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Özet
Türkiye’de tarım alanlarının bölgelere göre dağılış oranları farklılık göstermektedir. Doğu
Anadolu Bölgesi %10’luk pay ile işlemeli tarımın en düşük olduğu bölgedir. Bu çalışmada
Erzurum yöresi dağ, orman ve ova gibi farklı coğrafik mekânlarda yer alan kırsal yerleşimler
ele alınmıştır. Araştırmada yüz yüze anket yöntemi kullanılmış ve kırsal yerleşimlerde yaşayan
ve geçimini tarımdan sağlayan işletme sahiplerinin tarımsal kredi kullanımına bakış açısı
değerlendirilmeye çalışılmıştır. Bu amaçla işletmeler sahip oldukları öz kaynaklarına göre
gruplara ayrılmış ve öz kaynak ve kredi kullanımı arasındaki ilişki tespit edilmiştir. Çalışmada
ayrıca kullanılan tarımsal kredi miktarı ve kullanım amacı göz önüne alınarak tarımsal krediden
yararlanma etkinliği belirlenmiştir. Araştırma sonunda Erzurum yöresinde geleneksel tarım
yapan işletmelerin tarımsal krediye genel olarak sıcak bakmadığı ve kendi öz kaynaklarını
kullanmaya yatkın olduğu belirlenmiştir. Buna “inanç” ve “yetinme” duygularının neden
olduğu gözlenmiştir. Yerleşimlerin bulunduğu coğrafik mekânların türlerine göre tarımsal kredi
kullanımının farklılık gösterdiği en çok kredinin ovalarda bulunan işletmelerde kullanıldığı
ortaya çıkmıştır. Tarımsal kredilerin en fazla büyükbaş hayvan alımında kullanıldığı bunu
tarımsal mekanizasyonun takip ettiği tespit edilmiştir.
Anahtar kelimeler: Erzurum, kırsal yerleşim, tarımsal kredi kullanımı, öz kaynak
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Abstract
Distribution rates of agricultural land in Turkey vary considering to the regions. Eastern
Anatolia is the region with the lowest share of cultivated agriculture with a share of 10%. In
this study, rural settlements of Erzurum vicinity located in different geographic locations such
as mountains, forests and lowlands were discussed. In the research, face to face survey method
was used and, it was attempted to be evaluated the view for agricultural credit use of the farm
holders, who living in rural settlements and providing their livelihood from agriculture. To this
end, businesses were divided into groups according to their equity capital and the relationship
between equity capital and agricultural credit use was determined. In the study, agricultural
credit use efficiency was determined considering the amount of used agricultural credit and the
purpose of it. At the end of the study, it was determined that the enterprises which traditional
agriculture in Erzurum region did not look positively at the agricultural credit in general, and
they were prone to use their equity capital. It was observed that this was caused by "the belief"
and "the sufficiency" feelings. According to the types of geographic spaces where the
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settlements are located, the use of agricultural credit differs, and most of the loans are used in
the enterprises located on the plains. Agricultural loans were mostly used for cattle farming,
and followed by agricultural mechanization.
Key words: Erzurum, rural settlement, agricultural credit use, equity capital

Giriş
Genel olarak okul, cami, sağlık ocağı, mera gibi ortak malları ve tarla, bağ, bahçe, sera, ahır
gibi özel mülkleri olan; ekonomisi çoğunlukla tarım ve tarıma dayalı sanayiye bağlı olan
yerleşim grupları kırsal yerleşimler olarak tanımlanmaktadır. Bu yerleşimler sosyal yapı olarak
çoğunlukla kendi içinde “statik”, diğer yerleşimler arasında ise “farklılaşmış” niteliktedir.
Kırsal yerleşimler, zamanla değişen ve gelişen toplumsal ve ekonomik koşullarla birlikte
değerlendirilmesi gereken unsurlardan biri olmuştur. Birçok kaynakta kırsal yerleşim;
ekonomik etkinliklerin ağırlıkla doğal üretim kaynaklarının kullanılması ve
değerlendirilmesine dayandırıldığı, yüz yüze ilişkilerin göreceli olarak daha yayın olduğu,
yaşam koşullarının büyük ölçüde gelenek ve göreneklere göre biçimlendiği, teknik ve
teknolojik gelişmeler ile ekonomik toplumsal ve kültürel gelişmelerin yavaş ve gecikmeli
olarak gerçekleştiği ortamlar olarak tanımlanmakta, kırsal alanlar kent sayılan yerleşim
yerlerinin dışında kalan yerler olarak ele alınmaktadır (Cetin, 1999; Demirel, 1999;
Eminağaoğlu ve Çevik, 2007; Okuroğlu ve ark., 1994; Owen, 1998; Takka, 1998). Kırsal
yerleşimler fiziksel unsurları, güvenlik düşüncesi, su kaynaklarına yakınlık, toprak ve
topoğrafya yapısı, doğal afetler, sosyal ve ekonomik nedenler gibi çok sayıda etken nedeniyle
farklı coğrafik konum ve tiplerde oluşmaktadır.
Türkiye iklimi ve toprağının çeşitli olması yetiştirilen ürün çeşidinin fazla olmasına sebep
olmuştur. Ülkede özellikle 1950’li yıllardan sonra tarımda modernleşme süreci başlamış kaliteli
tohum ve gübre kullanımı, bitki hastalık ve zararlılarla mücadele, kredi - pazarlama olanakları
ve makineleşme yaygınlaşmıştır. Tarımsal üretim artışı; teknolojik yenilikleri uygulamaya,
hedefine uygun yatırımlara ve verimliliği artırılmış sürekli bir üretime bağlıdır. Tarımda
üretimin sürekliliği için en önemli etmenlerden birisi ise finansman sağlanmasıdır (Karlı, 1991;
Hüsmanlar, 2011; Erdaş, 2012). Sermayesi yetersiz olan üreticiler, üretim faaliyetlerini zaman
içinde sürekliliğini sağlamak için, işletme dışı kaynaklara başvurarak sermaye sağlamaya
çalışmaktadırlar. Yıllar içinde birim üründen elde edilen verim artmış olması, tarımı
destekleyen kurumların da etkisiyle çiftçiye uygun kredi olanağı sağlanmıştır. Borçlanma
yoluyla elde edilen bu tür fonlar, günümüzde genellikle devlet eliyle, organize olmuş ve
uzmanlaşmış kredi kurumları tarafından sağlanmaktadır (Fırat, 1992; Taşkıran, 2011). Bu
kurumların kredi kullandırma amaçlarına bakıldığında çeşidin oldukça fazla olduğu
görülmektedir. Büyükbaş, küçükbaş, kanatlı, su ürünleri ve arıcılık kollarında hayvansal üretim
yapılması ve damızlıklarının yetiştirilmesi; yem bitkileri, süs bitkileri, tohum, fide, fidan,
yaygın bitkisel üretim; seracılık, seraların modernizasyonu, iyi tarım uygulamaları ve tarım
makinelerinin alımı ve modernizasyonu, sulama gibi başlıklar en fazla bilinenleridir.
TÜİK (2017) verilerine göre çayır-mera, orman ve ekilebilen alanlar dahil olmak üzere
Türkiye’nin tarım ile ilgili alanları toplam alanının %48,72’si kadardır. Doğu Anadolu Bölgesi
ülke topraklarının yaklaşık %18,7’sini kapsamaktadır. Dağlık bir yapıya sahip olan bölge,
ortalama 1400 m’lik yükseltisi ile ülkenin en yüksek rakıma sahip bölgesidir. Bölgede tarım
yapılmakta olan ova ve platoların rakımları 500–1850 m arasında değişmektedir.
Doğu Anadolu Bölgesi su kaynağı bakımından ülkemizin en zengin bölgesi olup yıllık su
potansiyelinin yaklaşık 1/3’ü bu bölgede bulunmaktadır. Ülkemizin en önemli akarsularından
olan Fırat, Dicle, Aras ve Çoruh nehirlerinin kaynağını bu bölge oluşturmaktadır (Kuslu, 2008).
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Bu tür fiziksel yapı içinde tarımsal üretim açısından hayvansal üretim önemli bir yer
tutmaktadır. Bitkisel üretim ise iklimsel ve coğrafik etmenler nedeniyle sınırlı kalmıştır.
Erzurum, Doğu Anadolu Bölgesi’nin en büyük illerinden biri olup, tarımsal potansiyeli oldukça
yüksektir. Kırsal anlamda dağ, orman ve ova gibi farklı coğrafik mekânlarda kurulmuş kırsal
yerleşimlerde tarım işletmelerinin tarımsal kredi kullanımına bakış açısının araştırıldığı bu
çalışmada, yörede kullanılan kredilerin çeşitliliği ve bunların kırsal yerleşim türü ile arasındaki
ilişki kestirilmeye çalışılmıştır.
Materyal Yöntem
Araştırma materyali olarak Erzurum yöresi kırsal yerleşimleri seçilmiştir. Erzurum’da kırsal
yerleşimlerin en basit şekli tek konut ve eklentileri şeklinde olan orman ve dağ yerleşimleridir.
Kentte birden fazla muhtarlıkla idare edilen büyüklükte kırsal yerleşimler de bulunmaktadır.
Toplam 760 bin nüfusa sahip Erzurum’da kayıtlı 35 bin çiftçi ve bu çiftçilere ait 2.369.933
dekar tarım arazisi bulunmaktadır. Bu değer toplam tarım arazisinin Yaklaşık %10’u kadardır.
Toplam sulanabilir arazilerin Türkiye ortalaması %57,6 olup, bu oran Erzurum'da %50,6’dır.
Kuzey ilçeleri dışında karasal iklime sahip Erzurum; tarım sektörü içerisinde, organik tarım, su
ürünleri, yem bitkileri, tıbbi ve aromatik bitkiler ile tohumculuk sektörleri faaliyet yoğunluğu
ve potansiyeli olan bir ildir. Erzurum ilinde hayvancılık temel geçim kaynaklarının başında
gelmektedir. Geniş çayır ve mera alanlarının olması ve yem bitkilerinin üretiminin uygun
olması hayvancılığın gelişmesinde etkili olmuştur. Yayla ve platoların çokluğu sebebiyle
yetiştiriciler gibi hem süt hem et özelliği olan kombine ırkları tercih etmektedir. Et ve süt
üretimi için 846000 küçükbaş ve 839000 büyükbaş hayvan bulunmaktadır. İlde üretim deseni
181426 ha tahıl, 937 ha baklagiller, 2972 ha yumrulu bitkiler, 2263 ha endüstri bitkileri, 79945
ha yem bitkileri, 1558 ha meyve, 779 ha sebzelik alan şeklindedir (TÜİK, 2017). Erzurum
genelinde 547 köy arı besleyerek bal ve bal mumu üretmekte olup 121624 adet kovan
bulunmaktadır.
Erzurum iline bağlı 20 ilçeden gayeli örnekleme yolu ile tarım işletmeleri seçilmiş ve yüz yüze
anket uygulaması yapılmıştır. Araştırma alanında örnek sayısının belirlenmesinde, İşyar 1976,
Türkbal 1987, Çiçek ve Erkan 1996’nın önerdiği şekilde yargısal ve küme örnekleme
yöntemleri birlikte kullanılmıştır. Örneklemenin birinci aşamasında söz konusu yerleşimlerden
yargısal örnekleme yolu ile araştırma alanını temsil eden, farklı konumlarda 10 köy seçilmiştir.
Köy seçiminde coğrafik konum olarak dağ, orman ve ova köylerini temsil etmesinin yanında
kredi kullanımını potansiyelinin olmasına da özen gösterilmiştir. Anket uygulanacak en az
işletme sayısının belirlenmesinde, araştırmaya konu olan populasyon sonlu ve varyans sınırlı
olduğundan; basit şansa bağlı örnekleme yönteminde, sonlu populasyonlar için geliştirilmiş
Çiçek ve Erkan 1996 tarafından önerilen aşağıdaki eşitlik kullanılmıştır:
N * 2
n
( N  1) * D 2   2
Eşitlikte;
n; Örnekteki birim sayısı,
N; Populasyondaki birim sayısı,
σ2; Populasyon varyansı,
D; Olası hata ile ilgili bir değerdir.
Hesaplamalar sonucunda 16 işletme belirlenmiştir. Her coğrafik konum için toplam işletme
sayısının tüm konumlardaki toplam işletme sayısına (257) oranlanmasıyla elde edilen katsayı
ile anket sayısının yerleşim yerlerine dağılımı saptanmıştır. Anketler 2018 yılı Ağustos- Eylül
aylarında gerçekleştirilmiştir. Anket soruları sosyal, ekonomik ve kültürel yapıyı belirleyecek
şekilde seçilmiştir. Anket formunda kullanılan sorular; ikili tip sorular, çoktan seçmeli sorular,
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çizelge soruları ve açık uçlu sorular olarak gruplandırılabilir. Cevaplayıcının bazı sorulara
doğru cevap verip vermediğini belirlemek amacı ile kontrol soruları kullanılmıştır.
Bulgular Ve Tartışma
Araştırma alanında ova köylerine ait tarım arazilerinin kullanım şekillerine bakıldığında;
%36.15’i sulu ve %14.81’i kuru olmak üzere toplam %50.96’lık kısmı ekilen tarla arazisidir.
Toplam arazinin %6.63’lük kısmı nadasa bırakılmakta %37.80’lik kısmı ise tarıma uygun
olmasına karşın kullanılmamaktadır. Geriye kalan kısmı ise seracılık, koru alanı veya daimi
çayır arazisi olarak kullanılan arazileri kapsamaktadır.
Bu konumdaki işletmelerde hayvansal üretim genelde büyükbaş hayvancılık şeklinde kendini
göstermektedir. İki işletme dışında et ve süt ürünlerinin işlenip ikincil ürünlerin (sucuk,
pastırma, kavurma, peynir, yoğurt, tereyağı, kaymak vb.) üretildiği yan üretim kollarının iki
işletme dışında kentte faaliyet gösteren işletmelere bırakıldığı görülmektedir. Bu ürünler
işletmelerin sürdürülebilirliğini destekleyen faaliyetleridir. Taşkıran ve Özüdoğru, (2010)
finansal açıdan desteğe ihtiyacı olan üreticilerin gelirlerinin artırılarak, hayat kalitelerinin
yükseltilmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Terin ve ark., (2014) da yaptıkları çalışmada
tarımsal üretimi arttırmaya yönelik uygulanacak altyapı çalışmaları ve teşviklerin dolaylı olarak
da olsa tarımsal kredi kullanımını arttıracağını belirtmişlerdir.
Bu işletmelerde tarım makinelerinin kullanımının yaygın olduğu ve modernizasyon için kredi
kullanımının yaygın olduğu görülmektedir. Tarımsal kredi kullanımı konusunda çekimser
kalmakla birlikte, en fazla kredi kullanan işletmeler ova yerleşimleri olarak tespit edilmiştir.
Ancak, basınçlı sulama sistemlerinin kullanımı konusunda hiç kredi kullanılmadığı
görülmüştür.
Dağ ve orman köyleri, üç işletme dışında Erzurum’un kuzey ilçelerinde yer almakta olup,
mikroklima özelliği taşımaktadır. Bu bölgede kentin diğer kısmından farklı olarak yıllık
ortalama sıcaklık ve yağış değerleri daha fazladır. Bu konumdaki köylerde tarımsal üretim
kolları; küçükbaş hayvan besiciliği, arıcılık, az sayıda seracılık ve meyvecilik olarak
gözlenmiştir. Kredi kullanımının en az olduğu işletmeler dağ köylerinde yer almaktadır. Bir
işletme küçükbaş hayvancılık için bir diğeri de arıcılık için kredi kullanmıştır. Bunun nedeni
araştırıldığında özellikle üretim girdi maliyetinin yüksek olduğu, pazarlama ve işçi (aile içi
çalışanlar dahil) sorunlarının etkili olduğu sonucuna varılmıştır. Benzer sonuçlar Terin ve ark.
(2014) tarafından da bulunmuştur. Kuzey ilçelerinde geleneksel yolla üretilen pekmez dışında
ikincil üretim (meyve kurusu, meyve suyu vb.) gözlenmemiştir.
Sosyal yapı açısından, ova köylerine göre gelişime daha kapalı bir bakışa sahip dağ ve orman
köylerinde yer alan işletmelerde tarımsal kredi kullanımının dini ve kültürel boyutunun da
olduğu tespit edilmiştir. Devlet eliyle dağıtılan tarımsal kredilerin faizsiz olanlarına sıcak
bakmalarına rağmen çok düşük faizli olanları bile kullanmak istemedikleri belirlenmiştir.
Bunun en önemli nedeninin “faizin inançlarına aykırılığı” olduğu ortaya çıkmıştır.
Sonuç
Elde edilen veriler ışığında; tarımsal kredilerin daha çok büyükbaş hayvancılık işletmeleri
tarafından kullanıldığı, bunu bitkisel üretim ve tarım makinelerinin modernizasyonu amaçları
için kullanılan kredilerin takip ettiği tespit edilmiştir. Yöredeki tarım işletmelerinin tarımsal
krediye bakış açısının sahip olduğu kültürel yapı tarafından şekillendirildiği sonucuna
varılmıştır. Bu durumu eğitim seviyesinin olumlu etkilediği, ancak tamamen ortadan
kaldırmadığı saptanmıştır. İşletmelerin içinde bulunduğu coğrafik mekânın geleneksel tarımdan

328

modern tarıma geçiş açısından önemli olduğu, dağ ve orman köylerinde “az ile kanaat”
anlayışının benimsenmiş olduğu ve gelişime daha kapalı oldukları görülmüştür. Bununla
birlikte hayvancılığın özendirici teşvikleri yöre tarım işletmelerinin bu konuya olumlu
yaklaşımlarına neden olmuştur. İncelenen tüm işletmelerde, ham ürünlerden daha fazla getirisi
olan ikincil ürünlerin yaygınlaştırılmasının küçük çaplı işletmelerin faaliyetlerinin
sürdürülebilir olmasında önemli bir lokomotif olabileceği söylenebilir. Bu durum
kooperatifleşmenin önemini ortaya koyması açısından önemlidir. Sonuç olarak, Erzurum ilinde
tarımsal potansiyelin daha etkili kullanılması için tarımsal altyapıya yönelik kredilerin
yaygınlaştırılmasına bu konuda kültürel gelişimin sağlanması için adımlar atılmasına
gereksinim vardır, denilebilir.
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