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TEZ ÖZETİ 

Bu çalışmada Yunanistan'ın Batı Trakya Bölgesinde iyi tarım 

uygulamaları kapsamında kiraz üreten işletmelerin ekonomik olarak 

incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada rastgele seçilmiş 66 işletmeye 

yüz yüze anket yapılarak veriler elde edilmiştir. Elde edilen veriler SPSS 

25.0 paket programı yardımıyla analiz edilmiş ve yorumlanmıştır. 

Çalışmanın genel sonuçlarının analizi için ortalama ve yüzde hesapları 

gibi temel istatistiki hesaplar ile çapraz tablolar kullanılmıştır.  

 

Ankette işletmelere kiraz ve bunun dışında çalıştıkları diğer ürünlerle ilgili 

sorular yöneltilmiştir. Kirazın dekardaki verimi, satış fiyatı, tesis ve üretim 

dönemi masraf kalemleri, ürünün pazarlanması, yetiştiricilikte 

karşılaşılan sorunlar, işgücü durumu, kirazdan memnuniyet durumu gibi 

konularda bilgiler alınmıştır. 

TEZ SONUÇLARININ UYGULAMA ALANLARI 

Batı Trakya kirazı bölge üreticisi için tarımsal ürün olarak önemli bir 

yere sahiptir. Bölge konum ve iklim özellikleri bakımından yetiştiriciliğe 
son derece elverişlidir. Bölgede kiraz sezonunun erken başlaması hem 

üreticiler hem de ihracatçılar için önemli bir avantaj sağlamaktadır. 

Son yıllarda Avrupa'ya yapılan ihracatlar ve alınan geri dönüşler 

gelecek vaat etmekte ayrıca bölge kirazının marka değerini 

arttırmaktadır. 

 

 İyi tarım uygulamalarının hız kazanması ve genç yaş nüfusun bu işi ele 

alması daha açık görüşlü olmalarının da etkisiyle modernizasyon 

çalışmalarını hızlandırabilir. Doğru tarım ve kalite gözetilerek üretim 

yapıldığında şüphesiz ki hem üreticiler hem de bölge ekonomik olarak 

bu işten karlı çıkacaklardır.     
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