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GİRİŞ. 

Eredinin tarımın modermleşnesinde, yeni tarımsal. tekniklerin 
benimsermesinde, kırsal ekonominin ticarileşmesinde (pazara yönelik 
olmasında) ve-finansmanla ilgili güçlüklerin ortadan kaldırılmasında 
anahtar eleman olduğu tartışılmaz, Bir başka ifade ile kvedi tarım¬ 
sal kalkınmanın sağlanmasında önemli bir unsur olmaktadır, Bu nede 
ledir ki tarımsal politikanın oluşturulmasında hemen her hükümet 
böyle etkili bir aracı kullanmaya çalışmaktadır, 

Türk barımının gelişmesinde devletin rolli gözönünde tutulunca, 
tarımsal kredi politikası konusunun incelenmesi ile faydalı bir Çökme 
Jışma yapılacağı inancına varılmıştır, Bununla beraber son derece 
geniş kapsamlı bir konumunun. teorik, telmik ve uygulamaya yönelik 
olarak incelenmesi bu çalışmanın içinde bulunduğu sınıxlsmalar neğde¬ 
niyle-zaman ve veri olarak-münktn olamıyacaktır. 

Bu yüzdendir Ici çalışmanın amacı oldukça sınırlı Seçilmiş 
olup; bu amaç Türkiye'de kredinin tarımsal politikanın bir aracı 
olarak kullanılmasını incelemek olarak tanımlanabilecektir. Sözkonusu 
amaç doğrultusunda tarımsal kredi politikasının uygulameya YENSLMASI 
tahlil edilmeye çalışılacaktır, Böylece konumm teorik ve teknik 
özellikleri üzerinde durulmayacaktır. İ 

Ülkemizde teşkilatlı tarımsal. kredi, tarımsal kredi politika 
sının bir aracı olduğundan, diğer bir ifede ile devlet tarafından 
tarım sektörüne yapılan mali yardımlar; fiyat destekleme politikası, 
ve girdi sübvansiyonları gibi, çiftçilerin mali durumunu etkilediğin» 
den özellikle destekleme politikasına da bu çalışmada yer verilmiş¬ 
tir, 



di 

Bu çalışmaya başlarken bazı sorulara cevap bulmaya çalışmak 
esna olmuştur. Sözkonusu söruler şöyle ifade edilebilmiştir; "Mirkis 
ye'de tarım sektörliünün karakteristik yapısı hedir?*, "Ülkemizde hükü¬ 
netler nasıl bir kredi politikası izlemişlerdir?”, “Sözkonusu kredi 
politikası çiftçilerin (özellikle küçük çiftçilerin) ihtiyaçlarına 
cevap verebilmiş midir?", "Mevgut kredi politikasından hangi grup 
çiftçiler yerarlanabilmiştir?", "Eğer mevcut kredi politikası uygun 
değilse, yeni yaklaşım nasıl olmalıdır?* 

Ni Ancak hergeyin beşinde, Ülkemiz tarım sektöründe sermaye yü 
papi ve kullandırılan resmi kredilerin işletme büyüklüklerine güre 
dağılımı hakkında yeterli ve güvenilir veri bulmanın güçlüğü gözlerden 
uzak Vutulmalıdır. Bu nedenledir ki kredinin çiftçilerin ihtiyaçlarına 

. cavap verip vermediği hususunu, değerlendirebi imek son derece güçtür. 
' / 

, 

Yukarıda genel hatlar ile açıklanmaya, çalışılan konuyu incele 
yebilmek için üç oyrı bölüm düzenlenmiştir... Bölüm 1'de tarımsal yapı, 
sektörün sermöyü yapısı ve kapital varlığına da değinilerek özeki tür miştir, Bölüm 2'ğe tarımsal kredi politikumz ve tarıma kredi veren 
resmi, kuruluşlar ele alımaştır. Ru kuruluşlar arasında T.G. Ziraat 
Bankasına ağırlık verilaiştir. Zira kaynaklarını çok büyük oranda 
tarıma ve çiftçiye tahsis eden en büyük kredi burulkuşumuzdur, 

Bölüm 3'de togkilatlarmış resmi üarımsalk kredi kuruluşu olmu 
ga dolayısıyla T,C,' Ziraat Bankasının kredi kullandırma politikası ve kredi: verme faaliyetleri incelenmiştir, 

Sonuç bölümü iki kısma ayrılmıştır, Birinci kısımda mevcut 
kredi, politikasının ve sisteminin analizine yer verilmiştir. İkinci. 
kısımda İse küçük ölçekli işletmelerden oluşan tatım sektörünün ihti 
yaşlarına cevap vereceği düşüncesiyle bazı teklifler geliştirilmiştir. 



ili. 

Bu çalışmanın bütün mitevazilik sınırları içinde gelişmekte 
olan Ülkelerin tarım politikalarının oluşturulması için kotlada bu 
Jamabi mesi limit edilmektedir, 



  

  



- BÖLÜM £ 

TARIMSAJ. YAPI 

1.1, Kısa Bir Teanıtna 

Tarım nitfusun yaklaşık f 60'x için geçim kaynağını teş 
kil ettiği gibi bir yandan de sanayi için hemmeddeler sağlayavek 
ülkemiz için halen hayati bir sektör olmaya devem etmektedir, 1960 
ların planlı ekonomi, uygulamasından bu yana benimsenmiş olan sanayi 
leşme ile böyüme politikasına rağmen, tarım sektörü halen mllli ge¬ 
lirin £ 28'ni ve ülke ihracatının # 78'ni, karşılamaya devam etmekte¬ 
; x dir, 

Ülkemiz taxımsel alen itibariyle (46,7 milyon hektar) 
OECD Üyesi, Ülkeler içinde en büyük olmaktağız(1), Bu tarmaal alanın 
yaklaşık g 56'sı ekili alendır (28,5 milyon he). Bitkisel Üretim ait 
sektörü nispi olarak daha önemli olup, yurt içi tarımsal üretim de¬ 
Berinin yaklaşık 2/3'ni karşılamaktadır; Hayvancılık alt sektörü ise 
yurtiçi tarımsal üretim değerinin 1/3'ni değlamakte olup, halen düşük 
verimli ve geleneksel metodlarla yürütülmektedir. Bitkisel ve hayvan» 
sal üretimin beraberce yer aldığı kanma işletmecilik ülkemizin çeşit¬ 
li bölgeleri için yaygın bir görüntüdür, Terim sektöründe genel yapı 
ortalama 5,6 ha. ölçekli küçük aile işletmeleri şeklindedir. Wiçük 
işletmelerin çoğunluk teşkil ettiği nispeten homojen yapıya rağmen, ¬ 
arazinin adil olmayan değılımı neticesinde gelir dağılımı soh dörecd 
farklıdır, Sektörün gelir dağılımındaki büyük farklılaşmayı nispeten 
gidermek maksadıyla, hükümetler yıllardır müdahaleci. politikalar izi 
Jemektedirler, 
  

(1) .N. Ramachandran; âgricultural Industrial Development. Policies in, " Turkey; A Review (0EGD 1974) ps28. 



Halen toplam tarımsal gelirin # 52'ni çiftçilerin $ 10'u 
paylaşmakta olup, yaklaşık & 45 oranında çiftçi de geçinebilir sevi¬ 
yede bulunmaktadırlar 2. v 

1.2. Arazi Kullanma Durumu 

1.2.1, İşletme Büyüklüğü ve Arazi Mülkiyeti 

Ülkemizdeki tarımsal işletmelerin büyüklüklerine göre 
dağılımı hakkındaki veriler en son 1970 tarım sayımı itibariyledi r, 

Bu sayıma göre ortalama 5,6 ha'lık işletme büyüklüğünde olmak üzere 
yaklaşık 3.058.900 tarımsal işletme mevcuttur. Tablo JA'da görülece¬ 
ği üzere işletmelerin büyüklüklerine göre dağılımında adil olmayan 
bir durum gözükmektedir, İşletme büyüklüklerinin en alt sınırını teş 
kil eden 0450 dekarlık işletmeler mevcut tarımsal işletmelerin yak¬ 
“aşık 4 68,B'ni teşkil etmekte olup toplam tarımsal alanın ancak 

O 26,390 iştemekteğizler, 100 dekardan büyiik işletmeleri ise tüm 
“işletmelerin & 13,1'ni oluşturmakta olup toplam tarımsal arazilerin 
# 51,1'ni işlemektedirler, Böylece tarımsal arazilerin büyük işlet¬ 
melerin elinde toplanmış olduğu açıkça görülmektedir. Tarımsal ara¬ 
zilerin $ 26,3'nün işletmelerin yaklaşık & 68,8'i tarafından payla 
şılmasının parçalanmaya neden olacağı aşikar bir sonuçtur. 

ii Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda işletmelerin küçük 
“ilniteler olmasının yanında; çoğunlukla birbirinden ayrı parçalardan 
teşekkül etmektedir. Tablo 1B'de görüldüğü gibi toplam işletmelerin 
'yaklaşık £ 534'ü 5 yada daha;fazla parçadan oluşmaktadır. 
  

© (5) Daha ayrıntılı bilgi için Bkz. E.Özbudun and A.Ulusan (eds): 
he Political Economy of Income Distribution in Turkey (London; 
Holmes (Meler Publishers, Inc.1980) pp.125-169,. 



Tablo - lA$ İşletme Büyüllüklerine Göre Arazi Dağılımı (1971 ş 

  

  
. İşletme Büyüldüğü er Grupta Bulunan! “  İşişhin Tarımsal. Grupları (Dekar) İşletme Ki Arazi, 050: * 68j8 16 See ei o 51.100 “aşi yel mi Sage 

101x200 9,4 . 19,5 
201500 M3ŞE © e leşe 
BOY © 0;5 e 15,4 
  
Kaynak 3 Demirci, R., "Tarımın Yapısı ve Yeniden Düzenlenmesi *, 

2. Türkiye İktisat Kongresi (2-7 Kasım 1981); İzmir Cilt Y, 
S4 870 

Hablo - IBt Tarımsal İşletmelerin Arazi Parçalılık Durumu 
  
  Parsel Sayısı . © İşletme © “ İsi 

1 14,6 
243. e 320 
4-5 212 
69 i 19,8 
10. - A 
  Kaynak ş A World Bank Reporü; , Turkey Agricultural Development Alter. © 

natives Tor Growth, wi.sh. Pxportş, Repgr Nos 4204-1U, Tuna. ¬ 
1983, Vol. m 8422 

Böyle çok parçalı bir işletme yapısının n Türkiye iii, — tarımsal kalkınmasında, önemli bir çengsi teşki1. atiaği ve süeceği. tartışılmaz bir husustur. ' km ön işi 



Tabloların ortaya koyduğu bu resme ilave olarak son 
on yılda küçük işletmelerin toplam araziden daha az pay almakta ol¬ 
duğu ve toprağır orta ve büyük ölçekli işletmeler arasında giderek 
daha aâiJ dağıldığı gözlenmektedir(3). 

Arazi mülkiyeti ile ilgili bilgiler tam olmakle bir¬ 
likte, 1970 tarım sayımı sonuçları göstermiştir ki, toplam işletme¬ 
lerin 4 83,5'1 mülk sahiplerinin kendileri tarafından işletilmektedir, 
işletmelerin $ 12 si ise kısmen kiracılık ve kısmen ortakçılıkla iş¬ 
detilmektedir. Hiç toprağı olmayıp kiracılık ile terımsal faaliyette 
bulunabilen çiftçiler & 1,5 gibi bir oran teşkil etmektedir, ortak¬ 
çılık yaparak tarımsal faaliyette bulunan tapraksıa2 çiftçiler ise 
# 25'ğir1(4), Böylece çiftçilerin çoğunluğu mülk sahibi olmaktadır, 
1963 yılı tarım sayımı sonuçlarına göre topraksız işletme sayısı 
# 9,06'dır. Ancak bu oran gerek tarımsal yapıdaki çarpıklıklar ve 
gerekse nüfus. artışı nedeniyle artarak 1973 yılında f 13,9 olmuştur”), 

1.2.2. Bölgesel Yapı 

Ülkemiz arazi kullanılışı özelliklerine göre 9 tarım 
bölgesine ayrılmış olup; İsmen Akdeniz, Tge, Marmara, Karadeniz, Orta 
Doğu, Orta Kuzey, Orta Güney, Kuzey Doğu ve Güney Doğu bölgeleridir. 
Bu bölgelerin toplam tarımsal arazi ve tarımsal işletmeler içinde al¬ 
dığı yer ve ortalama işletme büyüklükleri Tablo 24'da verilmiştir. 
  

(3) A. World Bank Report, Turkey Agricultural Development Altematives” 
for Growth with Exporta, Report No: 4204 - TU, June 1983, Volume 

. Iİ, m: 20 . 
(4) Agricultural Poliey in Turkey, (OECD, Pariş 1974) p. 26 
(5) R.Demirci, “Tarımın Yapısı ve Yeniden Düzenlenmesi", 2. Türkiye 

İktisat Kongresi, 2-7 Kasım 1981, İzmir, Cilt vV, s. 870 



Tablo 2A : Bölgelere Göre Arazi ve İşletme Dağılımı 
  

Tarımsal Tarımgaj Ortalama 

  

İşletme Arazi İşletme | Karakteristik Bölgeler Dağılımı oODağılımı (Büyüklüğü Ürünler 
og ge (da) 

rta Kuzey © 14,2 17,4 66,5 o Tahıllar (Çoğunluklr 
Buğday) 

Orta Güney 9,5 14,3 83,2 Yahıllar (çoğunlukla 
Buğdaş ve arpa) 

Orta Doğu g,A â,9 51,2 Lahıllar (Çoğumlukle 
Buğday), Hayvsncılık 

Kuzey Doğu 74) 8,4 63,0 Hayvaucılık, Tahıllar 
(Buğday ve Arpa) 

Güney Doğu 74 14,0 100,7 Hayvancılık, Tahıllar 
(Buğday) 

Akdeniz GR. 8,6 24,0 o Tahıllar (Çoğunlulde 
Buğdey), Pamuk ve Turunç 
giller 

Karmara 3,9 9,2 54,6 Buğday, ' Ayçiçeği 
Ege o 117,6 12,6 . 38,2 o dahıllar (Çoğunluktn 
, Buğday), Zeytin, Panvk 

Karadeniz 16,5 6,6 . . 21,4 Tahıllar (Çoğunlukla 
Buğday), Mısır, Hındık, 
yay 

    
Kaynak * 1) 0.Silier, M.Çınar, Türkiye Tarımında İşletmeler Arası Farklılaşma, Boğaziçi Üniy, Yay. No:165, İğytanbul 1979, Be ğI | 

2) A World Bank Report No 4204-TU, Ibi&, Vol, İl, p. 27 

Tablo 2A tavımsal arazinin Oztu Kuzey ve Orta Güney 
bölgeleri ile Güney Doğu bölgelerinde (ortalama en büyük işletme bü¬ yüklüğü) toplandığına işaret etmektedir, Böyle bir dağılımı gelenek 
sel. köy ağalığı sistemini resnetmektedir, Köyün hemen tümü ağanın mül¬ 
künde olduğu gibi, bu Kişi ekonomik ve polisik nüfus sahibi bulunmakta. dır, ' 



Bu tabloda göze çerpan bir nokta Karadeniz bölgesinin tarım. 
sal işletmeler içindeki önemli payına rağmen toplam arazi dağılımın¬ 
da en küçük payı olmasıdır. Bu tezat durum nedeniyledir ki adı geçen 
bölgede ortalama 2 hektardan daha küçük olmak üzere birçok küçük ve 

- parçalı işletme oluşmuştur. Yine tablodan görüldüğü gibi Ege bölgesi 
de ortalama 4 hektardan küçük işletmelerden teşekkül etmektedir, Mar¬ 

mara ve Akâeniz bölgelerinde ise toplam işletme ve arazi dağılımı 
hususunda nispeten daha adil bir durun mevçuttur. 

Bölgelerin tarımsal işletme ve arazi dağılımında almış olduk¬ 
ları paylar ye belli başlı göze çarpan özellikleri verildikten sonre, 
görülecektir ki Türkiye'nin kıyı bölgeleri olan Ege, Karadeniz, Kar¬ 
mara ve Akdeniz çok daha zengin ve pazara yönelik üretim yapan bölge¬ 
lerdir. Genel olarak Orta ve Doğu Anadolu bölgeleri ise güç tabiat 
şartları, yapısal bozukluklar ve genel bir az gelişmişlik özelliği 
ile ülkemiz için ekonamik ve sosyal problem alanlarıdır, Bu nedenle¬ 

. âir ki sözedilen bu bölgelerde işletme başına ortalama verimlilik 
diğer bölgelerden bir başla değişle kıyı bölgelerinden çok düşük o1— 
maktadır. Ancak bu arada Orta Kuzey bölgesinin az gelişmiş bölgeler 
içinde tahıl olarak çok daha iyi durumda olduğunu belirtmek yerinde 
olacaktır. 

©, Bölgeler arasında toprak dağılımında ve verimlilikte görülen 
©. farklılık gelir dağılımında da ortaya çıkmaktadır. 

Bölgesel gelirler arasındaki farklılaşmayı göstermek için ' 
Tablo 2B düzenlenerek bölgelerin gelir değılımından aldığı pay ve böl¬ 
ge ortalama gelirleri verilmiştir. 

Tablo 2B'ye göre dört gelişmiş bölge diğer bir deyişle kıyı 
bölgeleri toplam gelirden # 54 pay almışlardır. 



Yalan bölgeler içinde Orta Kuzey bölgesi nispi zenginlifi 
dolayısıyla ihzal edilirse, genel olarak Orta Doğu Anadolu bölgeler. 
toplam gelirden # 34 pey almaktadırlar. 

Tablo 2B : Bölgesel Gelir Dağılımı ve Ortalema Bölge delirdi 
  

  

  

Gelir Ortalama Ortalama Gelir 
Bölgeler Dağılımı Gelir (B.) indeksi 
Orta Kuzey 13,38 12.14 g0 © 

Orta Güney | 8,09 F 14.605 108 Orta Doğu (0 6G ay 8.728 64 
Kuzey Doğu 8,04 14.475 107 
Güney Doğu o0o0—011,28 11,465” 85 
Akdeniz 8,94 13,429 99 Yarmara 14,90 | 18.966 140 
Bae 15,84 7. 16,706 116 Earadeni” 12,67 İ 12,539 ya 
YÜRLİYE 100,00, 13.562 100 

Kaynak 3 DİS, Kırsal Alanlarda Gelir Dağılımı, ve Tüketim Harcamaları 
(1973-74) Yay. No : 881, Ankera 1979, m.42 den istifade 
gâilerek düzenlenmiştir. 

Ortalama gelir rakamlarına bakılınca, geri kalmış bölgeler 
arasında olan Orta Güney ve Kuzey Doğu bölgesi ülke genelinden daha 
yüksek gelir seviyesine sahip görülmektedir. Ancak bu tezatlık kolay¬ 
ca açıklanabilecektir. Zira hatırlanacağı üyere bu bölgelerde toprak 
genellikle köy ağalarının elinde toplandığı. için tarımsal işletme 
sayı.sı son derece aydır. Bu nedenle ortalama gelir yükselmektedir, 

Ayrıca son yillarda bu bölgelerden ülkenin batı kısımlarına olan göç 
olayının da gözden uzak tutulmumeşsı gerekmektedir. 



Benzer şekilde XYaradeniz, Akdeniz ve Orta Kuzey gibi geliş¬ 
miş bölgelerdeki düşük ortalama gelir seviyesi tarımsal &razi varlı¬ 
gına nispetle İşletme sayılarının çokluğu ile izah edilebilecektir. 

Sonuç olarak bölgesel gelir farklılıklarının ortalama gelir 
göstergesi ile yansıtılamayacağı söylenecektir, 

1.3. Girdi Kullanımı 

Çalışmanın bu kısmında kredi kullanımı ile olan yakın 

ilgisi dolayısıyla girdi kullanımlarına kısaca değinilecektir. Ta¬ 
Tımsel politikanın son derece önemli vasıtaları olmaları nedeniyle 

#ulama ve mekanizasyona daha geniş yer verilmiştir. Bununla beraber 
girdi kullanımı gibi geniş kapsamlı bir konunun bu çalışmanın sınız¬ 
1. bir bölümü olaralr detaylı bir şekilde incelenmesi, sümkün olmaya¬ 
cpktaır. Bu yüzdendir ki girdi kullanımı ile ilgili son gelişmeler ve 
giröi dağıtım sistemi genel olarak verilmeye çalışılacaktır, 

Prof. 0. Aresvik "Türkiye'nin Tarımas). Gelişmesi” konulu 
kitabında Türk terumyaın gelişme desenini ve eğilimini resimlemiştir. 
Yasarın Kendi sözleriyle bu gelişme şöyledir“); 

1. : Modernleşme ilk olarak ülkenin kıyı bölgelerinde başla” 
mıştır (yaygın olarak yağışlar ve ilave sulama ile) 

25 Kalkınma yeni teknolojilerin tanıtılmesıyla (şeker pan“ 
car, yüksek verimli büğday ve pamuk gibi yeni ürünlerin tanıtılması , 
arten bir şekilde gübre, sulama mekanizasyon ve mücadele telmiklerinin 
kullanılmasıyla) vuku bulmuştur. 
  

(6) O.Aresvik, The Agricultural Development of Turkey, Newyork, Praeger 
Publishers 1975, p. 187 



3 Orin ve büyük ölçekli işletmeler modemizâasyon sirotin: 
izlemişlerdir.. : 

4, Oo Koğdermsleşme süreci 48he çek bitklacl üretimde olmuştur, 
hayvancılık sektörü ise yeni tekniklerin kısitla uygulamuyıyla, dur¬ 
ganluğum muharaza etmeye devam etmiştir. 

5. Ködemleşmede gerek bölgeler arayıudu ve gerekse çezil¬ 
  SL gifüşi gresları arasıada görülen Sarklalıklar, isk faktörü inra¬ 

Tindadg beli rlevmeküsdir. 

Müyğe Hayale   “ilen ba gelişme biyik Mods   Kullanımı ve pekoyisasyanda. görülen gelişme ila phralet yürümüş kür 

Bununla hevmhev Boa 50 yılda görülen sali mlanlerda görülen üç mim 

Aioe yaran ajttş; geyıy gaexa #lamlamımın Bealması pahdunmız mmümliiy GR“ 
MIŞ GUY 

Tavamanl müsadsla ilaçlarının &ollanımı gevak yüksek ti 
“yatları ve gperekme çilleilorin kimyasal laç kullenimızdeki elik iv EĞ i i 

0Tİ bilgil    notiata onlamır şekilde olmamşürv. 

Yüksek verimli buğdoy çeyiilerinin tavwkilnman 19601, 
  davdu olamş ve çi    

      
Siçiler aslab edilmiş bu İyi cins kolmeaları hos 

yon bomimsemişlecdi   *. Iglah eğilmiş ve sertifikalı, tohumların dağı. 

   ratiflerince yürütülmektedir. 

19460'lardan sonra göbre kullanımı aşırı şekilde aviaıy¬ 
tlr-özelliklea gübre fiyatlarında uğun süre uygulanan sübvansiyon ne¬ 
deniyle» T.Zirai Donatım Kurumu gübre temini ve dağıtımını yürüten 
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tek kuruluş olup, tarım kredi kooperatifleri ise Zirai Donatım Kuru¬ 
munun gübre dağıtım sisteminde aracı kuruluşlar olmaktadır. 

Tarımsal faaliyetlerde mekanizasyon 1950'lerde Marshall 
planı ile traktör ithal edilişi ile başlatılmıştır. Devlet tarımın 
mekanizasyonunu hem fiyat hem kredi teşviki ile desteklemiştir. 
Bununla beraber artan mekanizasyon Türk tarımında bazı olumsuz geliş¬ 
melere neden olmuştur. Traktör kullanımı ile bir yandan gerek ekim 

" gerek hssat faaliyetlerinde tasarruf sağlanmıştır. Öte yandan büyük 
ölçekli traktör kullanımı faydalı olmaktan ziyade zararlı olmuştur”). 
Böylece kontrolsuz mekanizasyon sonucunda topraksız kalma ve küçük 
çiftçilerin çaresiz kalarak büyük şehirlere göç etmeleri umulan bir 
neticedir. Küçük işletmeler için uygun ekipman seçimi ve teminine 
gereken önem verilmediği içindir ki Türk tarımında traktörlerin ölçe¬ 
ği ve gücü ihtiyacın çok üstünde olmuştur. 

Tablo 3'de traktör başına ekili âlan bölgelere göre gös¬ 
terilmiştir. Görüleceği üzere traktör kullanımı kıyı bölgelerinde 
yani gelişmiş bölgelerde çok daha yoğundur. En düşük traktör kullanı¬ 
mı ise Güney Doğu bölgesindedir. Yetkililerce açıklandığına göre 75 
hektarlık arazinin işlenmesi için 1 traktör yeterli olmaktadır!©), 
Bu durumda Güney Doğu Anadolu bölgesi dışında bütün bölgelerde aşını 

traktör fazlası bulunmaktadır. " 
  

(7) W. Hale, The Political and Economic Development of Kodern Türkey, 
London 1981, pp. 95,96 

(8) A World Bank Repert No. 4204-1TU, Ibid, Vol, IE, p. 15 
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Ülkemizin 28,5 milyon hektarlık ekili alanının yaklaşık 
8,5 milyon hektarı ekonomik olarak sulanabilir alandır. Şimdilik 
8,5 milyon hektarlık bu alanın /£ 34,3'ü olan 2,9 milyon hektar sulu 
maktadır. Bilindiği gibi gerek büyük gerekse küçük sulama projeleri 

devlet tarafından finanse edilmektedir. Sulama yatırımları Devlet 
toplam yatırım bütçesinin & 30'nu ve tarımsal yatırımların & 70'ni 
teşkil etmektedir. Devletin sulama yatırımlarına verdiği bu büyük 
önem yanında, yatırımlardaki, Koordinasyonsuzluk ve gulu tarım için 
gerekli ekipman noksanlığı gibi nedenlerle sülema suyu kullanımı 

ve dağıtımı son derece verimsizdir (9). Tablo 3'den görüleceği gibi 
sulanan alanlar Akdeniz ve Ege hölgelerinde yoğunlaşmıştır. Marma¬ 
ra ve Güney Doğu bölgelerinde ise sulanabilir arazi potansiyelinin 

. yüksekliğine rağmen, sulanan alanlar son derece sınırlı, kalmıştır. 

  

(9) O.4resvik, Ibid, p.26 
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Tablo (3 * Bölgelere Göre Sulanan Arazi 5 ve Traktor Kaşına 
Duşen Ekili Alan 

  

Sulanan dârazi 7 ' 
iraktöor Yaşına Üilşen   

  

Sulanmakta Sulanabilir xil)i Alan 
Bölgeler Olan Alan Alan (Hektar/Traktör) 

orta Kuzey 5,6 Aa © 86 
Orta Güney | 51 15,6 GO 
Orta Doğu © 5,6. 13,7 41 
Kuzey Doğu 4,7 9,7 61 
Güney Doğu 30 15,8 122 

Akdeniz 14,0 33,6 za 
Marmara 4,1 29,0 19 
Eğe 13,0 25,8 19 

Karadeniz 4,2 8,1 40 
TÜRKİYE 6,9 a 38 
  

Kaynak ©: Weki& Rank Report Ko : 4204-7v, Ihia, Vel III, PP. 68, 73. 

1.4. Sermaye Yapısı 

1.4.1.Sektör seviyesinde 

Daha öncede belirtildiği gibi tarım sektöründe gelir dağı¬ 
olam son derece âengesiz ve gelir seviyesi düşüktür. Zu nedenle çift¬ 

çilerin tarımsal yatırımları kendi imkânları ile (tasarrufları) Zinan¬ 
se etmeleri mümkün olamamaktadır. Tablo 4 toplam tarımsal işletmelerin 
yaklaşık £ 95,8 nin yatırımları finense edemeyeceğini göstermektedir, 
Ancak tarımsal işletmelerin © 4,1'i tasarruf yapabilecek güce sahip 
görünmektedir; Zu yüzden sulama ve arezi âevelopmanı gibi temel alt¬ 

yapı yatırımları Devlet tarafından götürülmektedir. Bu politika yüksek 
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sermaye-yatırımN oranına neâen olmuştur (10). Ortaya çıkan böyle yük¬ 
sek sermaye yatırım oranı Hükümetlerin, Devlet bütçesinden . finanse 
edilen altyapı yetırımları vasıtasıyla tarımsal üretimi arttırma 
stratejisi izlediğinin bir göstergesi olmaktadır. 

  

(10) - a) Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı tarımsal sebit yatırım 
yüzdesini aşağıdaki gibi göstermektedir. 
  1 nci Elan 2 nei Flan 3) nci Plan 4 ncü Plan 

(1962-67) 1968-72) (1973-77) (1979-83) 
Sabit Gerçek Gerçek- Gerçek— Gerçek 
Yatırım Hedef. leşme Hedef leşme Hedef Jeşme Hedef leşme 
  

Tarın 17,7 13,9 15,2 11, 11,7 11,6 12,2 ¬ 

Xaynak : Dördüncü Beş Yıllık Plan, s. 34 ve 215 

b) Dünya Bankası tarafından Türkiye hakkında hazırlanmış 
bir raporda tarım sektöründe sermaye - yatırım oranında 
artışlar bazı yıllar için aşağıdaki gibi olmuştur. 
  
Sermaye — Yatırım Oranı 1955 - 60 1960 - 65 1965 - 70 
  

Tarım 0,56 1,37 2,52 
  

Kaynak “ A World Bank Economic Report, Turkey : Prospects and problems 
oİ an Expending Sconomy, Washington D.C., Febr. 1975) P. 26 
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Tablo 4 : Bölgelere Göre Tarım Gelirlerinin Yeterliliği (1968) 

  

  

Geliri Yetmeyen Geliri Ancak Tasarruf “debilen 
Bölgeler Hane i Yeten Hane Hane, 55 

Orta Kuzey 42,4 51,5 5,8 
Orta Güney 41,2 52,3. 6,5 
Orta Doğu 53,6 42,8 0 3,6 
Kuzey Doğu Ta, 36,2 1,1 

, Güney Doğu 16,9 22,1 1,0 
Akdeniz 44,2 52,4 3,4 
Karmara 28,5 © 60,6 10,9 
Ege 42,3 52,6 4,7 

Karadeniz © 62,6 35,4 2,0 
TÜRKİYE 52,1 ŞT 4,1 
  

Kaynek e G.N. Berberoğlu, Türkiye Tarımının Finansmanı ve Tarımsal Kredi 
Uygulaması, Eskişehir İkt. ve Tic. İlimler Akademisi Yay. 
No: 235/156, Eskişehir 1981, 8. 196 

1.4.2. İşletme Seviyesinde 

Türk tarımında sermaye yapısı hakkında kesin veri bul
manın güçlüğü yanında, bazı genellemeler yapılabilir. Ankara Üniver 
sitesi tarafından çeşitli tarım işletmelerinde yapılmış enketler 
neticesinde düzenlenmiş Tablo 5 yardım.yla tarım işletmelerimizin ser
.maye yapısı hakkında bir fikir edinmek mülkün olacaktır. Bununla 
beraber mevcut verilerin bütün tarımsal işletmelerin sermaye yapısını 
yansıtmayacağı akıldan uzak tutulmamalıdır. 
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Tablo 5'de yansıtılan verilere göre genel olarak toprak er 
mayesinin oranı oldukça yüksek ve işletme sermayesi oranı Son dere¬ 
ce düşüktür. Bölgeler ortalamasında toprak sermayesi # 61,72 gibi 
büyük bir. pay almaktadır (11). Kakina ye ekipman sermayesi son yıl¬ 
ların mekanizasyon çabalarını yansıtarak nispeten yüksek gürünmektedir, 
Bina yatırımlarının yüksek görünmesi ikamet edilen yapılarında dahil 
edilmesi nedeniyledir. 

Tablo 5 de dikkat çeken önemli bir nokta borçluluk oranının dü¬ 
şüklüğüdür. Ancak bu görüntü çiftçilerin krediye ihtiyacı olmadığı şeklinde yorumlanmamalıdır. Gerçekte Türk çiftçisi mevcut kredi mik¬ 
tarında daha fazlasına ihtiyaç duymaktadır Çiftçilerin düşük gelirli . 
olmasının borç verenler için riks faktörü olduğu hatırlanırsa bu görün 
tü şaşırtıcı olmayacaktır. 

  

(G1) M.Dülbül “Marımda Kredi Politikası, Sorunları ye Çözüm yolla— 
rı", 2. Türkiye İktisat Kongresi Çilt V, s 3 825 
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BÖLÜM II ¬ 

TARINSAL KREDİ POLİTİKASI 

2.1. Genel Durum 

Ulkemizde tarım sektöründe teşkilatlı tarımsal kredi 
kuruluşları Werkez Bankası, Ziraat Bankası ve Tarım Satış ve &redi 
Kooperatifleri ve bazı ticari bankalardır (12). Teşkiletlı tarım¬ 
sal kredi kuruluşları olan kerkez Bankası (bundan böyle TOMWB ola¬ 

. rek anılacaktır) ve Ziraat Bankası (TCZB olarak anılacaktır) en 
önemli kuruluşlar olup, beraberce teşkilatlı tarımsal kredinin f 

95'ni temin etmektedirler. 

Tefeciler, köyağaları ve akrabalar teşkilatlanmış kre» 
di piyasasının kaynağıdırlar, Teşkilatlanmamış piyasa tarafından 
sağlanan kredinin gerçek miktarı hakkında kesin rakamlar olmamakla 

© beraber bazı çalışmalara göre toplam tarımsal kredinin yaklaşık 
# 55'i teşkilatlanmamış piyasadan gelmektedir (13). Bu piyasa çift¬ 

çi açısından bazı yönleriyle avantajlı görülebilir. 
- Toprağın rehin olârak verilmemesi ve son derece basit 

ikili işlemler nedeniyle-Ancak tezat olarak da çiftçi bu piyasadan 
aldığı borç (kredi) için çok yüksek faiz ödenek zorundadır. Böyle 
borçların en ilginç yanı üretime dönük amaçlar için değil de &cil 
(12) Tarımsal kredi kullandırmada ticari kredilerin payı ihmal edi¬ 

lecek kadar azdır. 

(13) S.Cingi, Tarımsal Kalkınmada Kontrollu Kredileme, Doktora Tezi, 
Hacettepe Üniv., İşletme ve İdari İlimler Fek., Ankara 1979, 
8.55 Söz edilen oran Dünya Bankasının ,Aericulturel Credit Sector Roliey Paper" konulu raporunda / 60 olarak ifade sdil¬ mektedir (may 1975, D.70) 
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hastalık gibi durumlarda) kullanılıyor olmasıdır. Diğer bir ifade 
ile çiftçi bu piyasaya sadece kısa süreli finansman için başvurmak¬ 
tadır. 

Üretim ve yatırım kredisi teşkilatlı piyasadan yani res¬ 
mi. kuruluşlardan sağlanır. TOHB en önemli resmi kuruluş olup te 
rımsal krediye tahsja edilen fonların en az 2/3'ni sağlamaktadır. 
Gari kalem fonlar TCZB tarafından karşılanmaktadır. Tarım kredi 
ve satış köoperatifleri keyneklerını TGZB den sağlayarak; Ziraat 
Bankasının birer şubesi gibi çalışmaktadirlar. Tarımsal Kredi sağ¬ 

leyen diğer resmi kuruluşlar Şeker Şirketi ve Et-Balık Kurum gibi 
iktisadi teşekküller olup, tarımsal kredi miktarının 4 4'nü sağlamak» 

tadırlar, 

Kıga bir girişten sonra tarımsal kreği politikası ülke¬ 
nin gene) kredi ve faiz politikesından soyutlanmayacağından dolayı 
bu kısımda kalkınma planlerı uygulamasında genel kredi politikeşsına 
“değinilecektir. 

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı incelendiğinde daha 
  

çek kredi faizleri konusu işlenmiş ve kredi ile mevduat faizleri 
arasındaki farkın azaltılması ve kredilerin ekonomi içinde optimum 
dağılımının sağlanması, ilkesi üzerinde durulmuştur. TCZB'nin mev¬ 

cut kaynaklarının büyük ölçüde mevduata dayanması nedeniyle Banka 
aın geniş ölçüde uzun vadeli ve düşük İsizli yatırım finansmanına 
gitmemiş imkan olmadığı belirtilmektedir. Uzux vadeli ve düşük fe¬ 

izli yatırım finansmanına gitmesine imkan olmadığı belirtilmektedir. 
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Uzun vadeli tarımsal kredi ihtiyacının kısa süreli TCZB xredileriy¬ 
le karşılanmaya çalışıldığı böylece bu kredilerin geri dönüşü olma¬ 
yan bir yapıya dönüştüğü açıklanmaktadır. 

İkinci Bes Yıllık Kalkınma Planında ise mevduatın Vade¬ 
li kısmının istenen ölçüde arttırılamaması ve buna uygun faiz fark¬ 
lılaştırmasının yapılmaması nedeni. ile orta ve uzun vadeli kredi 8so¬ 
rununun çözümlenemediği mevduat faizlerinin tasarrufu arttırıcı bir 

yapıya kavuşturulması gerektiği vurgulanarak selektif kredi politi¬ kasından söz edilmektedir. 

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planında özellikle orta ve 
uzun vadeli sanayi kredilerinde kredi faizlerinin serbestçe anlaşma 
yolu ile tesbiti konusu üzerinde durulmuştur. Bawka kredilerinin 
öncelikli sektör ve yörelere yöneltilmesi amacıyla Merkez Bankasının 
ticaret bankaları ile reeskont ilişkilerinin geliştirileceği, temi¬ 
nat sisteminin yeniden düzenleneceği, kredi fiyatının veuzlatılması 
gerektiği durumlarda Faiz Farkı iadesine dayanan açık #übvansiyon 
uygulamasına gidileceği belirtilmektedir. Bu arada TC. Zirgat Banke¬ 
sı, TI, Halk Bankası, M.Emlak Kredi Bankasını kapsayan ihtisas ban¬ 
kalarının kaynaklarını diğer ticari bankalarla eşit meliyetlerle 
edinmelerine karşın, düşük fiyatla ödünç vermek durumunda kalmaları 
nedeniyle doğan görev zararlarının Hazine tarafından yetirince ve 
zamanında ödenememesi bu bankaları kaynak kayıplarına uğrstarek ihti 
sas alanları içinde kredileme güçlerinin azaldığından SÖZ eğilmekte— 
dâir, 
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Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planında, “redilendirmede 
  

selektif uygulamaya imken veren faiz ve reeskont farklılaştırmala¬ 
rı gibi areçların uyum içinde ve etkinlikle kullanılacağı belirtil¬ 
mektedir. TOCZ2B'nin öngörülen kredileme politikası ile tarımsal 

kooperatifleşmeyi gerçekleştirmede etkin ve yönlendirici bir rol 
.oynayacağından söz edilmektedir. Tarımsal kredileme düzeninin ise 

tarımsal üretimin arttırılmasında gerçek anlamda katkı sağlayıcı 
orta ve özellikle küçük tarım işletmelerinin ve kuracakları koope¬ 
ratiflerin yararlanma gücünü arttırıcı, büyük işletmelerin kreği 

taleplerini olumlu önlemlerle düzenleyici yeni bir yapı ve işleyişe 
kayvuşturulacağı bildirilmektedir, 

1981 yılı programına kadar planlı âönemde kalkınma plan¬ 
ları ve yıllık programlarda yeralan ilkeler değerlendirildiği şu 
sonuçlar ortaya çıkarılabilir (14). ' 

— Faiz sistemine müdahale esas kabul edilmiştir. 
- Faiz oranlarının ekonomik faiz orenlarına yüklaştırıl¬ 

maşı kayramı işlenmektedir. , 
- Tâsarrufları ertırmak've ertan tasarrufları kalkınma¬ 

nın gerektirdiği alanlara kanalize etmek amaçlanmıştır. 
| - Üzerinde durulan konular serbest faiz politikasına 
âoğru gidişi gerektirmektedir. 

& 

. Bir taraftan serbest faiz politikası diğer taraftan kre¬ 
dilerin kalkınmada öncelikli sahalara yönlendirilmesi ilkelerindeki 
çelişki, faizlerde "sübvansiyon" uygulamasına geniş ölçüde yol aç¬ 
mıştır. 
TİYE Tayyar Sadıklar Kalkınma Politikası İçinde Kredi ve Faiz 

' Politikası", 2.Türkiye İktisat Kongresi, Kalkınma Politikası 
Komisyonu Tebliğleri, 2-7 Kasım 1981, Izmir, DPT yay.No.1783 
“B.347 
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1960'lı yıllardan sonra Türkiye'nin gelişme stratejisi 
sanayileşmeye dayanılmıştır. Bu arada tarım sektörüne destekleyici 
bir rol verilmiştir. Tarımsal politikaların temelinde şıda mağdelö¬ 

ri temini yanında sanayi sektörünün hammadde ihtiyacını karşılama 
amacı uzanmıştır. 

Bu politika ile tarımsal üretim ve yatırımları teşvik 
etmek için, yüksek destekleme fiyatları, düşük girdi fiyatları ve 
ucuz kredi uygulamaları gibi bütçe ve mali politika araçları kul¬ 
lanılmıştır. Böyle bir politikayı izlemek için Devlet, 

a) tarım sektörüne düşük faizli kredi sağlamayaş 
b) destekleme alımlarına finanse etmek amacıyla ilgi¬ 

li KİT'lere ve çiftçilere gerek direkt olarak veya tarım kredi 
koopertafleri yoluyla kredi vermekle yükümlü olan TOZB'ye kaynak 
sağlamak için TC, Merkez Bankasını yönlendirmeye; 

ce) TOZB'nin yıllık programlarını yani kredi kullandır¬ 
mw faaliyetlerini izleyerek Tezb'nin kaynaklarının en âz 4 80'ni 
tarıma tahsis edilmesini sağlamaya; 

d) düşük faizli kredi kullandıran kuruluşlara bu uy¬ 
gulamadan doğan sübvansiyon farkının ilgili kuruluşların. kendi i 
kaynakları dışından karşılanmasına; 
'çalışmaktadır (15), 

Böylece tarım sektörüne tercihli olarak kredi” temin. edi1- i mesine çalışılmıştır. Ancak : bütün bu uygulamalara rağmen kredi ön- Ne 
celikle destekleme alımlarını finense etmeye tahsis edilmiştir.” vi 
(15) World Bank Raport No * 4204-TU, Ibıd, Vol.III, p.146. — 
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Mablo 6 ile bu durum açıkça gözükmektedir. Tablo 6'ya göre toplam 
tarımsal kredilerin & 60'dan fazlası destekleme alımlerı için ik¬ 
tisedi kuruluşları finanse etmek için kullanılmıştır. Tarınsal kre¬ 
dilerin sadece 7 20'si çiftçilere doğrudan kullandırılan krediler 
olmuştur. Teblo 6'dan görüleceği üzere kısa vedeli kredi kapsamına 
giren destekleme slımları ve girdi temini konularında genel olarak 
toplam tarımsal kredilerin © 80'i kullanılmıştır, 

Devlet tarafından tarım sektörüne tahsis edilen kredi¬ 
ler hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek için Tablo 7 verilerek, 
bu tablode yıllara göre kredi miktarları cari riyatlarla ve 1970 
yılı sabit fiyatları ile verilmiştir. Tablo 7 den görüleceği üzere 
gabit fiyatlarla verilen kredi rakamlarında 1975 yılından itibaren 
azalma olmuştur.Deha başka bir ifade ile cari fiyatlarla tarıma 
tahsis edilen kredi. miktarları artıyor görülmesine rağmen gerçek 

"anlamda 1975 yılından başlaydârek azalmaktadır. 
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TABLO : 6 - Toplam Tarımsal Xreğinin Kaynak « ve Amaçlarına Göre" 
Dağılımı 

1977 . 1978 : 1979 1980 e 1981 

1. Toplam Tarımsal Krediler 
(Gilyar 1.) 107.7 135.1 210,7: 323.5 , 524.4 

2. Tarımsal Kredilerin Amaç¬ 
lara Göre Dağılımı 
(1 nolu sıranın. dağı¬ 
Jımı) 

i) Çiftçilere Doğrudan in 
Verilen Krediler(a) | 19 20 18 21 21 

ii) Destekleme Alımları 
için krediler(b) 74 TI 63 60 62 

iii) Girdi Temini için 
Xrediler(e) | 7: 9 19 19 17 

3, Tarımsal Kredilerin Finans¬ 
man Kaynakları (1 no'lu 
sıranın # dağılımı) 
i) MG.Herkez Bankası 66 65 OoOG6T 69 60 
ii) T.G.Ziraat Bankası 34 35 33 31 40 
  

(©) 

(e) 



Öyleki, 1980 yılı gerçek kredi miktünc. on yıl önceki weviyeye 
di terim teplem kendiler içindeki   tayi şile. Hu azalmayı sapımanlı, ke 

   payının verildiği, üçüncü siltm İtibar iyle de görmek miüeküadür, Bu 
sveenlar inoolandiğirde 1975 yılından. itiberen genel bir azalma gö“ 
rülmelkkte ve son ili yılda bir miktar övüma Olmasına vağran, bu eği 
Man devletin tarıma verdiği hlapi önemi göntermektedir. Tavmesni 
kuedilerin bitkisel ve hayvansal üretim de gerine kKıyaslanmsıy.ln. 
görülmektedir ki, çok bavir olmasa da bu değerde dg azalma eğilimi 
görülmektedir. Özellikle 1975 yılımden sonra bu eğilim balirgindire 
Sonuy olarak denilebilir ki Vaylet ünrafından GE sal | roliyu tahs 
genellikle aselma eğil rinde ire 
TABLO 1 7 » Harama Pehsis Hdilen Kredi, (1970-1980) (isiyon TL.) 
    ” 4 9) Krgs #oplem Tebsiu Büllen e o ia al Pavımgal Kradi O yeımami Era «e» Mopleam Kredinin ve Haöyvonunl 

1410 yıla Ba Olarak Üretim Değ 
Yıllar Gori Piywtlarle bit Fiyatları, Tarımnel Kesdği Olu. Nispeti 

   
   

      

  

1910 9.OL g.60. BN 25.6 
1971 Y.431 6.147 15.9 19.4 
1912 10.548 74139 14.2 18,3 
1973. 15.019 Y,258 15.6 21.5 
1974 25,820 © AB,OBE 19.5 25.2 
aye YGS 14.948 186 06.5 
146 o 103 © 1d.5B2 MA 22.9 
497 14.561. 14.1 v3 
g8 52.054, “20.07 12.9 18.3 
1900 02.590 9.796 10 18.4 

149,188 em DA Ğİ.       
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Tarımda). kredi politikasının etkilerini bilmek Mateyinse akle 
gelebilecek bir soru “hangi #ip çiftçiler bu poli Wi.kadan yarari samın 
veya yarerlanmaktadır ?“ olabilecekiir, Aneak ya yazık ki bu konuda 
kesin veriler mevcut değildir. Buna zağmen geleoek bölümde Evadiler ¬ 

- DMEÇ ve cinslerine göre incelendiğinde bagı vürsayımlarda bulanlar 
vak fikir edinmek mümkün olacaktır. 

ân. Tarımsal Kredi Kuruluşları, 

Bu çalışmanın başlangıç kısımlorunda açıklandığı, Uzera 
ülkemizde teşkilatlı tarımsyl. kredi piyasasında kredi, veren baylizon. 
kuruluşlar T.O,Merkez Pankası, M.G.Zirast Bımkası ve Tayımsnl, Kad 
ve Tarımsal Satış koopoarmifleri olmalktadın. 

Bu kuruluşlar içinde TOMB tavam seküörüne gvadi bahpig 
eden en önemli Kaynak olup MOZB ise çi Züçllere doğrudan Evedi veren 
en. büyük. kuruluş olmaktadır. 1088'de korulamy olan MEB tavameni 
kredi.Ler hususunda ihtisaslaşmış olup, Müvckiye'de toşkilaslı. inene 
sal kredinin helkemiğidir. 

Tarım K roği ve Hn potış kooporati İleri, koda dağın 
sımında rol Oynamak ke, ol up), gerçekte kaynakları itibari, yle" ÖZBEY. 
ve dolaylı olarak da DOMB'na bağlıdırlar. Bu yüzden derman, rağ, 
dağıtım sisteminde gube şeklinde görev yapmeletadır lir, 

2.2.1.P.G, Merkez Penkagı, CAGE) 
TOMR selektif kredi poli kikasınn üüzenleğicisidiri 

Bu nedenledir ki kredinin banka öisteminden öncelikle. sektörleri 
yönlendirilmesi için reeskont hadleri, faiz, garklorı ve Tan zem. 



or ¬ 

karşılıklar gibi vanıtaler kullanılmaktadır(16). Selektif kredi 
politikesmde, tarıma, verilen öncelik nedeniyle tarım sektörü TUZ 
tarafından aşağıda belirtilen yollarla desteklenir; 

i) Des tekleme olımları için ilgili devlet iklisadi kuru¬ 
luşlarına doğrudan kredi açmek (MGZB'yi aracı olarak kullanmaksızın), 

i&l) Yarım satış kooperatiflerine destekleme alımları için 

TOZB aracılığı, ile kredi açmak, 

ill) 'Paxsm kredi kooperatiflerine çiftçilere kredi kullan¬ 
dırmaları, maksadıyla TOZ3 avacılığı ile &vedi açmak, 

iv) Türkiye Zivsi Donatım Kurumuna (GOK) tarımsal girdile¬ 
vin imğâli, temini ve dağıtımı omucıyla kvedi. açmak, 

vw) oOTOZB tarafımdan kullandırılan krediler için vecgkont 

vyguldnak(17) 

“Sonug olarak anlaşılacağı üzere YVCGM3 çitiçilere doğru 
dan kredi kullaendırımı ile ilgili bulunmamaktadır. Bu görev PCZB 
tarafından yürütülmektedir. 

2.2.2. 'T.C.Zirgat Bankası, (DOZB) 

T.C.Ziraat Bankası, ülkemizin en eski ve en büyük ben¬ 
kası olarak bilinmektedir. 1888 den beri fanliyette olup halen   

16) A World Bank economic Report Turkey: Prospect and problems 
of an Expanding Economy, Washington D.C.Yeb.1975 p.100 

17) World Bank Report Nos 4204-TU, Ibid, Vol.IlI, p.147 



1050 şubesi bulunmaktadır. Devletin bir bunlası olarak Tidcüreç Hakan” 
X»ığının denetimi altında bulunmalctadır. I9E4 yılımda önonim şirket 
olarak Vöm bankacılık işlemlerini yürütmeye buşlamıştır. 1937 yılın» 

de, 3202 sayılı Zuruluş Kanumu ile bugunkü sto'üisüne kavtıpmış tur» 
1979 yılında 2P277 sayılı kanımda, Kuruluş Kanunda bası değişiklikler 

yapılmıştır. Adı geçen kanunlar doğrultusunda 'HOZB'min sna görevi 
tarım sektörünü finansa etmeklkir., Bu maksatla tarımsegi üretim Fa 
İiyeti, zirsi mahsullerin sürüm ve satışı İçin, #arımsal işletme 

lerin iyileştirilmesi, tarımsal seneyi ve tarım kradi ve Larım sa» 
tş kooperatifleri için kredi vererek tarım sektörünü finanse Ote 
mektedir, TCZD tarım. sektörümi finanse etmesinin yanında çeşitli 
bankacılık hizmetleri ile kırsal alanda ve yurtdışında faaliyette 
bulunmaktadır. 1023 Faaliyetlerinin çok çeşitli ve geniş alena 
yayılmış olması, aşırı. parsonel birikimi ile, çiltçiler için verim 
siz hizmet sağlanmısına veden olmaktadır. 

Personel Durumu ş “ÖZE personeli yalla ak 30.000 civarında 
olup bu rakom Türkiye'nin toplam bunka personelini nu yaklaşık 4 25'ni 
teşkil etmektedir. Personelin 1/8 & genel idare hizmetleri glemayz., 
geri kalanı destek hizmetler personelidir. 700 olvarında olan teknik 
personelin 4/5 1 ise yizxaat mühendisi ve yivamı teknisyeni, olmak 
tadır, 

Organizasyon, », TOZB owgünizasyon ve idari işlerde özerk ol¬ 
masına rağmen, Ticaret Bakanlığının kontrolu sl#ındadır. Merkezi hir 

yönetim yapısı: vardır. Başlıca organları Kredilev Yüksek Nazım Heye¬ 
ti, Yönetim Kurulu, Genel Müdürlük , İdari. Komisyon, Müdürler Komi a” 
yonu, Bölge Müdürlükleri ve Şubelerdir. 



0. 

Krediler Yüksek Nâzım Heyeti, TOZD'nin yıllık kredi ve yatı¬ 
ram programını teopit oderek, Bankanın faaliyetlerinin Hükümetin 
ekonomik politikaları. doğrul tusunda olmasını sağlamaktadır. 

Yönetim Kurulu, genel kvedi. ve yatırım politikalarını teppit 
stms, Günel Müdürlüğün yetkisi dışındaki yatırım ve borçlandırma ka¬ 
rarları, yeni Şuba &çme veya kapama hususlarında kararlar ile ilgili 
bulunmaktadır, 

Jlunmaktadır. İdari ve yönetim adına görev yapan İdari Komite ve 
TCZB personeli ile ilgili yönetim işleri için de Müdürler Komitesi 
yetkili bulunmaktadır. 

TC7B'nin OLANİ ZESY' GL yapısı ağırı merkeziyetçi, olduğundan , 
Yünotlu Kurulu politika tespiti meoelelerinden çok idari işlerle 
meşgul edilmektedir. İderi Komite ve Müdürler Komitesi, yeterince 
Güklli goluşmadığından ve 2 oni Iyaı İ.'yi agay kredi balepleri için 
Yönetim Karulu waşgul edildiğinden karar verma mokanizuasında, göcike 
meler olmaktadır. Aşım, merkezileşmenin ortaya çıkardığı Tazla iş¬ 
yilcü dolayısıyla plonlama ve politika oluşturuluasına zamay ayrıla¬ 
wamaktadır. 

Kaynak Durumu £ POZB'nin kaynakları öz ve yabancı kaynaklar 
şeklinde incelendiğinde görülmektedir ki öz kaymak oranı son derece 
düşüktür, 19801 sonu ttibariyle 620,2 milyar İL, tutarında olan kay¬ 
nağın f 6,5'u özkeynak olmmktadır. Ucuz maliyetli kaynak gerektiren 
tarımsal kredi için bu öz kaymak miktarı yetersiz bulunmaktadır. 
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Ayrıca Banka kaynaklarını resmi ve özel kesim kaynaklı. cla 
rak ayırmak mümkündür. Bu durumda kaynaklarını & 52'si özel kesim 
kaynaklıdır. Kalan 5 49 ise resmi sektörden kaynaklanmakta olup bu 
oranım İ 3İ'U Merkez Fankasından karşılanmakta ve $ 15'i iye veomi 
mevdüattır(lğ). Daha ayrıntılı fikir edinmek üzere aşağıda T0ZB'min. 
gen iki yıllık kaynak durumu verilmektedir. ' 

1C23 Kaymak Yapıe» (£) 
, 

  

1960 1981 
  

Meyvduatlar 41.9 50.2 

Resmi 12.9 14.9 
MiGari 7.8 8.2 

Tasarruf 19,6 45.8 
Bonkalar 1.7 1.2 

Merkez Yankası © (35.3 , 33.6 
Diğer .22.8 16.2 

TOPLAN 100.0 1000 

  

Görüldüğü gibi MUZB yaklaşık # 15'e vatan vopmi meodunt 
için selekti? kredi, politikasının gereği falz ödemmektedir.Z4 33.6 
ovamındaki İerkey Bankası tahsisoti için sübvansiyonlu fail aranı 
uygulanmaktizdır, Bu faiz orenı gn son D 16.5 - 18 olumş ür, 

İGZB'ye nispi olarak seağlanam bu ayva toğların yanında, 
100 yılı aşan tecrübenin yarattığı, güven ve LO5O'yi aşan gubâ ağı 
ile.gerek büyük şehirlerden gerek kırBal kesimden p 25.8'a varan 
tasarruf mevduatı, toplamaktadır. 
  

18) Ibid, p.154 
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2.2.3. Kooperatifler 

Hatırlanacağı gibi tarım kredi ve tarımsatış koopera¬ 
© diflerinin kaynaklarının T.0.Xerkez Bankası ve T.C,Ziraat Bankası 

tarafından karşılandığı belirtilmiştir. Bu nedenledir ki tarımsal 
kredi sisteminde adıgâçen bankaların birer şubeleri olarak rol almak¬ 
tadırlar. Tarımsal kredi politikası oluşturulmasında fonksiyonel ol¬ 
madıklarınden bu çalışmada çok kısaca invelenecektir. 

a) > Tarım Kredi Kooperatifleri 

Tarım kredi kooperatifleri 1935 yılında 2836 sayılı 
Kanunla gerek kaynak itibariyle ve. gerekse yönetimleri açısından 
TCZB'ye bağlı olarak kurulmuşlardır. 1972 yılından beri 'TOZB tarafın¬ 
dan özerklik verilmiş bulünmaktadırlar. Bu Kooperatiflerin başlıca 
AMACI. ş üyelerine kısa ve orta vadeli kredi dağıtmak, tohumluk, gübre, 
mücadele ilacı ve iş makinaları gibi tarımsal girdileri temin etmek¬ 
sir. . 

Tarım kredi kooperatifleri sistemi bir Merkez Birliği, 
16 Bölge Birliği ve 2450 kredi kooperatifinden oluşmakta ve 1,5 
milyon üyesi (toplam tarımsal hane halkının #4 40'1) bulunmaktadır 
(19). 2450 kredi kooperatifi ile ülkemizin tarımsal kredi dağıtan. 
en geniş tarımsal kredi kuruluşu olmaktadır. 

Tarım kredi kooperatiflerinin ikraz gücü 1.C.2B. kana¬ 
lıyla T.G.Merkez Bankasından tahsis edilen plasmanlar ve borç verme¬ 
de kullanılacak olan özkaynaklardan oluşmaktadır(20). 
  

19) Worlâ Bank Report No:4204-TU, Ibid, Vol.I p.71 
20) Tarım Kredi kooyeratiflerinin kaynak yapısını görmek amacıyle aşağıdaki, tablo verilmiştir, 



yı 

Tarim Kredi Xooperatiflerinin Kaynak Yurumu (milyon fi.) 

  

Yüklenilen, 

  
TCZ2 Kaynakları Sermaye O. Tahsil Olunen Sermaye 

1976 7.910.0 734.2 © 532.5 
1977 14.024.4 833.1 671.1 
1978 15.000.0 1.107.6 910.4 
1979 17.000.0 1.383.8  , 1.288.4 
1980 36.000.0 © 3.146.B 2.628,2 
  

Kaynak * Yorld Bank Report Ho: 4204-TW, Ibid, Vol.I11.p.190 

Tarım kvedi. kooperatifleri taralından tahsis edilen kredi¬ 
lerin amacı ve vadelerine göre dağılım. so 3 yıl verileri olmak 
üzere Tablo 8'de verilmiştir. 

Eısa vadeli krediler (çevirme kredileri) gübre, mücadele 
ilacı, tohum, hayvan alımı, ekim ve hasat işlemleri için ekipman 
satın alma ve işletme sermayesi sağlama amaçları için kullandırıl¬ 
maktadır. Bu krediler 4 20 faiz oranı ile ayni veya nekit olgrak 
bir yıldan kısa süreler için dağıtılmaktadır. 

Orta vadeli krediler (donatma kredileri) bitkisel ve hayvan 
sal üretim için ihtiyaç olan makina ve ekipman temini için kullüm¬ 
dırılmakta olup £ 22 faiz oranı ile 6 yıl vade için verilmektedin¬ 
ler. 

Tarım kredi kooperatifleri sisteminde, arazi teminat olarak 
istenmemekte g&dece müteselsil kefalet yeterli olmaktadır, 
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TABLO £ 8 - Kredi Kooperatiflerinde Kredilerin Awaçlarına Göre 

  

  

Dağılımı (4) 

1979 1930 Oo 1931 

1, Kına Vadeli Krediler-Çevirme Krd. 46.0 35.3 36.4 
a) İşletme Sermayesi 35.3 21.8 21.1 
b) Tohumluk 2 0.3 0.6 
e) Gübre 18 000 İT 14.0 
d) düketim 1.5 1.3 0.6 
a) Bl sanatları 0.3 0.1 0.1. 

£) Pazarlama - 1.7 ¬ 
2. Orta Vadeli Krediler - Donat- | 

ma Krd. 18.7 | 18.3 O 14.5 
3. Gübre Tedarik Kredisi-TZDK 35.3 46.3 49.0 

TOPLAM 100.0 Oo100.0 Oo 100.0 

  

Kaynak 3 World Bank Report No. 4204-10, Ibid, Vol.IlI. p.191 

Tarım kredi kooperatiflerinde krediler Tablu 8'de görülen 
konular için tahsis edilmektedir. Tabloya göre T.Zirai Donatım Zu¬ 
rumunden gübre temini için tahsis edilen krediler artış kayde tmi.ş¬ 
tir. Bu oran 75.3 den 49'a çıkmıştır. Bu avtış oranı kredi 
kooperatiflerinin üyelerine daha fazla gübre temin ederek tarımın 
gelişmesine hizmet ediliyor şeklinde yorumlanabilirse de bu artışın 
geriainde uzanan neden, 1980 yılından itibaren (Zkonomik İsülkrar ği 
Tedhirleri nedeniyle) gübreye uygulanan sübvansiyonun kaldırılması 
Jile ortaya çıken fiyatartışlarıdır. Bu arada Çevirme kredilerinde 

gübre temini kredilerinde artışa paralel olarak azalma olmuştur. 
Donanma kredilerinde ds görülen azelma istenmeyen bir durumdur. 
Zira tarım kesiminde sermaye birikimine yardım etmek orta vadeli 
kradilerin artışı ile mümkün olacaktır. 



b) oTarım Şatış Kooperatifleri 

Tarım Satış Kooperatifleri ve birlikleri 1935 yılında 
2334 sayılı kanunla kurulmuşlardır ve yarı özerk kuruluşlardır. Tica¬ 
ret Bakanlığının kontrolu altıadüdırlar. Helen 2) birlik altında 
431 kooperatif faaliyette bulunmakta ve yaklaşık 543.760 üyeye hiy¬ 
meu vermektedir. 

Tarım satış kooperatiflerinin amacı üyelerinin tarımsaj. 
ürünlerini satın alma ve bunları kârlı bir şekilde pazarlama olmak¬ 
tadır. Zamanla terim satış kooperatifleri devlet destekleme alımları 
için aracı durünume gelmişlerdir. Destekleme alımları için kaynak 
?0ZB kredileri almaktadır. Tablo 9'da tarımsal, kredilerin kullenan¬ 
lara göre dağılımı verilmiştir. Bu verilere göre hemen hemen tarımsal 
kredilerin # 50'si tarım satış kooperatiflerinece kullanılmaktadır. 
Taxım kredi kooperati fleri de hesabâ katılacak olursa, çiftçilere 
doğrudan verilen kredilerin diğerleri başlığı altında bulunan kalan 
1/3 içinde yeralması ilginç bir sonuçtur. Devlet destekleme alım¬ 
larından pazar için üretim yapan orta ve büyük işletmelerin fayda 

© Bağladığı bilinen bir neticedir. 

TABLO : 9 — Tarımsal, Kredilerin Kullananlara Göre Dağılımı, (4) 
  

Tarım Satış Kooperatifleri 'Tavım Kredi Koop, Diğerleri. 
  1973 39.1 | 18.0 42.9 1974 57.6 11.4 3L.0 
1975 62 .. , i 9.2 , ği 28.7 
1976 57.1 . 10.5 32.4 
1977 . . 56.8 10.6 Ni , 32.6 ,* 1978 46.3 laa  3g.6 
1979 54.1 12.3. 33.7 
1980 50.0 . e 15.0. 35.0 
1981 51.6 13.2 35.3   Kaynak : World Bank Report No:4504-10, Ibid,Vol.ill, p.184 
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Tablo 6'dan da üatırlanncağı, gibi tarımsal kredilerin sadece 
#20 si çiftçilere doğrulan gitmektedir. Tavım satış kooperatifleri, 
TEZB kredilerini geri ödemekle yükümlü, olmasına reğnmen ve kredilerin 
geri, ödenmemesi halinde bu ödenmeyen krediler T.C.Nerkez Bankası 
iavafından kapatılması, gerektiği halde uygulanıla, borçlarını geri 
ödenemektedirler. 1981 yıl sonu itibariyle tarim satış kooperatif
lerinin TS28'ye ödenmemiş borçları 54 milyar il, olmuştur. Zu miktar 

TOZBİnin geri dönmeyen kredileri içinde 4 14 pay alunktadır, 

Bu durumwx nedeni, tarım satış Kooperatillerinin uyelerinin 

âen. satılmasının semana ihtiyaç göstermesi ve de bahse Konu olan 

minik neticesi ettiği sararlarda uzanmaktadır. 

Sonuç olacak, tarım satış kooperatifleri, çok çeşitli urün 
işleme fanliyetlerinde bulunarak (Örneğin Antbirlik ve Çukobirlik 
tekgtil ürünleri yanında eyçiçeği ve soya İşlemeni ile de ilgili
dir) ve hakalı işletme faaliyetleri ile kaynax israfına neden ol» 
mktiydırlar, Türkiye gibi kredinin kıt kaynek olduğu bir tülirede 

tarım getış kooporatiflerinin kredinin 50'den fazlasını kullanı" 
yor olmaları ve TÜZB'ye olan borçlarını geri ödememeleri tasvip 
edilmeyecek bir uygulama olmaktadır. 



BOLUM Kİİ 

  T.C. ZİNAAP BANKASININ KEBDİ PAADİYEALERİ 

3.1. Amaçları ve Scedileme İylemleri, 

Amıçları : 1927 barib ve 320? sayılı Tanka Kanunu 
ereği (1979 yılında 2777 sayılı, Kanında bazı, doğişiklikler yapıl 
MIŞtır) TOZE'nİin amaçlarış (22), 

a) Navımsal. üretim ve #arym Ürünlerinin givim 
ve gg&tışı için çiltiçilere kredi dağıtım , 

b) Tarımın, tarLasal, sanayinin ve İlgşili kuruluş 
lavın gelişmesine yönelik kredileri düzenlemeli ve dağımak, 

c) o Bu beğetlerin gerçekleştirilmemini omaçlayan 
kuruluşları kurmak ve korumak. 

dâ). Bu koyuda kuruluuş, ve kurulacak. kurmluyları, 
yapılmış ya da ydvılacak girişimlere gerektiğinde ketılmaktır, 

Ranke Kanunun 8 nel maddesine göre TOZB yuk 
vıda belirtilen amaçlara ulaşvak için, 

3 i) Çiftçinin işletme sermayesini teninin hamak: ş 

4İ) © Maramszl, üretimi vevimlendirmek ve iyi 
Leştirmek, 
  

(22) S.0ingi, A.g.&., 8.61. 
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ili) OBir tarımsal işletmeye sehip kılmak ya 
da tarımsal işletmeyi genişletecek araziyi edindirmek, 

iv) o Tarım ürünlerinin sürün ve sa tagını, kolay» 
lağtırm»k ve aystuemak İçin tarımsal krediler açmaktadır. 

Banka Kamunun 4. medlâesinde tarımsal kredilerin 

dağıtığında küçük çiftçiye öncelik verilmesi vo ihtiyaçlarını kar¬ 
şıleyacek şekilde kredilendiriJmaleri gerektiği, belirtilmektedir. 
Böyle hir ilke küçük çiftçiler. Için olumlu bir gelişme olarak değer» 
lemdirilirmse de, gerçekte Wrediye uygunluk için #ayımsali İşlevsenin . 
ve çiftçinin niteliklerinden xiyade maddi temam şartı gözatildis 

“ Binden uygulamaya dönüytürülmemiş biv ilke olarak kalmıkiadıv. Ay» 
saca Bankanın tarımsal, kredi, taleplerinde öncelik verilecek olan 
konulardan bunuları da, kooporatifleşmenin teşviki, kalkınmada ön“ 
gellkli yörelerde bulunan işletmelerin başta hayvancılık teleplerie 

Onda karşılaması, phojeli yatırım kredilerinin finansmanına öncelik 
voriHnagi, gibi hanusler olmuktadır (23). 

Kredileme İşlemleri * TOZR kredi, işlemleri Banka 
Kuruluş Konumu doğrultusunda düzenlenmiş ve 4770 sayılı Genelge eki 

olen tarımsal Kredi İzahımmesi (19/9) tüzüğüne göre yürütülmektedir. 
Bu, tüzükte taryosal kredi tipleri, .kredi verme ilkeleri ve öncelikler, 
ön katkı oranları, faiz oranları, temini, vade ve geri ödeme, kavuş¬ 
turna .ve -tehsil gibi konular yeralmaktadır. vi 
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Harmanı, Kredi, Tipleri, » Taramsal krediler, 
BR) oOTeryasal üretimle ilgili 
b) o Fazemlemile ilgili 
8) Oo Tarımsal umayl ile ileili krediler 

olmak üzere üç am bölüme ayrılankkedır. 

a) — Terımsal üretimle ilgili krediler ise 1) İge 
letme (çevirme) kvedileri ve 2) Yatırım kredileri olumk Üzeve sinyale 
Janmaktadır. ' ' ' 

İşletme (çevirme) Kredileri; bitkisel, ve hay 
vanBal üretim Teaslliyetlerinde İigletmendn gectitikmla tohum, gübre, 

fide, yeli, akaryakıt , barımgal ilaç gibi girdileri, İşçilik, &ira 
ücretleri, bakım-tamir magvatları, gibi 00, hvcamplerı kozgalamak 
amacıyla bir yıldan kumu vade ile veriimelkledir. 

Yatırım Keodileri; donat, yapı vw tesis 
eüğnüirme, Bra edindirme, vevimLendi.rmo ve iyileştirme amacıyle 
bir yıldan daha İHazla vadelerle kullandıyı Han, keedilerdir. 

b) OoOPazerlama ile iiglii krediler, tarım, Üre 
tim yoluyla elde edilen ürünlerin pazarlanmasını sağlemak, koleylaş¬ 
tırmak ve aviinmmak için kullandırılan kvedilerdir. 

0)  Becinsel sovsyl ile igili krediler, bitki dali 
hayvansal ürünleri. ve gik ürünlerini işleyenik senisle » kuruş 
köy el sana vlarıvın gelişmeni, ber Sür tuyramsnl avaç, gereç “a makie 
nalswn Üre binali, yapacak, tesislerin kurulmadı, tarumani, gamayrAmdn. 
korunması ve #tandardiz04yonu için gerekli, soğuk havyideallmen,     

tasnif, peketleme ve sevk evleri, ömebulij onaaayi ve. bonseri makkah 
ler için kullandırılan kredilerdir. 
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Kısaca tipleri açıklanantbu kvedilev öncelikle küçük 

ve orta tavrım işletmelerine olmak kaydıyla tarımsal işletmelere, tu¬ 

vansal amaçlı, koobereatiflerle bunların Üstü kuruluşlarına, konu me 
Luşlarına, kamu iktisadi teşebbüsleri, yerel yönetim kurumları, küçük 
tasarruf sahiplerinin kurdukları hex çeşit ortaklıklara verilmektedir. 

Tarınsal krediler ayrıca projeli ve normal (gelenek¬ 
sel) krediler olmak Üzere de sınıflandırılmaktadır. Projeli krediler 
proje dökümanına dayalı. kredilerdir. Bu tip kredi müracaavlarında 
projenin yapılabilirliği teminat olarak kabul edilmektedir. Tarmısal 
Kredi kooperatiflerine, tarım satış kooperatiflerine, T.2irai Donatım 
Kurummna, tavımsal sanayi müesseselerine ve Kontrollu Zirai Kroğiler 

Programı ile çiftçilere açılan krediler Projeli Krediler kapsamına 
girmektedir. TCZB 1964 yılımlan bu yana küçük ve orta çiftçiler ya¬ 

rarına Kontrollu Zirai Krediler Programını izlemektedir. Ancak bu 
programın küçük ve orta çiftçiler lehine işleyip izlemediği hususun“ 
da tartışmalar mevcuttur (24). 

Geleneksel krediler ise kredinin kullanma amacını 
ve miktarını bildiren beşiu bir Kredi Tslep Formu ile verilmektedir. 
Bu, tip krediler için maddi teminat aranaaktadır. 

  

(24) Bu hususta daha ayrıntılı Fikir edinmek için Bkz. 
1) S.Cingi, A,g.8., 8. 105-117, 
2) (M.Stiekley and 8.Satana, Small Termer Credit in Turkey 

Pavvlty of Agricultural Sciences, Amevican Univs.of Beirut, 
Lebanon, Nov. 1972. pp. 3öş 39, 0 
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Eredileme Kriteri : Tarımsal kredilerin gerçek 
kredi ihtiyacı ile orantılı olması ve işletmenin üretimine fayda 
sağlamakla birlikte ödeme gücünü de aşmaması zorunludur. Ödeme gücü 
ise işletmenin net geliri ile mevzuata göre verilmesi uygun bulunan 
vadenin çarpımından hasıl olan rakamdır. Kredi kooperatiflerine, satış 
kooperatiflerine, T.Zirai Donatım Kurumun açılan krediler için, 

söz konusu kuruluşların hükümetçe onaylanmış olan yıllık pogramları , 
esas olmaktadır. 

Özkaynak Katkısı, : İşletme donatma kredileri gbi 
tespit edilen ikraz birimi üzerinden yapılan kredilemelerde öz kay¬ 
nak katkısı aranmamaktadır. İkraz birimi sözkonusu olmayan krediler¬ 

de ise özkaynak katkısı kooperatifler, küçük ve orta işletmelerde 
işletme ve yatırım giderleri tutarının 5 10 u oranında, kalkınmada 
öncelikli yörelerde bulunan işletmeler için 9 30, diğer bölgeler 
için de $ 40 oranında özkatkı aranmaktadır. 

Teminat : Projeli krediler için projenin geçerli 
liği (teknik, ekonomik ve mali değerlendirme sonucunun olumlu 01-— 
ması) inanca olmaktadır. Kormal kerdiler için maddi teminat aran¬ 
maktadır. Tarım kredi kooperatifi ommayan bölgeler için çifüçi 
kefeleti karşılığında kredi açılabilmektedir. 

Faiz Oranı $ Devlet tarafından izlenen selektif 
kredi politikasının gereği olarak tarıma öncelik verilmekte. böyle— 
ce tarımsal kredilerin faizi nispi olarak düşük tutulmaktadır. 
1980 yılından öncesine kadar genellikle tarımsal kredi faizleri, 
sabit tutulmalrtaydı, Ancak 1980 ylı itibariyle izlenen ekonomik. 
politikalar gereği faiz oranları yükseltilmiştir. Mürleiye'de en 
son uygulanan faiz oranları. Je 14-4) 70 arasında değişmektedir. 
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Tarımsal kredilere tatbik eğilen tercihli faiz politikası nedeniy¬ 
“le tarımsal kredilerde faiz oranı & 20-22 arasında bulunmaktadır. 

Kısa vadeli krediler için faiz oranı & 20, orta ve uzun vadeli kre¬ 
diler için f 22 olmaktadır. 

3.2. Kredi Kullandırma Faaliyetleri 

3.2.1. Açılan Kredilerin Vade ve Tipleri İtibariy¬ 
le' İncelenmesi 

TOZB tarafından 1977-81 dönemi itibariyle 

açılan krediler, vade ve tipleri itibariyle Tablo 10'da verilmek¬ 
tedir. 

Tablo 10, TOZB kredilerinin 90 ın tarı¬ 

ma tahsis edildiğini göstermektedir. Böyle bir tablo TczB uin ta¬ 

rım sektörünün kalkınması için üstlenmiş olduğu görevleri yerine 

getiriyor olacağı kanısını vermektedir. Ancak tablo aynı zamanda 

kısa vadeli kredi oranlorının genellikle şe 80'den fazla olduğuna 
işaret etmektedir. Orta ve uzun vadeli kreğiler olarak âğlandırı¬ 

lan yatırım kredileri ise sadece ( 7 ve daha az oranlarda olmak¬ 
tadır. 

Kredilerin vadeleri itibariyle böyle çar¬ pık dağılımından başka tarımsal sanayi. kredilerinin ihmal eâile¬ 
bilir nitelikte olan ve giderek azalan payı da ilginç bir netice 

olmaktadır. 
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Kısa vadeli krediler (üretim kredileri) de 
kendi içinde incelendiği zaman, kredi kooperatifleri kanalıyla da¬ 
gıtılan kredilerin de çiftçilere doğrudan ulaştığı varsayılırsa 
doğrudan çiftçilere açılan krediler f 15 civarında olmaktadır. 

Destekleme alımları için tarım satış koo¬ 
peratifleri aracılığı ile kullandırılan kredilerin oranı ©“ 47 den 
35 e düşmekle beraber, çiftçilere doğrudan verilen krediler yanm. 
da yüksek bir oran olmaktadır. Tu arada TZIK'na açılan kredi 

. oranlarının 1977-81 yılları arasında # 2l den 31 e çıktığı güz¬ 
lenmektedir. Tarım sektörünün girdiye olan ihtiyacı gözönüne alı¬ 
nırsa TZDK'ya tahsis edilen kredi oranlarının artma eğiliminin 
olumlu bir gelişme olduğu söylenebilirse de bu artmanın gerisinde 

1980 yılından sonra gübreye uygulanan sübvansiyonun kaldırılması 
“ile gübre fiyatlarında ortaya çıkan fiyat artışları bulunmaktadır. 

TGZB tarafından dağıtılan kredilerin daha 

ayrıntılı analizi için Tablo 11 düzenlenmiştir. Bu tabloda kreği¬ 
lerin komlarına göre dağılımı, borçlu sayısı ve ortalama kredi 

miktarları 1980 yılı itibariyle verilmiştir. 

Tablo 11'de de tablo 10 un benzeri bir 

resimle karşılaşmak doğal olacaktır. Tablo 11 kısa vadeli kredile¬ 
rin toplam tarımsal borçların f 93.1 i olduğuna işaret etmektedir. 
Örta ve uzun vadeli kredilerin ise g6 oranında pay aldığı görül¬ 
mektedir. 
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#abloş 21 « NGZB Kvedilerinin Konuları İtibayizla Dağalamı (1980 Yalı İtibariyle) 

   a kara, ağam görürüm ne EZ ağ mn nlar EN “Dağıtılan Ye ialaml 
gorgu Kraâd Mileön. — Aveçir Kredi — Kegdt & Gl AMİ. a MEK bea Çİ           

    

vu TART YSAL ÜRETİM EREYİLERİ 
A. Çevirme (İşitme Kredileri) 

4. TParlu Ürünleri Kredileri 1.656.312. ALOZY 6). 56.6 1 100 
2. Bağ Bahçe Ürünleri Kredileri 278,862 3.586 6.0 10.0 20.034 
3. St Hayvancılığı Kredileri 290.329 . j.656 UL l0.1 124807 
4, Besloilik Kredileri 33.146 1.607 13 4,5 4B.104 
5. Diğer Mayvencılık Kredileri 6.290 619 03 2.7 71417 
ne Diğar Çevirme Kısdileri . 453.970 5.237 17.3 24.6 11.946 
7. Su Ürünleri İşl, Krodileri 1.641 154 OL 04 Te Toplem (Çittçilern Noğrudan , 

Açılan Krediler) M022.592 35.898 100.0 ldü,0 6 13.0ğİ 
8. Sarım Krodi Koop, Açılan Krd, 40.646 . . 9” 7 
9. Tarım Satış Kooy.Açılan Erd, 181.060 34.0 
10. TZUR'ma Açılar Krediler 207460), KR TOPLAM KISA VADEDİ KRRDİTER 534.006 100.0(93,1) 

B. Yatırım Kredileri 
(Orta ve Uzun Vadeli Krediler) 
1, Bak Bahçe Ürünleri Kredileri 29.402 2.200 © 60 6.3 75.868 
2. Donatma ve Teçhizat Kredileri (o 126.7)6 8.900 26.0 25.7 T0.640 
). Entensif Süt Buyvansılığı Krâ, 96.218 1.671 19.Ğ 22.1 o ME 
4. Besi HayvanoxJığı Kredileri 72.086 9.217 14.9 26,6 108.026 
5. Diğer Besiçilir ve Tesis Erd, 21.802 1.969 4.5 5.7 93.7 
6. Diğer Geliştirma ve Bogvik Krd, 110.180 2.880 24.3 8.3 24.408 
1, Topraken Yatırım Kredileri 20.002 1.582 4.i 4. 77.139 8. Su Ürünlevi Yatırım Krd, 1,506 2aW o © 0.3 0.7 234. Ag& 

TOPLAM YATMIM KREDİLERİ © 486.833 34.647 100.0. OO.K6,0) 81,310 
ALI, TARIMSAL SARAYİ KREDİLERİ (04). 

: 4. #8 Maddeleri Sanayi Kredileri 360 3.142 
B,. Tokatil ve Durl Saneyi Kradileri 13 113 
4. Tarım Alet ve Hakinalam San.Krd, 70 234 
“b. Diğer Parman Sunayi Krd. 135 505 . 

“OPLAM ORUNA va OZUN VADELİ KU), 407.409 39.351 (6.8) 
#OELME DAĞITILAN 3.109.960 o 573.37 (200. 0. KAYNAK TOZR Kaynak arandan yücerlmılayak bazı işlemler goneyda 5 dünanlenmigi ve.     



Kısa vedeli krediler toplamı içinde destek¬ 
leme alımları amacıyla tarım saviş kooperatiflerine tahsis edilen 
krediler $ 50,2 oranındadır. Yine kısa vadeli kredilerin pe 15,8 i 
doğrudan çiftçiye gitmişlir (uarımsal kredi kooperatiflerine tahsis 
edilen keedilerin dc doğrudan çiftçiye duğusuldağı yarsayılırsa). 

Ortalama, kreâi miktarlarının (borçlu ba¬ 

şıne) düşüklüğü, 7OZB işletme kredilerinin $on darece yetsrsiz ol¬ 
  duğu ve dağıtılan kredilerin küçük miktarlarda çeşitli horçlar¬ 

dan oluyüuğuua, biv delil olmaktadır. İşletme kredilerinin miktar 
erin cavi harcamalarına yetmemeni yanınca dağılımın¬   olarak çiftçi 

daki çayvpıklık da dikkate çekicidir. Tabloda borçluların tarla 
ürünleri. kredilerinde toplandığı görülmektedir (7 63,1 oranı ile), 
Hayvanonlak işletme kredileri ise voplam olarak ç 16 civarında bir. 
orana sahip göziikmektedir. Böylece hayvancılık sektörünün İhma 
edildiği bariz olarak gözlenmektedir. a ka 

Miktar olarak ihtiyaçların gerisinde bulun¬ 

mak yatırım kredileri içinde geçerli olmaktadır. Bununla beraber 
kredilerin alt sektörler arasında dağılımında kısmen dengeli bir 

dağılım görünmektedir. Noprakgu yatırım kredilerinin © 4,6 gibi 
düşük hir pay almasına rağmen hayvancılık sektörünün yatırım kre¬ 
dileri içindeki oransal payı artarak # 54,4 e ulaşmıştır. 

, Kısa vadeli kcedilerde olan yığılma nede¬ 

niyle borçluların # 84,3 ü çevirme kredisi ulenmiştır. Ancak bu. 
noktada özellikle belirtilmelidir ki borçlu seyısı krediden isti¬ 
fade eden çiftçilerin sayısını vermemektedir. TCZB'nin hesap 
kayıt sistemine göre aynı çiftçi farklı hesaplar altında farklı 
konular için kredi kullanabilmektedir. Bu medenle ne kadar çiftçi¬ 
nin TUZB kredilerinden istifade ettiğini tespit edebilmek münkün 

olamamaktadır. 
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Sonuç olarak CZ) kredilerinin değulumnu 
inceledikten sonra, çitiçilerin yeterli miktarlarda kredi Ikulana » 

vağıkları gibi, çiftçi kesiminin önemli oraude du Kwedilerden igti 
İade edemediği ortaya çıkmaktadır. Gerçi böyle bi» iddia TOZB'nin 
son 5-6 yıllık verilerinin incelenmisi Oile savumulmakta ise de 
TOZB kredilerinin bu özelliği yıllardan beri giregelmektedir.(25). 

3.2.2. Kredilerin bölgelere göre dağılımı 

Bölgesel kredi akışları Tablo 12'de sunul 

muştur. Tabloya göre Orta Kuzey, Ege, Akdeniz ve Karadeniz. bölgele¬ 
rine kredilerin dağılımında önceli verildiği görülmektedir. Söz 
edilen bu bölgeler beraberce TOZB kredilerinden & 80'pay almışlar— 
âır. ç Bölgesel yapı hatırlanacak olursa, bu dört Pegi gelişmiş 
yazar için üretim yapmuktadızlar, . 

Bölgesel yapı hatıvlantcsk olursa bu dört 
bölge gelişmiş olenlar olup, işletmeler modern tarım tekniklerini, 

g. 

bölgeler tarımsal kredilerin dağılımından astar payını lırlerkem; 
kullanmakta ve pazar için üretim yapmaktladıylar.. Böylece gekişmi    

   

kalkınmada öncelikli yöreler, (asgelişmiş bölgeler) iman Kureaydoğu, 

Bükeydoğu, Örtagiiney ve Ovüadoğu bölgeleri torumgal kredilerden » Bgibi küçük bir Pay almışlardır. Böyle bir eğizim geliş,miş 
bölge! lerin kredi talebinin deha yüksek olncdağı yorumyla wormal 
görülürse de TCZB'nin bölgeler aresındalci mevdve dağılımı ince» ii 
lendiğinde bu aâi1 bir paylaşım olmayacaktır. ¬ 

(25) Bu hususta Rimz. 
1) S. Cingi, hgeeoş 8.74 a, 
2) E.Köksal "Türkiye'de Tarımsal Kredi Sor umu* ş ODBÜ GeliıŞme Dergisi, Not 3,1971 se 513-517 ' 
3) M.Demirperçin "Tarımda Kredi Politikası sorunları ve Çözün 

Yolları", 2 Tüririye İltimat Kongresi (2-7 Kasım 1981,İsmir), 
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Tablo 12 ye göre azgelişmiş bölgeler TOZR'¬ 
nin msvdugtülarına yaklaşık # 13 oranında bir katkıda bulunmalarına 
rağmen toplam kredilerin södece 9 5 8i oranında bir pay aliiışlardr. 

Bu arada tarımsal kredilerin bülgelere göre 
dağılımının adil olmadığı, tarımsal işletmelerin bölgelere göre dağı¬ 
Jımının hazırlanmasıyla Ga .(26) ortaya çıkmaktadır. Örneğin, Ege böl¬ 
gesi. işletmelerin dağılımında en yüksek oranı. olmasına yağmen İmreği¬ 
lerden 18,5 pay almıştır. Benzer şekilde Karadeniz bölgesi tarım¬ 
sal işletme sayıları açısından ikinci sırayı, almasına yağmen term 
sal kredilerden gelişmiş dört bölge içinde en düşük payı almıştır 
(89 ve 4 12 gibi) 

3.2.3... Kredilerin faydejananlara göre dağılımı 

OZ Kanununda kredilerin tahsisinde küçük ve “orta çiftçiye öncelik verilmesi gerektiği vurgulanmıştır « Anoak 
TOZB kredilerinin işletmelerin büyüklüklerine göre veya gelir sevi¬ 
yelerine göre dağılımını, belirl seyecek kayıtlar tutulmaneletadır. Bi 
nedenle küçük çiftçilerin ne kadarının o TOZB kredilerinden yaray¬ <andığını. kesin vakamlarlm bilmek münkün değildir. ¬ 

Bununla, boraber İOZB'nin kredileme Fani 
“yetleri incelendiğinde ve krediye uygunluk şartları düşünüldüğünde 
büyük çiftçilerin avantajlı, olduğu ortaya çıkmaktadır. Krediye bak 
kazanabilmek için maddi teminat istenmesi küçük çilüçilere kârgı 
  

(26) Ekz. Tablo 24 
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işleyen bir sistem olmaktadır, Çünkü ülkemizd e çoğu toprakların ka“ 
daştrosu tanamlanmadığından tapı kaydı bulunmamaktadır. yrıca des¬ 
tekleme alımlarını finanse etmek için tarım satış kooveratillerine 
TOZB kredilerinin # 30 dan fazlası tahsis edilmişsir. Bu demektir ki, 
destekleme alımlarından dolayısıyla larımsal Xredilerdeon, yüksek 

pazar payı nedeniyle büyük işletmeler istifade etmektedirler. 

Tarım kredi kooperatiflerine tahsis eğilen 
krediler ile kontrollu krediler programı çerçevesinde, tovlam kre— 
dilerin # 20 nin küçük ve orta çiftgilere gittiği tahmin edilmekte¬ 
dir (27). Bu noktada, küçük ve orta çiftçilere ulaşmak amacıyla oluş¬ 
tuzrulmuş olan Kontrollu Krediler Programına kısaca bir göz atmak 
gereği duyulmuştur. Kontrollu kredilerin çiftçilere doğrudan veri¬ 
len zirai krediler içindeki nispi payı tablo 13'de verilmiştir. 
Tablo 13 den görüleceği gibi kontrollu kredilerin çiftçilere dâoğru¬ 
dai verilen krediler içindeki nisyi payı örtuaktadır. Ancak bu art¬ 
ma programın etkili olmasından ziyade, porgramın 1981 yılı itibariy¬ 
le 67 ile yaygınlaştırılmasının neticesidir. 

Ayrıca kontrollu zirâi kredilerin kendi 

içinde dağılımının da dengeli olmadığı ifade edilmektedir. Örneğin, 
bu program çerçevesinde çiftçilerin & 67,5 u toplam kredilerin sa¬ 
dece 25 ini paylaşmaktadır (28). Bu dengesiz dağılım neticesi 
ortalama kredi miktarları çiftçiler için yetersiz olmaktadır. Buna 
rağmen, geleneksel kredilere tezat olarak kontrollu krediler prog¬ 
ramı, çerçevesinde dağıtılan uzun vadeli kredilerin (yatırım kredi— 
lerinin) daha yüksek oranda olduğuna burada işaret etmek yerinde 
olacaktır (29). 
  

(27) Worlâ Bank Repart No 4204-1U, Ibid, Vol.IlI, p. 153. 
(28) S.Gingi, A.ge, 5.109. 

(29) S.Gingi bu çalışmada yararlanılan eserinde 1976 yılı itibariy¬ 
le kontrollu krediler programı çerçevesinde kullandırılan uzun vade¬ 1i kredi oranının 5 88 olduğumu belirtmiştir. Bkz.4.ge.S.3l0, 
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4.2.4. Kredilerin Geri Ödeme Lurumları 
  

1628'nin belli başlı kredileri için geri 

ödeme durumları Tablo 14 de gösterilmektedir, 

tablo 14 e göre TCZB borçların tabsilinde 
farkedilir bir başarı kaydetmiştir. Özellikle tarım kredi koopora¬ 
tifleri ile 'D. Zirai Donatım Kurumu kredilerinin şeri deonuşunde 

hiç bir dorun yoktur. Tarım Satış Kooperatiflerinin geri ödemele¬ 
rinde de olumlu bir gelişme mevcuttur. 

Kredilerin geri dönüşlerinde projeli kre¬ 

diler geleneksel kredilere (hormal, kredilere) nazaxan duha yüksek 
performan göntermelerine rağaen genelde çiftçilere doğrudan veri¬ 
len kredilerde de geri dönüş oranı hayli iyi görülmektedir. Neti¬ 
ce olarak ülkemiz çiftçimi borçların geri ödenmesinde iddia edildiği 
gibi ihmaller görünmemektedir. 



Zr *d “eğ PTZOM â£ayanı, şoslorz 310910 vena Tata puovsg İzsodey Tesrezddy ret : yeufey   Eş 09 SL GS oL zeTTpazg werTöy'dooy ötyeş wmirel *Ç 00T OOT  oOOT. 00E 00T z8TTpeIy veTLöy TU,HIZl *£ OOT 0OT 0O0T 00T GOT Z5T1Po1y UETTİy*dOON TpsJx ural *Z 99 6S 29 Gi TS TZSTTPOZM 'ATASOL “13 99 ta 9. i Z8T1YOLX ATTOZINON ç XJSTIYSIM TTatozg Tg © 2g — og tL 69 ZOTTYOLN TesysuaTey retıro MOTTESA mepni$od B19TTÖNJTĞ “TI   196T 0gGT GİST - o İST LİST   IS, TESYeL UTTETİXOT rTreTunmag omuvpo Toz uTuşdeTtpouy EZO. * vT oTdeL — TS 



SONUÇ 

1. © Mevcut Teşkilatlı Tarımsal Xredi Sisteminin Analizi 

Tarımsal yapının içinde bulunduğu çerçevede Türk tarı¬ 
mnın belli başlı kusurları şöyle sıralanabilir : 

i) Toprak tarımsal işletmeler arasında dengesiz dağıl¬ 
mıştır, ancak bazı bölgeler için bu durun daha da kötüdür. Örneğin 
Orta Güney ve Güney Doğu bölgeleri gibi. 

44) Tarımsal işletmelerde aşırı bir arazi parçalanması 
mevcuttur. 

iii) Toprak dağılımındaki dengesizlik nedeniyle işletme¬ 
ler arası gelir dağılımında da çarpıklıklar ortaya çıkmaktadır. 

iv) Tarımsal girdi ve hizmetlerin bölgelere göre dağılı¬ 
mında dengesizlikler vardır. 

v) Tarımda sermaye birikimi son derec6 yavaştır, 

vi) Sonuç olarak Türk tarımı düşük verimlilikle karşı 
karşıya bulunmaktadır. 

Ülkemiz tarımı böyle darboğazlar ile karşı karşıya iken, 
kredinin tarımsal gelişmede etkili olması beklenemeyscektir. Buna 
rağmen kredi, çifiçilerin taleplerinin karşılanmasında mevcut durumdan 
daha etkili ve adil olarak kullandırılabilirdi. 
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Herşeyden. önce mevcut kredi siptemi Devlet tarafından “ 
planlı dönemle işlenen kalkınma siratejisinde izlenen önceliklerini 

yansıtmaktadır. Bu ötrateji "modern telmiklerle çalışılan bu çağda 
ekonomik büyüme öncelikle sanayiye dayalı olmalı ve term dsstekle¬ 
yici rol oynamalı" görüşüne dayandırılmıştır. Böylece politikaların 
hedeti; dectekxleme alımları ve tarımsal girdilerin sübvansiyonu gibi 
müdahalelerle uygun ve yeterli gıda maddeleri üretimini ve Banayi 
haannddelerini sağlanık olmuştur. Bu müdahaleci yolitiksların neti 
ceni tarımsal kredilev büyük ölçüde devlet destekleme ulımlarının 
finansmanı için tahsis edilmiştir. 

Hükümetlerin tarımsal, destekleme poliüikesi, PT Ural. ür 
Tinz verdiği bu büyük öneme Tağmen, bu politika tarsmsal üretimin 

peturaleasında teşvik eğici oluamıştır. Bu politika kaynakların oö¬ 
KAİ kullanımıuz yönlendi rmekten ziyade gelir dağılımını iyileştirme 
sbacına yönelik bir öraç olarak kullanımın ŞüLr, Yundan da öle degtek¬ 
Jöme alımları ile büyük tarı işletmelerine dana, tasla avontaj sağ 
lanarak gelir dağılımı daha da kötüleştirileri.ş bir. 

Bu noktada ülkemizin kalkırıma, BÖLRÜRJİSİNİN, sonuçlarını , 
birçok politikacı ve pleancının “ovımın dinamik gelişmesi büyük ve 
modern Havım işletmelerine bağlı olmalıdır, küçük tarım işletmeleri 
ise verimsiz ve geri durumda İaaliyette hulumuaktadırlar" görüşünü” 
benimsemelerine bağlamak münkün olabilecektir. Bu durumda, Türk ako¬ 
momisi tarım sektörü ağırlıklı yapıdan, sanayi ağırlıklı, yapıya doğ» 

geçerken, politika tayin edenlerin bu görüşü benimsedikleri ve kiü¬ 
çük tarım işletmelerini himaye eden programların ekonomik yatıvam¬ 
lardan ziyade sosyal amaçlı. programlar olarak ele alınacağı görüşüne 
varılmaktadır. Küçük tarım işletmelerinin problemleri bugüne kadar ; 
hemen hemen bütün, kalkınma planlarında konu edilerek: çözüme kavuştu 
rulacağı ifade edilmesine rağmen; uygul onada, onların yararına hiç bir 
şey gelişmemektedir. 
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Makrar mevcut kredi sistemine denilecek olursa, toplan 
tarımgal kredilerin yarısından fazlasının devlet destekleme alımla
rını, finanse etmeye ayrıldığı hatırdanacaktır. Destekleme alımları 
ile tarımsal girdi teminine yönelik İvediler toplamı beraberce ta
ransal kredilerin İf 80'nini aluşturmaytadırlar. Zn nedenledir turn» 
da sermaye oluşumunu hızlandısmak için yatırım kredilerine tahsis 
edilecek kredi yetersiz kalmaktadır. 

Heşkilatlı tarımanı kredi çiftçilerin kredi taleplerini 
karşılayamadığından, organi za olmamış piyasa tarımsal kredi pezarın
da 4 50'den Fazla pey almaktadır. 

Bu çalışma ile tarımsal, kredinin sektors olen etkisini 
analiz edebilmek için 1028 faaliyetleri ile igilenilmiştir; çünkü 
çiftçilere doğrudan İvedi veren kuruluş oluakladıv. 

PEgRinin kredi, kullandırma faaliyetlerine dönülecek 
olursu, hatırlanacağı gibi, 1073 tara fından açılan geleneksel kredi” 
lerin mikterları, genelde gilüşilerin ihtiyacına cevap VOLENEMEK LE ş 
bu nedenle çifiçiler tarımın) amaçlı, alonon kredileri tüketim harça
malarında kullanma eğiliminde olmakladırlar. Marımsal üretim faali
jeti için-gerek yatırım, gerek işletmenin cagri harcamaları yeterli 
olmayan kredilerin tüketim amaçlarıyla kullanılması doğal bir sonuç 
olmaktadır. Çifiçiler geleneksel krediler program. çerçevesinde #r&
diye bir kez başvurduktan sonra ber yıl aynı miktarda kredi için mü
ragaatlarını yenilemekte ve bir Kısır döngü. oluşmaktadır. Böylece 
geleneksel krediler statik bir Karakter kazanarak tarımsal üretim 
faaliyetine katkıda bulunmaktadırler» 
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Geleneksel kredilerin bu statik karakteri nedeniyle son 
zamanlarda TCZB projeli krediler uygulamasına ağırlık vermektedir, 
-u tip kredilere verilen önem, maddi teminat istenmemesi ve krediye 
uygunluk için projenin yapılabilirliğinin yeterli kabul edilmesinde 
yansıtılmaktadır, 

T023'nın kredileme faaliyetleri incelendiğinde çiftçi¬ 
lere doğrudan verilen krediler içinde en büyük payın kısa vadeli 
kredilere ($ 80 gibi bir oranda) ait olduğu ortaya çıkmıştır. Kıza 
vadeli krediler içinde'de yoğunlaşma tarla ürünleri diye adlandırı— 
lan tahıllar ve endüstriyel ürünlerde olmuştur. İkraz birimleri üze¬ 
rinden tespit edilen bu kredilerin miktarları Son derece yetersiz 
kalmaktadır. 

TC2B'nin kredileme faaliyetlerinde diğer görüntü, geliş¬ 
miş bölgelerin kayırılmasıdır, Bununla beraber bu görüntüyü analiz 
cürcek biri dikkatli olmalıdır. Aksi halde bu bölgelerin kredi talep¬ 
Lerini bilmeksizin bu bölgelere daha fazla kredi talısis edildiğini 
belirtmek âdil bir hülcün olmayacaktır, M. Yudelman'ın görüşüne isti¬ 
rad ederek! 39), gelişmiş bölgelerin kredi #aleplerini geri kalmış 
bölgelerden daha yüksek olması doğal olacaktır. Aynı görüş çerçeve 
sinde büyük işletmelerin kredi taleplerinin daha fazla olması bek¬ 
lenecektir, 

Son derece eski ve büyük kuruluş olması nedeniyle, MCZE. 
nin kredi politikaları ve kredi verme İşlemlerinde katı prensipler 
hakimdir. Yoğun bürokratik işlemler neticesi kredi verildiğinden,   
(30) M.Yudelman, W.Lipton'un "Agricultural Finance and Rural Credit 

in Poer Countries" konulu makalesini analiz ederken kredi tale¬ 
binin, telmoloji seviyesinin, tarımın pazara açılme derecesinin 
ve çeşitli hizmet kurumlarının gelişme safhasının bir #onksiyao-. 
nu Olduğunu belirtmektedir. World Development 1975 , Vol.4 No.” PP.555-556 ' 
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" krediler zamanında kullandırılamanaktadır. Sonuç olarak TC2B'nin 
önceki böltmlerde açıklanan kredileme faaliyetleri ile çiftçilere 
gereken çoğunlukta ve yeterli miktarlarda ulaşmak mümkün olmumakta¬ 
dir, 

Orta ve uzun vadeli kredilerin genel tarımsal krediler 

içindeki küçük pâyı (£ 7 gibi) işaret etmektedir ki, 1OZÜ'nin mev¬ 
gut keedileme pistemi ile tarı sektörünün üretkenliğini arttırmak 
münkün olmayacaktır; zira tarım sektörünün ? kalkınması orün ve uzun 
vadeli yatırım kredilerinin nispi payının arimısına ihtiyaç göster 
mektedir. 

Çalışmanın bu kısma kader elde edilen verileri tekrar 
gözönüne getirildiğinde (İredilerin tahsis edilme şekli ve maddi 
teminat İstenmesi arazi ipoteği-gibi), TOZ3'nin uyguladığı sistemin 
küçük çiftçilerin aleyhine çalıştığı neticesine varılmaktadır. İlerne¬ 
kadav kredilerin işletme büyüklüklerine göre dağılımını tespit ede¬ 
sek veriler mevant değilse de TOZB'nin kredileme sisteminin büyük 
çiftçiler lehine çalıştığı söylenabilecektir. Çünkü bu çiftçiler 
destekleme alımlarının ve girdi. silvansiyonlarının avantajlarındon 
iatilada ettikleri gibi, aynı zemanda TOZA kredilerinin de büyük kıs¬ 
mid, düşük fahş oranı ile kullamaktadırlar, 

Beşkilâtlı tarımsal kredinin ne derece kıt olduğu düşü¬ 
nüküree, tarımsal kwedi, fonlarının çoğunlukla büyük çif tçileri fi 
nanse atmaya ve desteklemeye tahsis edilmesi, ülkemiz kaynaklarının 
isreı. olmaktadır. ii 



57 

Tarımsal kredilerin arzı açısından konu ineelendiğin¬ 
de cari fiyatlarla kredi miktarları arimış olmasına rağmen, gerçek 
anlamda artış vuku bulmamıştır. Yüksek enflasyon hızı nedeniyle, 
açılan tarımsal krediler gelişmekte olam tarım sektörünün ihtiyaç 

larına cevap verememektedir. Bunla beraber TÖZB'nin perfor 
sını değerlendirebilmek için “OZE'nin kaynakları, &çısinden resmi 
navdvat ve Merkez Bankası kaynaklarına bağlı olduğu gözden uzak 
tutulmamalıdır, Bir devlet bankası olarak destekleme ölmlerı, nede¬ 
niyle, Tarım satış koopevakiflerinin geri dönmeyen borçlarının 
yüktne katlanmak soruyda olmaktadır, 

Saluğ olarak, mevcul kredi, sistemi ile küçük ve orta, 
çifiçilari finanse ekmek igin koynak yara tılamadığı. gibi, sektörde 
sermaye hirikimini sağlayacak olan uzun vedeli kredilerin oranla 
tanın arttırılmasına gereken önem verilmemektedir. 

i 

a. Geliştirilen Teklifler 

Ülkemi.zin mevcut tarımsal, kredi, Sisteminin #melizi 
sonunda, TGZ3'nin kredileme fsoliyetlerinin geleneknel bir yeklaşım 
içinde olduğu söylenecektir. Mevcut sistemin çeşitli kesimler türü 
fından eleştirisi, yapılmasına cağmen , TOZB'nin Faaliyet lerinde çok 
az bir gelişme ve değişme mümkün olmalktadır. Mevcut sistemin etkile¬ 
ri düşünüldüğünde teşkilat. tarımsal, kredi, sisteminin ve bu siste 
min gerisinde uzanan politikaların değiştirilmesi gerektiği açıktır. 

Hükümetler tarımsal üretimin arttırılmasını amaçladık¬ 
larından, tarımsal kredi politikasının düzenlenmesinde öncelik küçük ve ortu işletmelere verilmelidir. Çünkü günümüzde “gıda ve âiğer ta¬ 
vım ürünlerinde hızlı bir artış, çiftçilerin özellikle. küçük çifiçile¬ 
rin gelişme sürecine daha fazla katılmaları ile sağlanabilir"görüşü 
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hâkim bulunmaktadır(3)1). Bu durumda deşkilat tla vazımzal kredi çift¬ 
gilerin tarımsal üretim dışı iht skyaçlarını da göz önünde bulundurma¬ 
lıdır. Çünkü giftgiker ancak temel tüketim ihtiyaykarı, Zarşılenip, 
viok Teletönleri 'de 'azaltıldığında Üretim fasliye tinde bulunacak» 
lordır( 32) 5 Ve yine Miçük ve ovta çiftçilere öncelik verilmesi yak 
Tagımı, içerisinde, W.G.lamı'ım “bireysel, sorumluluk ve grup Sörum¬ 
luluğu arasında bir hat teşkil ederek küçük çiftçinin krediye uygun¬ 
Tuğunu arslırmak münkün olabilecektir” geklindeki görüşüne dayonok, 
POZB tarafından süyük O şifüçiler içim oztak socuululuk pronaibinin 
geliştirilmesi yerinde olacakibır. 

Yeni yaklaşım i)e küçük ve orsa çilüçilere öncelik ve¬ 
silmesinin yanında, ikinei olarak, kredi Zonl   

  
A yi fügilere doğumlan, kredi vevecek yeterli fonlara 89Mip   

, olamıymcağı giti, desbeklam alımları, uygulamasındnn da ticari Vo 
  büyük ölgekli vavvu işletmeleri istifada etmektedirler. 

Meli iptan'ta “dükgir faiy oranları enflasyon ve horçla¬ 
van geri, ödenmesinde gösterilen tolerans ile birle; şimde; sa geliş“ 
    

  

   

miş ülkelerin kredi, kuruluşlarının çökmelerine ueden olasak G"(33), 
ib     görüşüne bağlı olarak di 

yil 
bir yandan büyük tarım işletmelerine avantaj sağladığı gibi öte 

iz politikasının yenilen gö   geçi” 

    meni goraktiğind inanı)maktadır. a bu düşük faiz politikası 
          

yandan bask bankaların, » baar da Krodi vermelerine engel olmaktadır. 
( 31) FAO, seheme for &gricul tural Development, Rome, 3-4 Jwe 1978, Annek 2, p.13. 

  

(32) S.Barraohlaughı;, “comment”, Yorld Developmeni 1976, Op.cit, p. 557. (33) M.Lipton, #gvicvl tural Finance and Rural Gredit in v Boor 
Gountries" World DöveLopmeni 1316, 0g. Git, p* 548 ii 
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Teşkilâtlı tarımsal kredi fonlarının yeterli olmanı , 
alternatif kredi kuruluşları kurulması fikrini yönlendirmektedir, 

Bu noktada tarım kredi kooperatifleri akla gelmektedir. TOZB'den 
daha çok şube ve eleman ile faaliyette olması nedeniyle, 102B'ye 
alternatif alması düşünülebilir. Eğer kırsal alandan mevduat top¬ 
lanalarına izin verildiği takdirde, kaynak durumları ve kredi ver¬ 
ns kapasiteleri arttırılabilecektir. Ancak ihtisaslaşmış yeni te¬ 
rımsal kredi kuruluşlarının oluşturulması zaman ve maliyete ihtiyaç 
gösterdiğinden mevcut kredi kuruluşlarının (T.C.Ziraat Bankası ve 
tarın kredi kooperatifleri gibi) güçlendirilmesine çalışmak daha 
akılcı olacaktır, | 

TCZB, faaliyetlerindeki merkezileşmeyi azaltarak, kiram 
di verme işlemlerinde daha esnek olarak, kırtasiyeciliği asgariye in¬ 
direrek ve kırsal alanlardan daha fazla mevduat toplamaya önem vero” 
vek, çiftçilerin kredi ihtiyaçlarına daha fazla cevap verebilecektir, 

, Eğer tarım sektörünün geliştirilmesi, .snaşlanıyorsa, 
kredilerin tahsis edilmesinde orta ve uzun vadeli krediler ağırlık 
verilmelidir. Kredilerin vadelerinde yapılacak olan bu farklılaşma 
dan başka büyük ve küçük çiftçilere açılan kredi hesapları ayralma- v 
lıdır. Böylece TCZB'nin çiftçilerin hangi kesimini ve ne » kadar Finan¬ se edebileceğini değerlendirmek münkün olacaktır. EN P 

Bu çalışmanın son tekliği Kredilene faaliyetlerinde 
entegrasyon yaklaşımı olacaktır. Son yıllarda Dünya Bankası tarafın 
rinde entegre yaklaşıma göre 39) çiftçiye tarımsal girdiler,” yayım 

 hişmetleri ve pazarlama imkanları beraberce götürülmelidir. Tarımsal 
  
(34) A. V.d.baar, "Issues in Small Farmer Projects", The World Banir 

and The Poor, Nartinus Nijhoff Publishing Boston/'ma Hague 1980, p.174 
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hizmet ve girdiler farklı kuruluşlar tarafından götürüldüğünden, 
koordinseyon eksikliğinden dolayı çoğunlukla çiftçilere zamanında 

ulaşmak münkün olmamıktadır. Bu durumda en iyisi çeşitli hizmetle» 
rin tek kuruluş tarafınden götürülmesi veya ilgili kuımmluşların et¬ 
kili koordinasyonunu sağlayarak hizmetlerin sutulmasıdır. Böylece 
Dünye Bankasının bahsedilen yaldaşını doğrultusunda ülkemizde 7025 

ile diğer tarım kuruluşlarının yakın işbirliği içinde olması önemle 

gerekmektedir, 

Sonuç olarak, geçimlik aeviycde bulunan çifüçilerin 

problemlerine çözüm bulmak için kvedilerin pratik bir araç olmadığı 
görüşünü banimseyon" 5) » bu çalışmanın yazarının nihci teklili, kür 
çük işletmelerden ve şekil ilkemiz tarımının gelişmesine yardım et¬ 
mek için, Devlet tarafından küçük işletmelere uygun teknolojinin te¬ 
-Bİsİi ve bazı tarımsal girdilerin sübvanse edilmesi gibi dah etkili 
araçların seçilmeni oleoaktır, 

  > 

(35) M. Dipten, Ibid, p.549 



SUMMARY 

The purpose of this paper is to analyse the way in which cre¬ 
dit ha; been used as an instrument of agriculturel policy in Turkey, 
For this aim,:8 few guestion has beeh tormulated such a8,"what sre 

“&he eharacterintic fentures çf the egricultural söctor in Turkey?*, 
"what type Of credit polioy does the Turkish Government purmue?", 
“how ar could such a policy meet the Teguirements of the Tarmers 
(especialiy the small Tarmers)? and. “who (typez o” farmeva) do bene¬ 
fit from the prezent ögricultural credit poliey?", if the eredit is 
not adegvate, how should the new approach be developed?" 

In order to find the answers of the guestions already me¬ 
tioned above, there chapters have been developed Firstiy it has 
been triesd bo outline the Turkish agriculture ey polinting out the 
capital strucire of the sector in chapter 1. he Findings of this 
chapter have becn that Turkish agriculture is having some böttle¬ 
nesks süch as ineguality of incohe among the âgricultural holdings 

düe to unegual distribution Of land, deticieney of regional distri¬ 
bution of agricultural inputs ond services and slow progress “in capk 
tal. formation, 

In Chapter II, it has besn üried to. define the agrioul tara 
eredit policy of Turkey end the institutions which deal with the-Ten¬ 
ding to agviculture.' Among” #hese inatitutions the Agricultural Bank . 
of uzkey (TCZB) and its lending system have reoeived particular at — 
#ention because it is the most important institution whieh devoten 
its .Pes3du'ces to agviculture, and extends credit to the farmers 
directiy. Thus the lendine policies and ractises. of the TÖĞZB wiil 
be presented in Chapter II. 



EZ 

Dezpite the shortage of accurate information on the capitrl 
structure within agriculture and on the distribution 06” credit given 
directly.to Tarmers by size of “arms, with &he help o? three ohaptera 
İt has been possible to make some remarks, 

Öne of these remarks that the existirg credit policy has 
been refleoting the prliorities of the development strateay purcuecd 
by Government during the planning period. This strategy is based on 
#he notion that economic growth must be based priwarily on industry 
with agriculture playing essentisİly & supportive role to survive 
in the modern technical sge. Due to interyentioniştstrategy “or ensu ¬ 
ring &üw adeguste end cheap supply o” domestit *oad stu”fa and indus¬ 

irinli rew materials, agricultural credit has been absorbed by tTinan¬ 
cing Yeguirements for the support purchases. 

Tme second remark is that the existing credit system has "a¬ 
voured the large farmers.Hence they have eujoyed the #dyantages o” 
both suypart purchases and input subsidizs6ion. 

Üonsidering tbe implications of current agricultural credit 
” , | : 2 

system such a9 recelvivg of the short term loavas, $he lion's share 
im the allacation ot İoüns,in general terms this system shows atetie 
characterend is very far from to meet the promotion 0“ agriculture. 

.Am Tuwkish agriculture 1s consisting 0” small arms, the ins¬ 
tituklonal ağriculteral credit system should give attention #9 he 
xaguiremente of gsmall, farmera, In this context iş should be keep in 
mind the new approach that the rapid inerease in Tood &nd agricultural 
production can oniy be schieved though the increased involvement o” 
Tarmers (especialiy of small farmers) in development process, 



Since credit is not regarded as 8 practicei mesns 6* denlin, 
with the problems o” mabsistende farmern. She “İnat vie 0" £hiy pin 
per's autlor bas been that for the prhmotion 06* the ann)? Taymi yıgrir. 
ter, the Government should give priarity #o more e““icient mean she 
a5 intermediate technology öui ted to small sozle farma önd wwbeidiz 

“ihe price specific inputa. 
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  Ye ri Yanlış Doğru 
Be İJ , sakır 12 tutulmalıdır tutulanmelıdır 
se 4 , aatır 5 olmakla oluamakla | 

gotır i2 & a5 & 2,5 
ae 6, son satır nufug NİZ 

8; 13 , ilk satar germayesyatırım Bermnyeshayıla 

diğer satırda geçen sermayesyatızın kelimeleri sermaye-hasıla 
olanak, 

Bı 15 , satır 11 Wi kbarında miktarından 
pe 17 , satır 8 teşkilaşlanmıış tegkilatlanmanı.ş 
Me 20 , satır 1) değerlendirildiği değerlendirildiğinde 
ge 21 , sAtar 2 dnyanılmıştır dayandırılınıştır. 
sı 25 , satır 23 öndelikle öncelikli 

Bi 38 , satar 9 #wminat üeminat 
Bi , star 15 izlemediği iyLemediği 
8: 47 , batar ö hzırlannasıyla da  hatuzlanmasıyla de 
Bi 50 , satır 1) çifiçisi çiliçisinin 

ç.Batır İ4 ihmaller ihmalleri 
e: 53 , satar 2 işlenen ielenen 

, satar 2 stratejisinde strateğjğininin 
, gatır 2 iaLenen ¬ 

ye 54 , son satır Hulunmaktadırlar vulumenaktadırlar 



  


