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Bilimsel Makale

Ayd›n ‹li Süt S›¤›rc›l›k ‹flletmelerinde Yeniliklerin Benimsenmesine
Etkili Olan Sosyo-Ekonomik Faktörler

Mehmet Kenan TÜRKYILMAZ, Hüsnü Erbay BARDAKÇIO⁄LU, Ahmet NAZLIGÜL
Adnan Menderes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Zootekni Anabilim Dal›, Ayd›n - TÜRK‹YE

Gelifl Tarihi: 05.04.2002

Özet: Bu çal›flma ile Ayd›n ‹li süt s›¤›rc›l›k iflletmelerinin; modern ah›r modeli, suni tohumlama uygulamas›, kültür ›rk› s›¤›r, hayvan
sigortas›, otomatik suluk, kulak numaras›, sa¤›m makinesi, hayvan flalgam›, konsantre yem ve silaj kullan›m› gibi yenilikleri
benimseme düzeyleri üzerine; iflletme ölçe¤i, yem tedarik flekli, iflletme verimlili¤i, iflletmecinin yafl›, e¤itim durumu, aile tipi, empati
yetene¤i, sosyal kat›l›m düzeyi, kitle iletiflim araçlar›ndan yararlanmas›, mesleki deneyimi, as›l mesle¤i ve yaflam standard› gibi
faktörlerin etkisinin saptanmas› amaçlanm›flt›r. Söz konusu yeniliklerin, küçük ve orta ölçekli iflletmelerin % 25’nde düflük, %
55,3’ünde orta, % 19,7’sinde yüksek; büyük ölçekli iflletmelerin ise % 50’sinde orta, % 50’sinde yüksek düzeyde benimsendikleri
saptanm›flt›r. ‹flletmelerin % 63’ünde rasyonun iflletme içinde haz›rland›¤› ve bu iflletmelerde yenilikleri yüksek düzeyde benimseme
oran›n›n % 33,3 oldu¤u saptanm›flt›r. E¤itim durumu orta ve üzeri 50 iflletmenin % 42’sinde yeniliklerin yüksek düzeyde
benimsendi¤i, ilkokul düzeyinde e¤itime sahip iflletmelerin ise % 88’inin yenilikleri düflük ve orta düzeyde benimsedikleri
saptanm›flt›r.
Anahtar Sözcükler: ‹flletme, yenilikleri benimseme, sosyo-ekonomik faktörler, Ayd›n.

Socio-Economic Factors Affecting the Adoption of Innovations in Dairy
Enterprises in Ayd›n
Abstract: In this study, our aim was to determine the effects of farmers’ age, education level, family type, empathy, level of social
participation, communication facilities, main occupation, work experience and living standards on the adoption level of innovations
like modern housing systems, artificial insemination, pure breeding, ear tagging, animal insurance, automatic water dispensers,
milking machines and silage and beet production and use in dairy enterprises in Ayd›n province. It was determined that these
innovations were adopted by 25 %, 55.3 % and 19.7 % small and medium scale enterprises to low, medium and high extents,
respectively. They were adopted by 50 % of large scale enterprises to a medium extent and by 50 % to a high extent. It was
determined that 63 % of enterprises prepared their own feed and the rate of high level adoption was 33.3 % in these enterprises.
Out of 50 owners of enterprises educated to secondary school level or above, 42 % had a high level of adoption. Of those with a
primary school education, 88 % had low and medium levels of adoption.
Key Words: Enterprise, adoption of innovations, socio-economic factors, Ayd›n

Girifl
‹flletmelerde maliyeti minimize etmenin bir yolu da
maliyet üzerine etkili olan yeni teknolojileri kullanmakt›r.
Hayvanc›l›k iflletmelerinde teknolojinin uygulanmas›,
iflletmelerin içinde bulundu¤u toplumun bu yenilikleri
benimseme derecesine ba¤l›d›r (1). Yeniliklerin
benimsenme derecesi toplumda kabul edilmifl normlar ve
toplumun yenili¤i kabul edebilme düzeyi ile ilgili olarak
de¤iflmektedir (2). Yenili¤in yay›lmas› yenili¤in tipi,
iletiflim olanaklar›n›n yap›s› ve yenili¤e yön verebilecek d›fl
faktörlerin de etkisi alt›ndad›r. Yenilik ekonomik olarak
bir katk› sa¤l›yorsa yenili¤in yay›lma h›z› daha yüksek

olmaktad›r. Di¤er yandan toplumda iletiflim olanaklar› ne
kadar geliflmifl ise yeniliklerin yay›lma h›z› o kadar h›zl›
seyreder (3,4).
Ayd›n ‹l genelinde yürütülen bu çal›flma ile, süt
s›¤›rc›l›k iflletmelerinin de¤iflik konulardaki yenilikleri
hangi
oranda
benimsediklerinin
belirlenmesi
amaçlanm›flt›r.

Materyal ve Metot
Çal›flma materyalini, Ayd›n ‹linde bulunan süt s›¤›rc›l›k
iflletmeleri aras›ndan “Tabakal› Tesadüfi Örnekleme

1269

Ayd›n ‹li Süt S›¤›rc›l›k ‹flletmelerinde Yeniliklerin Benimsenmesine Etkili Olan Sosyo-Ekonomik Faktörler

Yöntemi” ile seçilen 100 adet iflletmenin 2001 y›l› May›s
ve Haziran aylar›na ait verileri oluflturmufltur (5,6).
‹flletmelerin yap›sal durumlar›yla ilgili olarak; iflletme
ölçe¤i, süt verim düzeyi (kg/inek/gün) ve yem tedarik
flekli ele al›nm›flt›r. ‹flletme ölçe¤i belirlenirken hayvan
varl›¤› büyük bafl hayvan birimine (BBHB) çevrilmifltir.
Buna göre 1-10 bafl hayvana sahip iflletmeler küçük, 1140 bafl orta, 41 bafl ve üzeri hayvana sahip iflletmeler ise
büyük ölçekli olarak nitelendirilmifltir (7). ‹flletmelerin
verim düzeyi Ayd›n ‹l Tar›m Müdürlü¤ü kay›tlar›
(ortalama süt verimi: 9,03 kg/gün/inek) dikkate al›narak
düflük, orta ve yüksek fleklinde s›n›fland›r›lm›flt›r (5). Yem
tedarik flekli denilince iflletmelerin yemi tamamen
d›flar›dan sat›n almas› veya kendi imkanlar›yla haz›rlamaya
çal›flmas› (silaj yap›m› ve tah›llar›n basitçe ö¤ütülerek yem
haline getirilmesi) ortaya konulmak istenmifltir.
‹flletmelerin yenilikleri benimseme düzeylerini
belirlemek amac›yla; suni tohumlama uygulamas›, modern
ah›r modeli, kültür ›rk› s›¤›r, hayvan sigortas›, silaj,
hayvan flalgam›, konsantre yem, sa¤›m makinesi,
otomatik suluk ve kulak numaras› kullan›m› gibi yenilikler
ele al›nm›flt›r. ‹flletmelere, her bir yenilik için; iflletmenin
yenilikten haberdar oldu¤u süre, yenili¤i hangi kaynaktan
ö¤rendi¤i, teknolojiyle ilgili olma durumu, ö¤renme ile ilk
deneme aras› süre, yenili¤i devaml› olarak kullanma
durumunu aç›klayan befl adet soru yöneltilmifltir. Bu
sorulara verilen cevaplar 1 ile 5 aras›nda puanlamaya tabi
tutularak, iflletmelerin düflük (0-20 puan), orta (21-35
puan) ve yüksek (36-55 puan) düzeyde yenilikleri
benimseme durumlar› saptanm›flt›r.
‹flletme sahiplerinin yaflam standard›; oturulan evin
fiziksel durumu (bina tipi, oda say›s›, ›s›tma-so¤utma
sistemleri), sahip olunan elektronik eflyalar (buzdolab›,
TV, klima, vb.), temizlikte kullan›lan malzeme tipi (sabun,
deterjan vb.) gibi sorulara verilen yan›tlar s›n›fland›r›larak
derlenmifltir. Sosyal kat›l›m düzeyinin belirlenebilmesi için

iflletme sahibinin her hangi bir derne¤e üye olup olmad›¤›,
empati yetene¤inin varl›¤› ise, kiflilerin kendilerini
baflkalar›n›n yerine koyduklar›nda verdikleri cevaplara
göre tespit edilmifltir.
Araflt›rma sonunda elde edilen verilere SPSS istatistik
paket program› yard›m›yla Ki-Kare Testi uygulanm›flt›r
(8).

Bulgular
‹flletme ölçe¤i ile iflletmelerin yenilikleri benimseme
düzeyleri incelendi¤inde, küçük ve orta ölçekli iflletmelerin
% 25’inin düflük, % 55,3’ünün orta ve % 19,7’sinin
yüksek düzeyde benimsedikleri belirlenmifltir. Yenilikleri
düflük düzeyde benimseme aç›s›ndan büyük ölçekli
iflletmeler aras›nda hiçbir iflletme bulunmazken, büyük
ölçekli iflletmelerin yenilikleri % 50’sinin orta ve %
50’sinin de yüksek oranda benimsedi¤i ve küçük ve orta
ölçeklilere göre yeniliklere daha fazla katk›da bulunduklar›
anlafl›lmaktad›r. Bu anlamda iflletme ölçe¤i ile yenilikleri
benimseme düzeyi aras›nda do¤rusal bir iliflkinin varl›¤›
gözlenmektedir. ‹flletme ölçek büyüklü¤ünün yenilikleri
benimsemeye olan etkisi istatistiki aç›dan da önemli (P <
0,01) bulunmufltur (Tablo 1).
‹flletmelerin % 63’nün rasyonu kendisinin haz›rlad›¤›
görülmüfl, bu iflletmelerin yaklafl›k yar›s›nda yenilikleri
benimseme düzeyinin orta oldu¤u belirlenmifltir. ‹flletme
d›fl›ndan yem temin eden iflletmelerin ise % 83,8’inin
yenilikleri düflük ve orta düzeyde benimsedikleri ortaya
ç›km›flt›r. Yem tedarik flekli ile yenilikleri benimseme
aras›ndaki etkileflim istatistiki aç›dan önemsiz
bulunmufltur (Tablo 2).
‹flletmelerde verim düzeyi ve yenilikleri benimseme
iliflkisi için birim hayvan bafl›na süt verimi üç de¤iflik
düzeyde ele al›nm›flt›r. Buna iliflkin de¤erlendirme Tablo
3’de verilmifltir.

Tablo 1. ‹flletmelerin iflletme ölçekleri itibariyle yenilikleri benimseme düzeyleri
Yenilikleri Benimseme Düzeyi
DÜfiÜK

ORTA

YÜKSEK

Toplam

Ölçek

n

%

n

%

n

%

n

%

Küçük ve orta
Büyük

19
0

25,0
-

42
12

55,3
50,0

15
12

19,7
50,0

76
24

100,0
100,0

X2: 12,28, (P < 0,01)
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Tablo 2. ‹flletmelerin yem tedarik flekli ile yenilikleri benimseme düzeyleri
Yenilikleri Benimseme Düzeyi
DÜfiÜK

ORTA

YÜKSEK

Toplam

Yem tedarik flekli

n

%

n

%

n

%

n

%

Kendisi üretiyor
Haz›r al›yor

10
9

15,9
24,3

32
22

50,8
59,5

21
6

33,3
16,2

63
37

100,0
100,0

2
X : 3,73, Önemsiz

Tablo 3. ‹flletmelerde verim düzeyi ile yenilikleri benimseme düzeyleri
Yenilikleri Benimseme Düzeyi
DÜfiÜK

ORTA ve YÜKSEK

Toplam

Verim Düzeyi (Kg/gün/inek)

n

%

n

%

n

%

Düflük (0-8)
Orta (9-17)
Yüksek (18 ve üzeri)

11
7
3

50,0
11,9
15,8

11
52
16

50,0
88,1
84,2

22
59
19

100,0
100,0
100,0

X2: 14,3 (P < 0,01)

Verim düzeyi düflük toplam 22 iflletmenin % 50’sinin
yenilikleri düflük düzeyde benimsedikleri tespit edilmifltir.
Yüksek verimli iflletmelerin ise % 84,2’sinde yenilikleri
benimseme düzeyi orta ve yüksek düzeyde bulunmufltur.
Üretimde kullan›lan hayvanlar›n verim düzeylerinin
iflletmelerin yenilikleri benimseme düzeylerine olan etkisi
istatistiki aç›dan önemli (P < 0,01) olarak bulunmufltur.
Tablo 4’de görüldü¤ü gibi toplam 100 iflletmenin
69’unda iflletme sahiplerinin yafllar›n›n 18-50 aras›nda
oldu¤u saptanm›flt›r. Genç ve orta yafll› iflletme
sahiplerinin sadece % 13’ünün yenilikleri düflük düzeyde
benimsedikleri tespit edlirken, yafll› iflletmeciler için bu
oran % 32,3 olarak belirlenmifltir. Di¤er taraftan yafll›
iflletmecilerin sadece % 9,7’sinin yenilikleri yüksek
düzeyde benimsedikleri saptanm›flt›r.

‹flletme
sahiplerinin
e¤itim
durumlar›n›n
incelenmesinde, iflletme sahiplerinin yar›s›n›n e¤itim
durumunun ilkokul e¤itimi ile s›n›rl› kald›¤› gözlenmifltir
(Tablo 5).
Yenilikleri benimseme düzeyi yüksek olarak belirlenen
iflletme sahiplerinin % 42’sinin daha iyi e¤itim ald›¤›
görülmektedir. ‹flletme sahibinin ilkokul mezunu oldu¤u
50 iflletmede yüksek düzeyde yenilikleri benimseme
oran›n›n ancak % 12 oldu¤u belirlenmifltir. E¤itim
seviyesinin yenilikleri benimseme üzerindeki etkisinin
istatistiki bak›mdan yüksek düzeyde önemli (P < 0,001)
oldu¤u belirlenmifltir.
Tablo 6’dan izlenece¤i üzere iflletmelerin % 63’ünün
hayvansal ve bitkisel üretimi birlikte yapt›¤› (mikst) tespit

Tablo 4. ‹flletme sahiplerinin yafl› ile yenilikleri benimseme düzeyleri
Yenilikleri Benimseme Düzeyi
DÜfiÜK

ORTA

YÜKSEK

Toplam

Yafl

n

%

n

%

n

%

n

%

Genç ve Orta Yafll›
(18-50 yafl)
Yafll› (51 ve üzeri yafl)

9
10

13,0
32,3

36
18

52,2
58,1

24
3

34,8
9,7

69
31

100,0
100,0

X2: 9,28 (P < 0,01)
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Tablo 5. ‹flletme sahibinin e¤itim durumu ile yenilikleri benimseme düzeyleri
Yenilikleri Benimseme Düzeyi
DÜfiÜK
E¤itim durumu
‹lkokul mezunu
Orta ö¤retim ve üzeri

ORTA

YÜKSEK

Toplam

n

%

n

%

n

%

n

%

15
4

30,0
8,0

29
25

58,0
50,0

6
21

12,0
42,0

50
50

100,0
100,0

2
X =14,99 (P < 0,001)

Tablo 6. ‹flletme sahibinin esas mesle¤i ile yenilikleri benimseme düzeyi
Yenilikleri Benimseme Düzeyi
DÜfiÜK

ORTA

YÜKSEK

Toplam

Esas meslek

n

%

n

%

n

%

n

%

Hayvansal ve bitkisel üretim
Di¤er

14
5

22,2
13,5

36
18

57,1
48,6

13
14

20,7
37,8

63
37

100,0
100,0

2
X =3,79, Önemsiz

edilmifltir. Bu iflletmelerin de % 22,2’sinin yenilikleri
düflük düzeyde benimsedi¤i belirlenmifltir.
‹flletmelerde mesleki deneyim ile ilgili olarak, iflletme
sahiplerinin % 62’sinin kendi alanlar›nda deneyimli kifliler
oldu¤u görülmüfltür. Mesleki deneyimi befl y›ldan fazla
olan iflletmelerin sadece % 12,9’unda yenilikleri
benimseme düzeyi düflük ç›km›flt›r. Az deneyimli
iflletmelerde yenilikleri benimseme oran› % 34,2 olarak
belirlenirken,
mesleki
deneyiminin
yenilikleri
benimsemeye etkisi istatistiksel bak›mdan önemli (P <
0,01) bulunmufltur.
‹flletme sahiplerinin yaflam standard› incelendi¤inde,
% 66’s›n›n yaflam standard›n›n düflük ve orta seviyede
oldu¤u belirlenmifltir. Bununla birlikte yaflam standard›
yüksek iflletmelerin % 8,8’nin yenilikleri düflük, %
38,2’sinin
ise
yüksek
düzeyde
benmsedi¤i

anlafl›lmaktad›r. Yaflam standard› ile yenilikleri
benimseme düzeyleri aras› iliflki istatistiki aç›dan önemsiz
bulunmufltur.
Yetifltiricilerin, ÖR-KOOP Dergisi, Tar›m ‹l Md.
Yay›nlar›, Holstein-Friesian Derne¤i Dergisi, Çiftlik Dergisi
ile konuyla ilgili özel flirketlerin yay›nlar›n›, Ay-TV, Ege TV
ve TRT’nin ilgili kanallar›nda yay›nlanan mesleki
programlar› % 54 oran›nda izledikleri saptanm›flt›r (Tablo
9). Di¤er yandan, kitle iletiflim araçlar›n› takip eden
iflletmelerin % 35,2’sinin yenilikleri yüksek düzeyde
benimsedikleri tespit edilmifltir. ‹letiflim araçlar›ndan
yararlanma düzeylerinin yenilikleri benimseme düzeyine
etkisi istatistiksel olarak ise önemsiz ç›km›flt›r.
‹flletme sahibinin sosyal kat›l›m düzeyi ve yenilikleri
benimseme ile ilgili bulgular Tablo 10’ da verilmifltir.

Tablo 7. ‹flletme sahibinin mesleki deneyimi ile yenilikleri benimseme düzeyleri
Yenilikleri Benimseme Düzeyi
DÜfiÜK

Toplam

Mesleki deneyim

n

%

n

%

n

%

Az deneyimli (1-5 y›l)
Deneyimli (5+)

13
8

34,2
12,9

25
54

65,8
87,1

38
62

100,0
100,0

X2=6,44 (P < 0,01)
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Tablo 8. ‹flletme sahibinin yaflam standard› ile yenilikleri benimseme düzeyi
Yenilikleri Benimseme Düzeyi
DÜfiÜK

ORTA

YÜKSEK

Toplam

Yaflam standard›

n

%

n

%

n

%

n

%

Düflük ve Orta
Yüksek

16
3

24,2
8,8

36
18

54,5
52,9

14
13

21,3
38,2

66
34

100,0
100,0

2
X : 5,22, Önemsiz

Tablo 9. ‹flletme sahibinin kitle iletiflim araçlar›ndan yararlanma durumu ile yenilikleri benimseme düzeyi
Yenilikleri Benimseme Düzeyi
DÜfiÜK

ORTA

YÜKSEK

Toplam

Kitle ‹letiflim arac›

n

%

n

%

n

%

n

%

Mesleki Yay›n
TV, Radyo, Gazete

9
10

16,7
21,7

26
28

48,1
60,9

19
8

35,2
17,4

54
46

100,0
100,0

2
X : 3,99, Önemsiz

Tablo 10. ‹flletme sahibinin sosyal kat›l›m düzeyi ile yenilikleri benimseme düzeyi
Yenilikleri Benimseme Düzeyi
DÜfiÜK

ORTA ve YÜKSEK

Toplam

Sosyal kat›l›m

n

%

n

%

n

%

Yok
Var

13
8

44,8
11,3

16
63

55,2
88,7

29
71

100,0
100,0

X2=13,97 (P < 0,001)

Ayd›n’da faaliyet gösteren ve hayvanc›l›kla do¤rudan
ilgili olan Tar›m ‹l Müdürlü¤ü, Holstein-Friesian Derne¤i,
ÖR-KOOP, Ayd›n Ziraat Odas›, Ege Yetifltiriciler Birli¤i vb.
gibi çeflitli kurumlara kat›lan yetifltiricilerin % 88,7 gibi
büyük bir oran›n›n yenilikleri orta ve yüksek düzeyde
benimsedikleri ortaya ç›km›flt›r. Sosyal kat›l›m düzeyinin
iflletme sahiplerinin yenilikleri benimsemedeki etkisinin
istatistiksel olarak yüksek düzeyde önemli (P < 0,001)
oldu¤u bulunmufltur.

‹ncelenen hayvanc›l›k iflletmelerinin sahiplerinin %
61’inin çekirdek aile tipine sahip oldu¤u ve bunlar›n %
57,3 gibi büyük bir bölümünün yeniliklerin orta düzeyde
benimsedi¤i tespit edilmifltir. Aile tipinin yenilikleri
benimsemeye olan etkisi istatistiksel olarak önemsiz
bulunmufltur.

K›saca kendisini baflkas›n›n yerine koyma yetene¤i
olarak da tan›mlanabilen empati yetene¤i ile yenilikleri
benimseme durumu ele al›nd›¤›nda iflletme sahiplerinin %
61’inde empati yetene¤inin bulundu¤u saptanm›flt›r
(Tablo 11). Toplumsal yaflamda büyük önemi olan empati
yetene¤inin yenilikleri benimseme düzeyi üzerine etkisi
istatistiksel aç›dan önemli (P < 0,05) bulunmufltur.

Ayd›n’da süt s›¤›rc›l›k iflletmelerinin % 19’unda
yenilikleri benimseme düzeyi düflük, % 54’ünde orta ve
% 27’sinde ise yüksek olarak bulunmufltur. Bulunan
sonuç fiimflek ve Karkac›er (9) taraf›ndan yap›lan
çal›flman›n bulgular› ile yeniliklerin özellikle orta ve
yüksek düzeyde benimsenmesi bak›m›ndan benzerlik
göstermektedir. Çal›flmada yenilikleri benimseme düzeyi
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Tablo 11. ‹flletme sahibinin empati yetene¤i ile yenilikleri benimseme düzeyi
Yenilikleri Benimseme Düzeyi
DÜfiÜK

ORTA

YÜKSEK

Toplam

Empati Yetene¤i

n

%

n

%

n

%

n

%

Yok
Var

12
7

30,8
11,5

19
35

48,7
57,4

8
19

20,5
31,1

39
61

100,0
100,0

2
X : 5,98, (P < 0,05)

Tablo 12. ‹flletme sahibinin aile tipi ile yenilikleri benimseme düzeyi
Yenilikleri Benimseme Düzeyi
DÜfiÜK

ORTA

YÜKSEK

Toplam

Aile tipi

n

%

n

%

n

%

n

%

Çekirdek
Ataerkil

9
10

14,8
25,6

35
19

57,3
48,7

17
10

27,9
25,7

61
39

100,0
100,0

2
X : 1,85, Önemsiz

düflük olan iflletmelerin oran› (% 19) Özçatalbafl (10)
taraf›ndan yap›lan çal›flmada bulunan % 56,5 de¤erinden
düflük olarak bulunmufltur. Yenilikleri benimseme
düzeyleri aras›nda ortaya ç›kan bu oransal farkl›l›klar
çal›flmalar›n de¤iflik illerde dolay›s›yla de¤iflik toplumsal
özellikler içeren co¤rafyalarda yap›lmas› ile aç›klanabilir.
‹flletmelerin yap›sal durumlar›yla ilgili olarak, iflletmelerin
% 76 gibi önemli bir bölümünün küçük ve orta ölçekli
olmas› Türkiye geneline benzer bir yap› sergilemektedir.
Bu sonuç Türky›lmaz (7)’›n bulgular› ile paralellik
göstermektedir. Elde edilen sonuçlara göre iflletme
ölçe¤inin büyümesine ba¤l› olarak iflletmelerde yenilikleri
benimseme düzeyinin yükseldi¤i ortaya ç›kmaktad›r.
Bulunan bu sonuç iflletme ölçe¤i büyüdükçe yeniliklerin
daha iyi kavranabilece¤ini savunan araflt›r›c›y› do¤rular
niteliktedir (9).

Araflt›rma sonucunda iflletme sahiplerinin % 69’unun
genç ve orta yafl grubunda yer ald›¤› belirlenmifltir.
fiimflek ve Karkac›er (9) taraf›ndan gerçeklefltirilmifl olan
bir çal›flmada ise, iflletme sahiplerinin % 49’unun genç ve
orta yafl grubunda yer ald›klar› bildirilmektedir. Yafl
gruplar› aras›ndaki bu farkl›l›k, Ayd›n’da genç ve orta
yafll›lar›n geçim kayna¤› olarak hayvanc›l›¤a daha fazla
önem vermeleri fleklinde aç›klanabilir.

‹flletmelerin % 63’ünde yemin iflletme içinde
haz›rlan›yor olmas› iflletme maliyetleri içinde yemin
önemini vurgular niteliktedir. ‹flletmelerin % 81’inde
hayvan bafl›na verim düzeyi düflük ve orta seviyede
bulunmufltur. Bu iflletmelerde yenilikleri benimseme
düzeyi de düflük olarak belirlenmifltir. Sakarya (11), da
yapt›¤› çal›flmada, verimlili¤in hayvanc›l›k iflletmelerinde
karl›l›¤› etkileyen en önemli faktörlerden birisi oldu¤unu
bildirmektedir.

‹ldeki iflletmelerin % 62’sinin en az befl y›ld›r faaliyette
olmas›, iflletmelerin dinamik yap› karakterlerini bozmak
yerine daha da güçlendirmifl gibi görünmektedir. Bu
sonuç fiimflek ve Karkac›er (9) taraf›ndan yap›lan
araflt›rma sonuçlar› ile benzerlik göstermektedir.

1274

‹flletme sahiplerinin e¤itim durumu yeniliklerin
benimsenmesinde önemli bir faktördür. Araflt›rma
sonunda e¤itim durumu yükseldikçe yenilikleri
benimseme düzeyinin de yükseldi¤i belirlenmifl olup, bu
sonuç literatür bildirifllere paralellik göstermektedir. Weir
ve Knight (3) Etiyopya’da yapm›fl olduklar› benzer bir
çal›flmada e¤itim seviyesi ile yeniliklerin yay›lmas› aras›nda
önemli bir ba¤›nt› oldu¤unu belirtmektedirler.

Çal›flma, yaflam standard› ile yenilikleri benimseme
aras›nda bir etkileflimin olmad›¤›n› ortaya koymufltur.
Bununla birlikte, iflletmelerden 34 adedinin iflletme sahibi
yüksek yaflam standard›nda olup, bu iflletmelerde düflük
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düzeyde yenilikleri benimseme % 8,8 gibi düflük bir
oranda ç›km›flt›r. Bu sonuç fiimflek ve Karkac›er (9)’in
yapt›¤› çal›flma sonuçlar›na paralellik göstermektedir.
‹flletme sahiplerinin sosyal kat›l›mlar› ölçüsünde
yeniliklerden haberdar olabilecekleri verilerin incelenmesi
sonucunda tespit edilmifltir. ‹flletme yöneticilerinin %
71’inin herhangi bir derne¤e üye oldu¤u belirlenmifltir.
Bununla ilgili olarak Do¤anca (12) ile Özçatalbafl (13) da
yapm›fl olduklar› çal›flmalarda benzer sonuçlardan
bahsetmektedirler.
Empati yetene¤inin yenilikleri benimseme üzerine olan
etkisinin istatistiki bak›mdan önemli bulunmas› fiimflek ve
Karkac›er (9)’in elde etti¤i sonuçlarla benzerlik
göstermektedir.

Sonuç olarak, Ayd›n ili s›¤›rc›l›k iflletmelerinde mevcut
durumun daha da gelifltirilmesi ve yeniliklerin daha h›zl›
alg›lan›p uygulanmas›, bu ba¤lamda daha verimli ve karl›
hayvanc›l›k modeli için, iflletme yöneticilerinin genç, iyi
e¤itimli, belirli bir mesleki deneyime sahip, her türlü
sosyal kat›l›ma aç›k, empati yetene¤i yüksek kiflilerden
oluflmas› gerekti¤idir. Bunun yan› s›ra, iflletmelerde
bulunan hayvan say›lar›n›n artt›r›lmas› yani optimum
ölçekli haline getirilmesi ölçe¤in artan veriminden
yararlanma, di¤er taraftan üretimin genetik potansiyeli
yüksek hayvanlarla yap›lmas› ve iflletmelerin her türlü
rasyon haz›rlama bilgi ve tekni¤ine sahip olmalar›n›n
Ayd›n ‹li süt s›¤›rc›l›¤›n›n karl› ve verimli çal›flmas›na yol
açabilecek ve il ekonomisine de önemli katma de¤er
yaratabilecektir.
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