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ZİYARET VE TOPLANTILAR 

Yer: Kasaplar Köyü 
Tarih: 16 Haziran 2015  
Amaç :  
Köyün ve köyde yaşayanların; 
• Genel durumlarını belirlemek,  
• Ana sorunları ve beklentilerini tespit etmek.  
Bu amaçlar doğrultusunda üç soruya yanıt aranmıştır: 
• Hedef kitle projeyi sahiplenme konusunda istekli mi?  
• Projenin Kasaplar köyünde uygulanabilir mi?  
• Uygulanabilirse, köyün öncelikli  proje faaliyetleri neler 

olmalı?  
 



YÖNTEM 
Ağırlıklı olarak sosyal araştırmalarda kullanılan değişik katılımcı 

yöntemlerin melez bir formu çalışmanın amacı ve katılımcıların 
yapısına uygun olarak oluşturulmuş ve uygulanmıştır.  

• Bire bir görüşmeler, yapılandırılmış bir anket formu kullanılmaksızın 
derinlemesine analize izin veren sohbetlerle katılımcıların 
hikâyelerinin alınması şeklinde gerçekleştirilmiştir.  

• Bu işlem gün boyu sürmüş;  
– 15 erkek ve 6 kadın ile derinlemesine görüşülmüş;  
– 10 kadın ve 5 çocuğun katıldığı grup toplantısında da tepsi yöntemi 

kullanılarak bilgiler derlenmiştir.   
– Köyde sözü geçen köy imamı, muhtar ve yaşlılar da  görüşülen kişiler 

arasındadır.Aynı gün akşam saat 9.00’da köyün dört kahvesinin 
mümkün olduğunca ortası bir alanda oluşturulan ve 40-50 köylünün 
hazır olduğu bir toplantı ortamında öncelikle proje tanıtılmış, 
ardından gün boyu toplanan bilgiler kendilerine sunulmuş ve birlikte 
tartışılmıştır.  

 



KASAPLAR KÖYÜ GENEL BİLGİLER 
  

• Aydın Koçarlı Kasaplar Köyü, Aydın Merkez’e 12 km uzaklıktadır. 
  
• Köyün kuruluş tarihi ile  ilişkin olarak 1600lü veya 1800lü yıllara kadar gittiğini ifade edenler 

olmuştur.  
  
• 749 nüfusu olan köyde yaşayan hane sayısı 250 iken günümüzde 180’e düşmüştür.  
  
• Aile genişliği ortalama 4 kişidir. Bununla birlikte çocuklarının çalışmak için köyden ayrılması 

nedeniyle iki kişilik aileler de sayıca fazladır. 
  
• Köy geçmişte Doğu Anadolu’dan göç almıştır. Bugün ise Aydın, İzmir ve ilçelerine göç 

vermeye devam etmektedir.   
  
• Köyün temel geçim kaynağı tarım ve özellikle pamuk üretimidir. Bitkisel üretimde pamuğu, 

zeytin ve yöreye özel çeşit kavun izlemektedir. Hayvancılık yem üretimdeki kısıtlar ve maliyet 
nedeniyle azalmıştır.  

  
• Tarımsal işletme genişliği ortalama 10-20 hektar arasında olup,  toprak sahiplerinin yaklaşık 

yarısının işletme arazisi genişliği 1 hektarın altındadır. En büyük işletme genişliği olan 35-40 
hektara sahip olan 3-4 işletmecinin olduğu tahmin edilmektedir.  

  
• Köyde en fazla görüldüğü belirtilen hastalıklar diyabet, akciğer kanseri ve bel fıtığıdır.  

 



ANA GEÇİM KAYNAKLARI 
 TARIM TARIM DIŞI 

Bitkisel üretim: Pamuk, zeytin, kavun ve az miktarda yem bitkisi; yeni 
denenen ürünler: sebze, kabak çekirdeği.  
 

İnşaat işçiliği, 
 
Turizm, 
 
Emekli 
maaşı, 
 
El işi (iğne 
oyası, örgü 
vs) 
 
Fabrikada işçi 

 

Hayvansal üretim: Büyükbaş hayvancılık eskiye göre daha az yapılmakla 
birlikte fiyat sorununun hallolması halinde dönmek isteyen üreticiler 
bulunmaktadır (100 hayvan). 
Köy, Kayra Koyunu Projesi kapsamındadır (1000 küçükbaş).  
En önemli sınırlılık hayvan besleme.  
226 dekarlık merası bakımsız ve yetersizdir.  

Yevmiyeli tarım işçiliği: Kadınlar 40-45 TL gündelik karşılığı pamuk 
çapasına gitmektedir. Dayıbaşısız: 45 TL/gün,  
DayıbaşıLI: 42,5 TL/gün 
 



KÖYÜN EN ÖNEMLİ SORUNLARI 

ALTYAPI SOSYO-EKONOMİK SOSYAL-KÜLTÜREL 

•İçme suyu 
 

•Yol 
 

•Karasinek 
 

•İşsizlik 
 

•Göç  
 

•Göç nedeniyle nüfusun yaşlanması ve 
ailelerin parçalanması (Genç erkekler 
köy dışına gidiyor, eşleri ve yaşlılar 
köyde kalıyor) 
 

•Sosyal ve sportif faaliyetler 
için tesislerin olmaması 
 

•Çocuklar ve kadınlar için 
özel bir faaliyetin olmaması 
 



TARIMSAL ÜRETİME İLİŞKİN BAZI TESPİTLER 

 
(+) (-) 

Elverişli iklim ve toprak  
  
Yeniliklere açık üreticiler 
  
Yeterli tarımsal sulama kaynakları 
  
Yüksek kredi kullanımı 
  
Hayvansal üretimde deneyim 
  
Yöreye özgü ve pazarda tercih edilir bir 
kavun çeşidinin olması  
 

Sınırlı üretim deseni 
Gençlerin tarıma ilgisizliği 
Nüfusun yaşlanması 
Tarıma dayalı sanayinin olmaması 
Yevmiyeli çalışanların gelecek garantisinin 
olmaması 
Meranın yetersizliği 
Birlikte çalışma alışkanlıklarının 
gelişmemiş olması 
Süt pazarlamasında sorunlar (soğuk hava 
tankı/toplama merkezinin olmaması 
nedeniyle birkaç toplayıcıya mahkûmlar) 
Kavun pazarlamasında sorunlar (dayanıklı 
olmadığı için vaktinde satamamaları 
halinde kayıplar) 



KASAPLAR KÖYÜ KADINLARI NE DİYOR? 

• Görevimiz, adamlara hizmet! 
• Köyümüz pasif duruyor! 
• Millet pamuk çapasından bıktı! 
• Gençlerin ne çalışacağı ne gideceği bir yer var, köyden kaçıyorlar… 
• Beylerimizle oturacağımız bir mekân yok! 
• Geleceğe yönelik hiçbir güvencemiz yok! 
• Fabrika yok! Sanayi yok! 
• Bol bol sinek var! Koku var! 
• Gelinler bizle kalıyor… oğlanlarımız çalışmaya gidiyor… 
• Çiftçinin karnı tok olsun! 
• El işlerimizi evimizden satabilelim… 

• Kendimize özel bir şeyler istiyoruz ama söyleyemiyoruz… 
  Çünkü şu ana kadar kimse bize bir şey sormadı.  

 



ÇOCUKLAR NE İSTİYOR? 



SONUÇ 
• Kasaplar köyü, potansiyeli olmakla birlikte öncelikle 

altyapı, sonrasında da istihdam sorunları ile karşı 
karşıyadır.  

• Bu sorunlar beraberinde sosyal ve ekonomik başka 
sorunları getirmektedir. Köy, topyekûn bir kalkınma 
programına ihtiyaç duymaktadır ve “Akıllı Köy Projesi” 
bu programın itici gücü olacaktır.  

• Akıllı Köy ile yaklaşılması gereken öncelikler  kadınlar ve 
çocuklara yönelik sosyal faaliyetler ile cinsiyet 
ayırmaksızın özellikle gençlere olmak üzere istihdam 
yaratacak ekonomik faaliyetler olmalıdır. 

 



ÖNCELİKLE ELE ALINMASI GEREKEN 
KONULAR 

 Altyapı (içme suyu-yol) sorunlarının çözümü için destek 
(yönlendirme/kamuoyu oluşturma/girişim/bilgilendirme);  

 Kadınlara yönelik kurslar;  

 Çocuklar için aktiviteler; 

 Mer’anın iyileştirilmesi faaliyetleri (yasal durum incelenerek); 

 Kavun ve süt pazarlamasının iyileştirilmesi; 

 Diğer sosyal ve ekonomik faaliyetlerin yapılabilirliğinin ve 
Akıllı Köy Projesine dahiliyetinin gerçekçi olarak 
belirlenebilmesi için bir “Köy Envanteri” oluşturulması uygun 
olacaktır.  



 
 
İlk görüşmeler ve gözlemler köyün Akıllı Köy Projesinin uygulanması için 
elverişli olduğu yönündedir.  
Çünkü… 

 • Köy halkının ihtiyacı var. 

• İstekliler ve beklentileri yüksek. 

• Gençler köyü terk etmekle birlikte, bunun nedeni 
ekonomik ve dönmek konusunda istekliler. 

• Bir şey yapılmaması durumunda ailelerin parçalanması 
sorunu büyüyecek ve sosyal huzursuzluklara yol 
açacaktır.  

• Sırf 15 yaş altı çocukların sayısı, sıcak ilgisi, gözlerinin 
parıltısı ve önce “hiç bir şey” yazıp sonrasında “park” 
çizerek ifade ettikleri mütevazı ve utangaç hayalleri 
dahi projenin uygulanması için yeterli bir motivasyon; 
sürdürülebilirliği için de umuttur.  

 



ANKET VE KÖY ENVANTERİ 
• Köyde gerçekleştirilen ilk görüşmelerin ardından daha 

sağlıklı bilgi edinebilmek ve bir köy envanterinin 
oluşturulması için Temmuz ayı boyunca Kasaplar Köyünde 
yüz yüze görüşülerek anket formları doldurulmuştur.  

 

• Tam sayım hedeflenmiş ancak bazı köylülere ulaşılamaması, 
bazılarının da cevap vermek istememesi nedeniyle 112 
haneyle görüşülmüştür. 

 

• Bu aşamada, SPPS Programında yapılan analizler çizelge ve 
grafiklerle  yorumsuz olarak sunulmuştur.  

 

• Tüm araştırma ve analiz sonuçlarını içeren bilimsel rapor 
yazım aşamasındadır.  



Evet 
63% 

Hayır 
37% 

Akıllı Köy Projesini duydunuz mu?  

Bu projenin köyünüzde yapılmasını ister misiniz? 
…Cevap verenlerin tamamı “EVET”… 



Muhtardan 
12% 

Komşulardan 
 %14 

Proje Ekibinden 
%72 

Diğer 
2% 

Akıllı Köy Projesini nereden 
duydunuz ?  



Proje hakkında ne biliyorsunuz?  

Bilgim Yok; 82% 

2% 
2% 

4% 
2% 2% 2% 

4% 

Tarım Gelişecek

Fabrika

Toptan kalkınma

Park yapılacak

Yol yapılacak

Zeytincilik

Çok güzel olacak



Proje ile köyde nelerin değişmesini istersiniz? 

Ağırlık 

 Gençlerimiz dışarı gitmesin 

 Çevre temizliği  

 Ekonomik kalkınma 

 Toprak tahlili 

 İçme suyu 

 Sağlık hizmetleri 

 Fikrim yok 

 Sosyal aktivite 

 İş sahası olur göç biter 

 Her şey olsun 

 Köyün yaşam standartları değişecek 



CİNSİYET-YAŞ-EĞİTİM 

 
Cinsiyet 

%45 
 

%55 

Yaş Grubu % 

20-30 4,41 

31-40 8,82 

41-50 19,12 

51-60 17,65 

60-70 26,47 

>70 23,53 

Okuma-
yazması yok 

21% 

İlköğretim 
70% 

Lise 
4% 

Üniversite 
5% 

Eğitim Durumu  



MESLEK DAĞILIMI 
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Çiftçi Evhanımı Emekli Şöför Çoban İşçi Diğer
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Var 
51% 

Yok  
49% 

Hanede köy dışında 
çalışan var mı?  



Son iki yılda yaşadığınız en önemli olay? 
Ağırlık 

Değişiklik yok 

Vefat 

Rahatsızlık 

Çöp bidonu konulması 

Fakirlere devlet yardımı 

Kamulaştırma 

Aynı dönemde Türkiye için en önemli olay? 
Ağırlık 

Seçim 

Değişiklik yok 

Siyasi gelişmeler 

Sağlık alanındaki gelişmeler 

Maden faciası 

Terör/huzursuzluk/barış 
süreci 



BİLİŞİM 
Evet 
24% 

Hayır 
36% 

 

Kapattım 
 40% 

Ev telefonunuz var mı?  
Evet 
%9 

Hayır 
%85 

 
Kapattım 

%6 

Evde internetiniz var mı?  
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Evde kaç cep telefonu var? 

Not: Görüşülen hanelerden altısında cep 
telefonu yok, 1 cep telefonu olan hane sayısı  
sayısı 26,  5 cep telefonu olan da 3 hane var.  

Turkcell 
%31 

Avea 
%22 

Vadafone 
%47 

GSM operatörünüz? 


