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ERZURUM İLİ ORMAN KÖYLERİNİN SOSYO–EKONOMİK DURUMUNUN TESPİTİ VE 

KALKINMALARINDA ETKİLİ OLAN FAKTÖRLERİN İRDELENMESİ 

 

Giriş 

Türkiye’de orman ve dağ köyleri alt yapı 

imkânlarından yoksun, iklim ve arazi yönünden ağır 

şartlara sahip, aile başına düşen arazi miktarı en alt 

grupta, toprakları verimsiz ve yoksulluk sınırındaki 

en alt gelir grubunu oluşturmaktadır. 

Orman köyleri kaynak yönetimini 

etkilemeleri, kaynak yönetiminden doğrudan 

etkilenmeleri, seslerini yeterince duyuramamaları 

ve ekonomiden çok az pay almaları nedeniyle en 

dezavantajlı ilgi grubundadırlar. Bu bağlamda 

orman kaynaklarının etkin, sürdürülebilir ve 

katılımcı bir şekilde yönetiminde orman 

köylülerinin istem ve beklentilerinin dikkate 

alınması gerekmektedir. 

Ülkemiz iklim, coğrafi yapı, bitki örtüsü, sosyo 

ekonomik durum ve kültürel olarak çeşitlilik göster-

mektedir. Orman köylerinin farklı yapılarda olması 

nedeniyle yapılacak çalışmaların bölgesel çerçe-

vede yapılması gerekmektedir. Orman köylüsünün 

problemlerine çare bulmak, onları sosyo-ekonomik 

yönden kalkındırmak, Türk Ormancılığının en 

önemli hedeflerinden biri olmalıdır.  

Erzurum ili topraklarının kullanım açısından 

dağılımında en önemli pay %68.2 ile çayır ve mera-

lardır. Ekili dikili alanlar, il topraklarının 

%18.3’ünü, ormanlık alanlar ise %9.2’sini kapsa-

maktadır. İlin büyük bölümü doğal step alanı içine 

girer. Erzurum, ülkenin başlıca hayvancılık bölgesi 

olan Kuzeydoğu Anadolu’da yer almakta olup sığır 

varlığı ile Türkiye’de birinci sırada bulunmaktadır. 

İl hayvancılığına genel olarak ilkel yöntemler ege-

mendir, verim düşük ve büyük ölçüde mera hayvan-

cılığı yapılmaktadır. Orman köylerinde her ne kadar  

 

olumsuz şartlar olduğu bilinse de özellikle yörenin 

hayvancılık potansiyelinin yüksek olması ancak bu  

potansiyelin yeterince değerlendirilemediği, bu-

nunla beraber diğer sektörler açısından da araştırma-

ların yapılarak alınabilecek önlemlerin belirlenmesi 

önemlidir. 

Bölgeler arası sosyo-ekonomik gelişmişlik fark-

lılıkları ülkemizin en temel sorunlarından biridir. 

2013 yılı verilerine göre Erzurum, 81 il içerisinde 

45. sırada yer almaktadır. Zaten yoksulluk sınırın-

daki en alt gelir grubunu oluşturduğu bilinen orman 

köylerinin, gelişmişlik düzeyi üçüncü grupta yer 

alan bir ilde bulunmaları bu araştırmanın önemini 

göstermektedir.  

Yapılan Çalışmalar 

Çalışma alanını; Erzurum ilindeki orman 

köylerini kapsayan 15 ilçedeki 55 orman köyü 

oluşturmuştur. Yerleşim yerlerinde köy hakkında 

bilgi almak üzere her bir orman köyü için ‘Köy 

Tanıtım Anketi’ ve işletmeler (aileler) hakkında 

bilgi almak içinde 197 adet ‘ Çiftçi Tanıtım Anketi’ 

uygulanmıştır. 

‘Köy Genel Bulguları’ ve ‘İşletme-Hane Genel 

Bulguları’ verileri genel istatistiki değerlendirmeler 

dışında ‘Faktör Analizi’ yoluyla değerlendirilmiştir. 

Bu değerlendirmelerle, orman köylerinin sosyo-

ekonomik yapılarında etkili olan faktörler ortaya 

konulmuştur. Böylece, orman köylerinde yaşayan 

hanelerin kalkındırılabilmesinde hangi faktörlerin 

etkili olduğu saptanmıştır. 
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Sonuç ve Öneriler 

Orman köyleri yerleşimlerinden dolayı ciddi 

üretim kayıplarına sahiptir. Köylerin en önemli 

sorunu olarak sulama kanalı yokluğu- yetersizliği, 

bitkisel üretimdeki verim düşüklüğü ve dağınık ve 

parçalı arazi şekli belirtilmiştir. Bitkisel üretimde 

kuru tarım ilk sırada gelmektedir. İşletme başına 

düşen ortalama kuru tarım alanı 109 dekar, ortalama 

sulu tarım alanı 11 dekardır. En çok üretimi yapılan 

ürünler içerisinde buğday ilk sırada yer alırken, bunu 

yonca, arpa ve korunda takip etmektedir. İşletmelerin 

yetiştirdikleri tarla ürünlerine ait verim değerleri de 

ülke ortalamasının altındadır. 

Hayvancılığa ait sorunlar olarak; yem bitkileri 

üretiminin yetersizliği ve piyasadan temin edilen 

yemlerin pahalılığı, meraların vasıf ve kalitesinin 

yetersiz olması, besi ve süt hayvancılığına uygun 

ırkların kullanılmaması nedeni ile verimin düşük 

olması ve pazarlama sorunları başta gelmektedir. 

İşletmelerin hayvancılıktan elde ettikleri ürünler 

%62.9 oranında inek sütü, peynir ve tereyağıdır. 

Orman köylerinde yaşayan ailelerin temel 

geçim kaynağı tek başına hayvancılık veya tarım ve 

hayvancılıktır. Çalışmaya konu olan işletmelerin 

%75’inde büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığı 

olduğu belirlenmiştir. Orman işçiliğinden geçinme 

durumunun ise geri çok geri plandadır.  

Hane başına düşen ortalama nüfus 4.6 kişi olup,  

ailelerin, çekirdek aile yapısı kazandığını 

göstermektedir.  Eğitim düzeyi genel olarak 

düşüktür. 

Bölge orman köylerinde göç olgusu 

yaşanmaktadır. 2000 – 2014 yılları arasında nüfus 

artış hızı -%2.09 olması bunun bir göstergesidir. Göç 

nedeni olarak ‘topraksızlık’ %62 olarak ilk sırada 

belirtilmiştir. 

Orman köylüsünün orman teşkilatından en 

önemli beklentileri %42.9 ile yakacak odun desteği 

ve %31.1 ile de ORKÖY (hayvancılık kredisi) 

desteği talepleridir. 

Aile geliri en fazla yiyecek, giyecek ve çocuk 

eğitimine harcanmaktadır. İşletmeler ısınmada tezek 

pişirmede ise tüpgaz başta olmak odun ve kömür 

kullanmaktadır.  

 

 

Faktör analizi sonucu tespit edilen kalkınmada 

etkili faktörler ve bu faktörlere ait değişkenler 

şunlardır; 

1- Alan varlığı (toplam alan, kuru tarım alanı ve 

nadas alanları) 

2- Tarımsal mekanizasyon (traktör, patos ve ot 

biçer) 

3- Pazara uzaklık (köylerin ilçeye uzaklığı ve 

asfalt mesafesi) 

4- Göç (göç eden aile sayısı ve işsizlik) 

5- Köylerin kadastro durumu 

6- Köylerin alt yapı durumu (ilçeye stabilize 

uzaklık) 

7- Meyvecilik (kayısı, dut ve ceviz) 

8- Sulu tarım alanı varlığı 

9- Endüstriyel bitki üretimi (mısır) 

10- Hayvancılıktan elde edilen gelir 

11- Göç ve hayvancılık yem girdi (çocukların 

eğitimi nedeniyle göç ve arpa ekim alanları) 

12- Hayvancılık yem girdi (yulaf, çavdar, fiğ, ko-

runga ve yonca ekim alanları) 

Sonuç olarak, Erzurum İli orman köylerinde 

yaşayan ailelerin; hem coğrafi şartlar hem de iklim 

yapısı bakımından hayvancılıktan başka 

alternatiflerinin olmadığı gerçeği ortaya çıkmıştır. 

Gerek hayvansal üretimde yapılması gereken 

çalışmalar ve gerekse bitkisel üretimde özellikle yem 

girdi maliyetlerini düşürecek tedbirler ve üretilmesi 

gereken ürün cinsleri sonuç raporunda ayrıntıları ile 

ele alınmıştır. İlgili kurumların bu konularda 

yapacakları yatırımlar ve uygulamalarla orman 

köylerinde yaşayan yöre halkının kalkınması 

sağlanabilecektir. 
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