme açısından sosyo-demograﬁk ver ler ve kırsal toplumun kend ne has özell kler ne
dönük konular ele alınmıştır. Bu nedenle sosyo-demograﬁk ver lerle b rl kte özel olarak, tarımı bırakma ve şehre yerleşme steğ ,
sosyal güvenl k kurumlarına üyel k, geleceğe dönük beklent ler ve s yasete katılma steğ ncelenm şt r.
a. Sosyo-Demograﬁk Göstergelerde Değ şme
Araştırma alanında görüşülen k nc kuşağın yaş ortalaması 49'dur. Bu değer b r nc kuşakta 73.9; üçüncü kuşakta se
21.8'd r. Araştırma alanında, her üç kuşağın öneml b r kısmının köyde doğduğu saptanmıştır. B r nc kuşağın yaklaşık yarısında
(% 45.9) görülen gen ş a le yapısı se üçüncü kuşakta % 80.8 le çek rdek a leye dönüşmüştür. Üçüncü kuşakta ortalama yaş 21.8
ve lk evl l k yaşı 22.7 olarak bulunmuştur. Buna rağmen üçüncü kuşakta evl l k oranı çok yüksek değ ld r. Bununla b rl kte
evl l k kararında, üçüncü kuşağın kend kararı le evlenme oranı artmıştır (% 70.0). Her üç kuşakta da akraba evl l ğ oranı çok
yüksek değ ld r ancak tüm kuşaklarda evl l kler n yaklaşık üçte b r nde akraba evl l ğ yapılmıştır. Ortalama lk evl l k yaşı b r nc
kuşakta 21.3 olup, üçüncü kuşağa doğru b r yaş yükselmekted r (22.7). Çocuk sayısında üçüncü kuşağa doğru öneml derecede
azalma görülmekted r. B r nc kuşakta a le başına ortalama 5.8 çocuk düşerken, üçüncü kuşakta 2.1 çocuk düşmekted r. Eğ t m
düzey nde b r nc kuşaktan üçüncü kuşağa öneml y leşmeler olmakla b rl kte; k nc kuşakta ağırlık lkokul mezun yet olup,
ün vers te eğ t m ne sah p k ş bulunmamaktadır. Üçüncü kuşakta eğ t m sev yes yükselmekle beraber ağırlık lkokul ve ortaokul
düzey nded r. Bununla b rl kte ün vers teye devam edenler sadece üçüncü kuşakta yer almaktadır. Meslek yapılanmasında b r nc
(% 94.8) ve k nc kuşak (% 89.2) ağırlıklı olarak ç ftç l k le uğraşmaktadır. Üçüncü kuşakta se bu yapı % 65.9 le serbest
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mesleğe dönüşmüştür. Ancak üçüncü kuşakta öğrenc olanların oranı % 28.1 le öneml düzeyded r (Ç zelge 2).
Ç zelge 2. Kuşaklara Göre Ç ftç ler n Sosyo-Demograﬁk Göstergeler
Sosyo-Demograﬁk Göstergeler
I.Kuşak
II.Kuşak

III.Kuşak

Doğum Yer (%)

Kruskall Wall s Test
Sonucu***
.372

Köy

82.4

75.7

73.8

Şeh r- lçe

17.6

24.3

26.2

Gen ş

45.9

32.4

19.2

Çek rdek
Eks k

41.9
12.2

64.9
2.7

80.8
-

Evl
Bekâr

100.0
-

100.0
-

38.0
62.0

A le B ç m (%)

.000

Meden Hal (%)

.000

Evl l k Kararı (%)

.000
A le
Kend
A le+kend

71.6
27.0
1.4

31.1
60.8
8.1

21.8
70.0
8.3

Yakın Akraba Evl l ğ (%)

.849
Var
Yok

35.1
64.9

32.4
67.6

31.1
68.9

OYD
OY

61.6
5.5

2.7
1.4

1.4
12.9

İM
OM
LM
ÜM

31.5
1.4
---

63.5
23.0
9.5
--

30.9
24.5
14.4
14.4

YL

--

--

1.4

Eğ t m (%)*

.000

Meslek (%)**

.000
Ç ftç
Serbest Meslek
Memur
Öğrenc

94.8
5.2
---

89.2
10.8
---

18.6
65.9
15.5
28.1

Ortalama Yaş

73.9

49.0

21.8

--

Ortalama İlk Evl l k Yaşı****

21.3

22.4

22.7

.082

5.8

4.2

2.1

.000

7.42

5.25

3.67

.000

Ortalama Çocuk Sayısı
Ortalama A le Üye Sayısı

*Eğ t m düzey üçüncü kuşakta, 6 yaş ve üzer ç n ncelenm şt r ve b t r len öğren m kurumu d kkate alınmıştır. OY oranının yüksek olması
lköğret m çağında olan çocuk sayısının fazlalığından kaynaklanmaktadır.
**Meslek yapılanması üçüncü kuşakta 15 yaş ve üzer ç n alınmıştır. 15 yaş ve üzer nde olan üçüncü kuşağın sayısı 135't r ve bunun ç nde
öğrenc olup çalışmayanların oranı % 28.1'd r (38 k ş ). Meslek yapılanmasında yüzde dağılım, öğrenc ler har ç tutularak hesaplanmıştır.
***Önem derecesi 0.05
**** İlk evl l k yaşı çok eşl l k durumunu saptamak ç n değ l; erken yaşta yapılan evl l kler ve en erken evl l k yaşını ortaya çıkarmak ç n
kullanılan b r kavramdır. Bu nedenle k ş ler n lk evlend kler yaşların ( lk ve son evl l k yaşı da olmaktadır bu yaş çoğunlukla) toplamının, k ş
sayısına bölünmes le ortalama lk evl l k yaşı hesaplanmaktadır.

Sosyo-demograﬁk ver ler ç n yapılan anal zde (Kruskall-Wall s) lk evl l k yaşı, yakın akraba evl l ğ ve doğum yer har ç,
d ğer göstergeler açısından kuşaklar arasında öneml farklılık olduğu saptanmıştır. İlk evl l k yaşı, yakın akraba evl l ğ ve doğum
yer açısından her üç kuşak da benzer değerlere sah pt r ve bu nedenle kuşaklararası öneml b r farklılık görülmem şt r. İlk evl l k
yaşı b r nc kuşaktan üçüncü kuşağa ancak 1.4 yaş yükselm şt r ve bu çok öneml b r artış değ ld r. İlk evl l k yaşı özell kle
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kadınlarda oldukça anlamlı farklılıklar göstermekted r. Davran ve ark. (2015) tarafından yapılan b r çalışmada Mers n l ne bağlı
k köy ncelenm ş ve kadınlarda ortalama lk evlenme yaşının 1. kuşakta 20.4'ten 3. kuşakta 24.1'e yükseld ğ saptanmıştır.
Bununla b rl kte araştırma alanında yaşayan üçüncü kuşaktak ler n tamamı evlend ğ nde, önümüzdek yıllarda lk evl l k yaşı da
yükseleb l r.
Araştırma alanında özell kle a le b ç m , evl l k kararı, eğ t m, çocuk sayısı ve buna bağlı olarak ortalama a le gen şl ğ
açısından öneml farklılıklar görülmekted r. Söz konusu değ şkenler, sosyo-kültürel özell klere bağlı olduğu ç n değ şmes zor
olan değ şkenlerd r. Ancak Türk ye'de özell kle 1950'l yıllardan sonra vme kazanan toplumsal değ şme hareketler n n araştırma
alanını da etk led ğ söyleneb l r.
b. Tarımsal Faal yetlerden Uzaklaşma ve Şehre Yerleşme İsteğ
Araştırma alanında tarımsal faal yetlerden uzaklaşma ve şehre yerleşme steğ b r nc kuşaktan üçüncü kuşağa doğru
artmaktadır. Kararsızların oranı b r nc ve k nc kuşakta düşükken, üçüncü kuşağın se yaklaşık üçte b r kararsızdır. Yapılan
anal zde, kuşaklararasında şehre yerleşme açısından öneml farklılık bulunmuştur (Ç zelge 3).
c. Sosyal Güvenl k Kurumlarına Üyel k
Sosyal güvenl k kurumlarına (SGK) üyel k toplumsal gel şmeyle b rl kte artmaktadır. Bu nedenle b r nc kuşağın yarısında
SGK üyel ğ bulunurken, bu oran yükselerek k nc kuşakta % 87.7, üçüncü kuşakta se % 79.7 olmuştur. Üçüncü kuşağın öneml
b r kısmı halen öğrenc olduğu ç n, mevcut değer n ler de k nc kuşaktan daha yüksek olacağı öngörüleb l r. Yapılan anal zde,
kuşaklararasında sosyal güvenl k kurumlarına kaydolma açısından öneml farklılık bulunmuştur (Ç zelge 3).
d. S yasete Katılma İsteğ
Araştırma alanında s yasete katılma le lg l olumsuz düşünceler b r nc kuşaktan (% 64.9) üçüncü kuşağa (% 27.0) öneml
derecede azalmaktadır. Ancak kararsız olanların oranı üçüncü kuşakta (% 63.5) y ne oldukça yüksekt r. Yapılan anal zde,
kuşaklararasında s yasete katılma açısından öneml farklılık bulunmuştur (Ç zelge 3).
e. Geleceğe Dönük Beklent ler
Araştırma alanında üç kuşağın tamamında sağlık, en öneml beklent olarak fade ed lm şt r. Bununla b rl kte b r nc
kuşakta hacca g tme, k nc kuşakta hac le b rl kte ev alma ve torun sah b olma da bel rt len beklent ler arasındadır. Üçüncü
kuşakta se çocuk sah b olma ve ev alma d ğer beklent ler arasındadır. Ancak bu genel olarak toplumda ve özell kle kırsal
toplumdak herkes n beklent s d r. Bunun dışında tarıma dönük, k ş sel ve farklı b r beklent fade ed lmem şt r (Ç zelge 3).
Ç zelge 3. Şehre Yerleşme, SGK Durumu, Gelecek Beklent s ve S yasete Katılım
I.Kuşak
II.Kuşak
Göstergeler
Şehre Yerleşme

III.Kuşak

Kruskall Wall s
Test Sonucu*
.011

Evet

5.4

16.2

59.5

Hayır
Kararsız
Toplam

89.2
5.4
100.0

79.7
4.1
100.0

6.8
33.8
100.0

Var
Yok
Toplam

50.0
50.0
100.0

87.8
12.2
100.0

79.7
20.3
100.0

64.9
14.9
20.3
100.0

52.7
8.1
39.2
100.0

27.0
63.5
9.5
100.0

SGK Durumu

.000

S yasete Katılma
Kes nl kle Karşı
B lm yor
Kes nl kle Taraftar
Toplam
Gelecek Beklent s
Sağlık
Ev satın alma
Hacca G tmek
Çocuk sah b olma
Torun sah b olma

.000

+
+
-

+
+
+
+

*Önem derecesi 0.05
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3.2.2. Tarımsal Yapıda Değ şme
a. Araz Tasarruf Şekl , Araz K ralama ve Tarıma Yatırım Yapma Eğ l m
Türk tarımında araz tasarruf şek ller ncelend ğ nde yoğun şek lde mülk araz , k racı ve ortakçı olmak üzere üç farklı araz
tasarruf şekl ortaya çıkmaktadır. 2001 yılı tarım sayımına göre Türk ye'de sadece kend araz s n şleyen şletmeler n oranı %
81.3, sadece k racılıkla araz şleyen şletmeler n oranı % 1.8, sadece ortakçılıkla araz şleyen şletmeler n oranı se % 1.3'tür.
Ortalama araz gen şl ğ 61 da, ortalama parça sayısı se k la beş arasında değ şmekted r (TÜİK, 2016/b).
Araştırma alanında Antep fıstığı yet şt ren üret c ler n de mülk araz şleme oranı yüksekt r. Bu değer b r nc kuşakta %
86.5, k nc kuşakta se % 82.4 olarak bulunmuştur. K ra le araz şleme sadece k nc kuşakta; ortak araz şleme se hem b r nc
hem de k nc kuşakta görülmüştür. Üçüncü kuşağın % 95.9'unun kend ne a t araz s bulunmamaktadır. Araz s olan üçüncü
kuşağın da tamamı mülk olarak araz şlemekted r (% 4.1). Ortalama araz gen şl ğ b r nc kuşaktan k nc kuşağa öneml
derecede azalmış ve 100.2 dönümden 59.3 dönüme düşmüştür. Ortalama parça sayısı da azalmış ve 8'den 6'ya düşmüştür. Üçüncü
kuşak ç n ortalama araz gen şl ğ 21.3 da ve ortalama parça sayısı da 2.5 adet olarak bulunmuştur (Ç zlge 4).
Araştırma alanında kuşaklar arasında araz k ralama eğ l mler ncelend ğ nde, b r nc ve k nc kuşakta bu eğ l m n arttığı
ancak üçüncü kuşağın yaklaşık üçte k s n n kararsız olduğu saptanmıştır. B r nc ve k nc kuşakta artan bu eğ l m n, yen den
araz satın almanın ekonom k güçlüğünden kaynaklandığı söyleneb l r. N tek m b r nc ve k nc kuşak üret c ler, eller nde yeterl
sermaye olsa, tarıma yatırım yapacaklarının ve özell kle araz satın alarak yatırım yapacaklarını bel rtm şlerd r. B r nc kuşağın
sadece % 2.5' , k nc kuşağın se % 8.9'u tarıma yatırım yapmayı düşünmemekted r. Araştırma alanında Antep fıstığı tek ürün
olarak yet şt r lmekted r. Üçüncü kuşak üret c ler bu konuda da ağırlıklı olarak kararsızlıklarını korumaktadırlar. Yapılan anal z
sonuçlarına göre, araz k ralama steğ ve tarıma yatırım yapma durumları açısından kuşaklararasında öneml farklılıklar
bulunmaktadır (Ç zelge 4).
Ç zelge 4. Kuşaklara Göre Araz Tasarruf Şekl , Araz K ralama ve Tarıma Yatırım Yapma Eğ l m
Göstergeler
I.Kuşak
II.Kuşak
III.Kuşak
Türk ye
değer *

Kruskall
Wall s Test
Sonucu**
--

Araz tasarruf şekl (%)
Mülk
K ra
Ortak
Ortalama araz gen şl ğ (da)
Ortalama parça sayısı (adet)
Araz k ralama İsteğ (%)
Kes nl kle Karşı
Kes nl kle Taraftar
B lm yor
Toplam
Tarıma Yatırım Yapma İsteğ (%)
B tk sel üret m
Hayvansal üret m
Araz Satın Alma
B lm yor
Toplam
Tarıma Yatırım Yapmayanların Oranı
(%)

86.5
-13.5
100.2
8

82.4
4.1
13.5
59.3
6

4.1
--21.3
2.5

33.8
56.8
9.5
100.0

28.4
71.6
-100.0

21.6
16.2
62.2
100.0

8.9
12.8
66.7
11.5
100.0

12.5
15.3
69.4
2.8
100.0

4.3
4.3
12.8
78.6
100.0

2.5

8.9

10.3

81.3
1.8
1.3
61.0
2-5
.000

.000

--

*TÜİK,2016/b.
**Önem derecesi 0.05

b. Tarımsal Faal yetlere Katılma Durumu ve Sah p Olunan Mekan zasyon Düzey
Araştırma alanında b r nc kuşağın % 70.3'ü, k nc kuşağın se % 90.6'sının sadece kend tarımsal faal yetler ne katıldığı
saptanmıştır. Üçüncü kuşağın % 89.0'ı tarımsal faal yetlere katılmamaktadır (Ç zelge 5). Tarımsal faal yetlere katılan her üç
kuşağın yaptığı temel faal yetler toprak hazırlığı, budama, gübreleme, laçlama, hasat ve pazarlamadan oluşmaktadır.
İşletmeler n sah p olduğu mekan zasyon düzey b r nc kuşaktan k nc kuşağa oldukça gel şm şt r. B r nc kuşağın % 82.4'ünde
kullanılan saban, k nc kuşakta % 8.1'e düşmüştür. Y ne b r nc kuşakta % 20.3 düzey nde olan traktör kullanımı, k nc kuşakta
% 78.4'e yükselm şt r. Traktör kullanımına bağlı olarak pulluk ve römork kullanımı da k nc kuşakta artmıştır. Yapılan anal z
sonuçlarına göre, tarımsal faal yetlere katılma ve sah p olunan mekan zasyon düzey açısından kuşaklararasında öneml
farklılıklar bulunmaktadır (Ç zelge 5).
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Ç zelge 5. Kuşaklara Göre Tarımsal Faal yetlere Katılma Durumu ve Mekan zasyon Düzey

Göstergeler

I.Kuşak

II.Kuşak

III.Kuşak

Kruskall
Wall s Test
Sonucu*
.000

Tarımsal Faal yetlere Katılma (%)
Katılmıyor

14.9

--

89.0

Sadece kend tarımsal faal yet ne katılıyor

70.3

90.6

10.2

Mevs ml k şç l k yapıyor

2.7

1.4

--

Her k s

12.2

8.1

0.8

Toplam

100.0

100.0

100.0
.000

Mekan zasyon Düzey (%)
Traktör

20.3

78.4

1.4

Pulluk

17.7

78.4

1.4

Tırmık

1.4

18.9

1.4

Saban

82.4

8.1

--

Holder

5.4

45.9

--

Römork

8.1

56.8

--

* Önem derecesi 0.05

c. Tarımsal Kred , Tarımsal S gorta ve Tarımsal Üyel k Durumu
Araştırma alanında tarımsal kred kullanma düzey çok yüksek değ ld r. B r nc kuşağın % 41.9'u ve k nc kuşağın %
51.4'ü kred kullanmaktadır. Üçüncü kuşakta tarımsal kred kullanımı bulunmamakla b rl kte, tarım dışı kred kullanımı
yaygındır (Ç zelge 6).
Tarımsal s gorta yaptırma oranı da oldukça düşük olup; mevcut s gortaların tamamı, bankalardan kullanılan tarımsal
kred lerde s gorta zorunlu olduğu ç n yaptırılmıştır. Bu konuda ürün s gortası b l nc n n oluşmaması ve tarımsal gel rler n düşük
olması etk l d r. Yapılan anal zlerde tarımsal s gorta açısından kuşaklararasında farklılık bulunmaktadır (Ç zelge 6).
Araştırma alanında tarımsal organ zasyonlara üyel k de çok yaygın değ ld r. B r nc kuşakta kooperat f t p örgütlenme,
k nc kuşakta Z raat Odası'na evr lm şt r. Üçüncü kuşakta çok düşük düzeyde olmakla b rl kte y ne Z raat Odası üyel ğ
bulunmaktadır (Ç zelge 6).
Ç zelge 6. Tarımsal Kred , Tarımsal S gorta ve Tarımsal Üyel k Durumu

Göstergeler

I.Kuşak

II.Kuşak

III.Kuşak

Kruskall
Wall s Test
Sonucu*

Tarımsal Kred Kullanımı (%)

-Yok

58.1

48.6

100.0

Var

41.9

51.4

--

Toplam

100.0

100.0

100.0

Tarımsal S gorta Durumu (%)

.003
Yok

6.8

24.3

9.5

Var

93.2

75.7

90.5

Toplam

100.0

100.0

100.0
--

Tarımsal Üyel kler (%)
Kooperat f üyel ğ olanlar

51.4

4.1

--

Z raat Odası üyel ğ olanlar

27.7

52.7

2.7

* Önem derecesi 0.05
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d. Hasat ve Tarımsal Pazarlama Sorunları
Antep fıstığı hasadı emek-yoğun şgücüne dayalıdır. Bu nedenle ürün hasadı açısından en öneml sorun şç bulma olarak
bel rt lm şt r. Köyden kente yaşanan göçler, köyde şç bulmada sorun yaşanmasına neden olmaktadır. N tek m b r nc kuşakta %
67.9 olan şç sorunu, k nc kuşakta % 91.9'e çıkmış; üçüncü kuşakta se % 100 olarak tek ve en öneml sorun olarak
göster lm şt r. B r nc kuşakta kl m de % 28.6 le öneml b r sorun olarak göster l rken, k nc kuşakta bu oran % 7.1'd r (Ç zelge
7).
Araştırma alanında Antep fıstığının pazarlaması ağırlıklı olarak kom syoncularla yapılmaktadır. Bu durum üçüncü kuşağa
doğru daha fazla artmaktadır. Ancak b r nc kuşakta pazarlama kanalı olarak % 17.4 oranında kooperat f de bulunmaktadır.
Üret c ler n pazarlama le lg l sorunları arasında en öneml konu ürün ﬁyatlarıdır. Ancak bu sorun ağırlıklı olarak b r nc ve
k nc kuşakta bel rg nd r. Üçüncü kuşakta bu k kuşaktan farklı olarak, alıcı bulamama ve kabala satılan ürünlerde yanlış ürün
m ktarı saptama (k lo h les ) sorunu b ld r lm şt r (Ç zelge 7).
Ç zelge 7. Hasat Sorunları, Pazarlama Kanalı ve Pazarlama Sorunları

Göstergeler

I.Kuşak

II.Kuşak

III.Kuşak

Hasat Sorunları (%)
B çer+taşıma

3.6

1.8

-

İşç Bulma

67.9

91.1

100.0

İkl m

28.6

7.1

--

Toplam

100.0

100.0

100.0

Kooperat f

17.4

--

--

Tüccar

4.0

9.4

--

Kom syoncu

62.9

68.0

84.1

Kabala

--

4.0

1.3

Yukarıdak lerden b r kaçı

16.0

18.6

14.6

Toplam

100.0

100.0

100.0

Dolandırılma

20.0

1.8

--

F yat

81.6

80.0

35.7

Nakl ye-Kom syon

12.2

10.9

19.6

Alacak Tahs l

4.1

7.3

--

Alıcı Bulamama

--

--

19.6

K lo H leler

--

--

23.2

Toplam

100.0

100.0

100.0

Pazarlama Kanalı (%)

Pazarlama Sorunları

4. SONUÇ
Antep fıstığı üret c ler açısından yaşanan tarımsal ve toplumsal değ şmeler n kuşaklararasında ncelend ğ bu çalışmada
tarımsal ve toplumsal yaşamda öneml değ şmeler olduğu görülmüştür.
Toplumsal yaşam açısından, araştırma sonucunda hemen hemen tüm sosyo-demograﬁk göstergelerde kuşaklar açısından
öneml değ şmeler saptanmıştır. Bu konuda özell kle cumhur yet dönem nde uygulanan eğ t m, a le planlaması vb. pol t kaların
öneml etk s olduğu söyleneb l r. Sadece lk evl l k yaşı, yakın akraba evl l ğ ve doğum yer açısından kuşaklar arasında öneml
farklılık görülmem şt r. Bunda mevcut kültürün, gelenek ve görenekler n etk s n n olduğu ve daha zor değ şt ğ söyleneb l r.
Genç kuşağın tarımı bırakma eğ l m n n yüksek olması, araştırmanın ana tezler nden b r olan tarımı terk etme eğ l m n n
yüksekl ğ n n ortaya koyması açısından oldukça öneml d r. Üçüncü kuşağa doğru artan tarımsal faal yetlerden uzaklaşma steğ ,
tarımsal üret m n geleceğ , tarımsal araz ler n satılması ve özell kle Antep fıstığı üret m açısından özell kle değerlend r lmes
gereken b r konudur.
Antepfıstığı, a leler tarafından “evlad yel k” olarak yet şt r len b r b tk d r. Özell kle uzun sürede ver me yatması (yaklaşık
on yıl) neden yle çocuklar ç n yatırım olarak d k lmekte ve çocuklar yet ş nceye kadar ağaçlar da ver m çağına gelmekted r.
Ancak hem per yod s te göstermes , hem de gençler n tarıma steks zl ğ neden yle a leler de bu konuda yatırım yapmaktan
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kaçınmaktadır. N tek m b tk sel üret me yatırım yapma steğ b r nc ve k nc kuşakta oldukça düşükken; araz satın alma steğ
oldukça yüksekt r. Bu durum, uzun vadede araştırma alanı ç n antepfıstığı üret m nde sıkıntı yaratab lecek b r konu olab lecekt r.
S yasete katılma kırsal toplumlarda çok arzu ed len b r durum değ lken üçüncü kuşağa doğru bu eğ l m b raz daha
yumuşamıştır. Ancak üçüncü kuşakta kararsızların oranının yüksek olması s yasete karşı olan tutucu eğ l m n halen devam
ett ğ n n b r gösterges olarak düşünüleb l r. Geleceğe dönük beklent ler, aslında kuşakların yaşlarıyla oldukça bağlantılıdır.
N tek m b r nc kuşakta, yan yaşlılarda, hac beklent s bulunurken, orta yaşlı k nc kuşakta ev ve torun, genç olan üçüncü
kuşakta se ev ve çocuk beklent s bulunmaktadır.
Tarımsal yapı açısından da kuşaklararasında öneml değ şmeler meydana gelm şt r. Ortalama araz gen şl ğ ve parça
sayısı bakımından üçüncü kuşağa doğru b r azalma söz konusudur. Özell kle uygulanan tarım pol t kaları ve genç kuşağın tarımı
bırakma eğ l m bu değerler n azalmasında oldukça etk l d r. Bunun yanı sıra ebeveynler yaşayan k nc ve üçüncü kuşağın henüz
m ras almamış olması da bu değer üzer nde etk l d r. Bunun dışında, m ras yoluyla parçalanan araz ler de ortalama şletme
gen şl ğ n düşürmekted r. N tek m görüşme yapılan k nc kuşağın sah p olduğu ortalama araz gen şl ğ yaklaşık yarı yarıya
azalarak 100,2 dönümden (b r nc kuşak) 59,3'e düşmüştür ve üstel k k nc kuşağın %82,4'ü mülk olarak araz şlemekted r. Yan
çoğunluğu araz ye sah pt r.
Sah p olunan mekan zasyon düzey se b r nc kuşaktan k nc kuşağa öneml düzeyde değ şen b r gösterged r. Özell kle
sabandan traktöre geç şte, 1950'l yıllardan sonra uygulanan kırsal kalkınma pol t kalarının öneml etk s bulunmaktadır. Yanı
sıra Marshall yardımı ve Truman doktr nler yle sanay leşmen n hızlanması, devletç l ğe dayanan ekonom k anlayıştan, özel
sektöre dayanan l beral ekonom ye geç ş ve dış ülkelerden thal ed len traktörler n de (Merter, 1990) bu süreçte katkısı
bulunmaktadır. Bununla b rl kte tarımsal kred kullanımında kuşaklar açısından arzu ed len gel şme görülmemekted r. Özell kle
tarımsal araz varlığının düşük olması, mevcut araz ler n zaten tem nat olarak bankaya göster lm ş olması, tem nat olarak
göster leb lecek araz ler n üret c ler n üzer ne kayıtlı olmaması ya da h ssel araz olması vb. durumlar kred kullanımını olumsuz
yönde etk lemekted r. Buna üçüncü kuşağın tarımı terk etme eğ l m de eklend ğ nde mevcut azalmanın neden anlaşılab l r
olmaktadır. Ancak kred kullanımına bağlı olarak tarımsal s gorta yaptırma durumu olumlu yönde değ şm ş görülmekted r. Bu da
en azından üret c ler n tarımsal s gorta hakkında b l nçlenmeler n sağlayacak b r durum olarak değerlend r leb l r. Kred ve
s gorta durumu aslında hem üret c ler n b l nçs zl ğ hem de madd kaynaklarının yeters z olması le bağlantılı b r konudur. Aynı
nedenlere bağlı b r d ğer konu se tarımsal örgütlere üyel kt r. Araştırma alanında bu konuda da olumlu b r gel şme
görülmemekted r. Her ne kadar b r nc kuşak üzer nden örgütlenmeye bağlı h zmetler tem n ed lse de, bu durumun üçüncü
kuşağın tarımsal örgütlere katılımını engelleyecek b r konu olmadığı söyleneb l r. İk nc ve üçüncü kuşakta, örgütlenmeye olan
lg oldukça azalmıştır ve bunun temel neden , kooperat f vb. örgütlerden yeter nce fayda sağlayamamalarıdır. Tab k bu durum
etk tepk olayı olarak değerlend r lmel d r. Tarımsal örgütlenmeye olan lg l n azalması örgütler n etk nl ğ n y t rmes ne, bu
durum da üret c ler n örgütlerden uzak durmalarına yol açmaktadır. N tek m araştırma alanındak pazarlama sorunları da bunun
b r gösterges d r.
Araştırma alanında örgütlenmemeye bağlı olarak hasat ve pazarlama sorunları yaşanmaktadır. Ancak kuşaklara göre
sorunlar farklılaşmaktadır. Üçüncü kuşakta şç bulma tek sorunken; b r nc ve k nc kuşakta taşıma ve kl mle lg l sorunlar da
bulunmaktadır. Y ne b r nc ve k nc kuşakta ﬁyat ve dolandırılma öneml yken; üçüncü kuşakta ﬁyatla b rl kte alıcı bulamama,
k lo h leler ve alacak tahs l en öneml sorunlardır. Tarımda ve toplumsal yaşamda örgütlenememe aslında genel olarak Türk
toplum yapısının b r sorunudur. Tarımsal örgütlenme ve kooperat ﬂeşme konusunda özell kle b l nçs zl k öneml b r etkend r.
Olumsuz örnekler n çokluğu, b rl kte ş yapab lme yeteneğ n n az olması g b etmenler tarımsal örgütlenmen n önündek en
öneml engelled r. Doğal olarak bu durum, üçüncü kuşağa doğru üyel ktek düşüşlerle kend s n göstermekted r. Bu konuda tarım
ve örgütlenme le lg l uygulanan pol t kalar da (örneğ n 1980 yılından sonra Tarım Satış kooperat ﬂer n n etk nl ğ y t rmes vb.)
öneml d ğer etkenlerd r.
Araştırma alanında pazarlama kanalı olarak yaygın b r şek lde kom syoncular kullanılmaktadır. Ancak şç bulmada
yaşanan sorunlar ve üçüncü kuşağın eğ t me devam etmes neden yle meydana gelen b r değ şme eğ l m de son yıllarda kabala
( car) şekl nde ürün pazarlanması olmuştur. N tek m bu durum k nc ve üçüncü kuşakta görülmekted r.
Elde ed len bulgular ışığında yapılab lecek öner ler ağırlıklı olarak tarım pol t kaları le lg l olacaktır. Çünkü üçüncü
kuşağın tarımsal faal yetlere devam etmeler , eğ t mler ne ve bu pol t kalara bağlı olarak şek llenecekt r. Tarım pol t kaları tarımı
özend r c duruma geld ğ takd rde, üçüncü kuşak açısından tarım arzu ed l r b r sektör olab lecekt r. Üçüncü kuşak tarım
sektöründen uzaklaşıp yükseköğren me devam etse veya tarım dışı şlerde çalışsa dah , m ras olarak kalacak tarım araz ler
neden yle, akt f olarak çalışmadan b le, tarımı k nc gel r kaynağı olarak kullanab lecekt r. D ğer taraftan caz p hale gelen tarım
neden yle yükseköğren mde z raat fakülteler n seçeb lecek; daha n tel kl tarım yapmaya karar vereb lecek; tatm n ed c üret m
ve pazarlama mkânları neden yle tarımı terk etmeyecekt r. Bu konu özell kle kente göçün önlenmes nde, yer nde kalkınma
sağlanmasında, tarımın geleceğ n ve sürdürüleb l rl ğ n korumada, toprak parçalanmasının önüne geçmede, bölge
ekonom s n n korunmasında, Antep fıstığı üret m n n sürdürüleb l rl ğ nde oldukça öneml olacaktır. Özell kle antepfıstığı
üret m n n bölge ve ülke açısından önem d kkate alındığında, üret m teşv k edecek, yer nde kalkınma sağlayacak ve gençler
tarımda tutacak pol t ka uygulamalarının hayata geç r lmes oldukça öneml olacaktır. Bu amaçla özell kle gençler ç n, tarımsal
kred destekler , haz ne araz ler n n k ralanması, tarımsal örgütlenme sağlayanlara ücrets z ﬁdan tem n vb. uygulamaların
yapılması öneml olacaktır. Şu anda antepfıstığında uygulanmakta olan “ y tarım uygulamaları, alan bazlı destekler ve sert ﬁkalı
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ﬁdan destekler ” hemen hemen her ürün ç n geçerl d r ve bunların dışında caz p destekler n hayata geç r lmes , özell kle
eğ t mler ne devam etmeyen gençler tarımda tutma açısından, oldukça öneml d r. Gençl k yaşının se özell kle 15-25 arasında
tutulması ve d ğer tarımsal pol t ka uygulamalarında olduğu g b 40'a kadar yükselt lmemes bu açıdan anlamlı olacaktır.
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