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Devlet Planlama Teşkilatõ’nõn Kuruluş ve Görevleri Hakkõnda 540
Sayõlõ Kanun Hükmünde Kararname, “İktisadi ve sosyal sektörlerde
uzmanlõk alanlarõ ile ilgili konularda bilgi toplamak, araştõrma yapmak,
tedbirler geliştirmek ve önerilerde bulunmak amacõyla Devlet Planlama
Teşkilatõ’na, Kalkõnma Planõ çalõşmalarõnda yardõmcõ olmak, Plan
hazõrlõklarõna daha geniş kesimlerin katkõsõnõ sağlamak ve ülkemizin
bütün imkan ve kaynaklarõnõ değerlendirmek” üzere sürekli ve geçici
Özel İhtisas Komisyonlarõnõn kurulacağõ hükmünü getirmektedir.
Başbakanlõğõn 14 Ağustos 1999 tarih ve 1999/7 sayõlõ Genelgesi
uyarõnca kurulan Özel İhtisas Komisyonlarõnõn hazõrladõğõ raporlar, 8.
Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ hazõrlõk çalõşmalarõna õşõk tutacak ve toplumun
çeşitli kesimlerinin görüşlerini Plan’a yansõtacaktõr. Özel İhtisas
Komisyonlarõ çalõşmalarõnõ, 1999/7 sayõlõ Başbakanlõk Genelgesi,
29.9.1961 tarih ve 5/1722 sayõlõ Bakanlar Kurulu Kararõ ile yürürlüğe
konulmuş olan tüzük ve Müsteşarlõğõmõzca belirlenen Sekizinci Beş
Yõllõk Kalkõnma Planõ Özel İhtisas Komisyonu Raporu genel çerçeveleri
dikkate alõnarak tamamlamõşlardõr.
Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ ile istikrar içinde büyümenin
sağlanmasõ, sanayileşmenin başarõlmasõ, uluslararasõ ticaretteki payõmõzõn
yükseltilmesi, piyasa ekonomisinin geliştirilmesi, ekonomide toplam
verimliliğin arttõrõlmasõ, sanayi ve hizmetler ağõrlõklõ bir istihdam
yapõsõna ulaşõlmasõ, işsizliğin azaltõlmasõ, sağlõk hizmetlerinde kalitenin
yükseltilmesi, sosyal güvenliğin yaygõnlaştõrõlmasõ, sonuç olarak refah
düzeyinin yükseltilmesi ve yaygõnlaştõrõlmasõ hedeflenmekte, ülkemizin
hedefleri ile uyumlu olarak yeni bin yõlda Avrupa Topluluğu ve dünya ile
bütünleşme amaçlanmaktadõr.
8. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ çalõşmalarõna toplumun tüm
kesimlerinin katkõsõ, her sektörde toplam 98 Özel İhtisas Komisyonu
kurularak sağlanmaya çalõşõlmõştõr. Planlarõn demokratik katõlõmcõ
niteliğini güçlendiren Özel İhtisas Komisyonlarõ çalõşmalarõnõn dünya ile
bütünleşen bir Türkiye hedefini gerçekleştireceğine olan inancõmõzla,
konularõnda ülkemizin en yetişkin kişileri olan Komisyon Başkan ve
Üyelerine, çalõşmalara yaptõklarõ katkõlarõ nedeniyle teşekkür eder,
Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ’nõn ülkemize hayõrlõ olmasõnõ
dilerim.
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1) GİRİŞ
Ülkenin insan kaynaklarõ potansiyelinin nicel ve nitel özelliklerinin önemsenerek
ihtiyaçlarõnõn giderilmesi, mevcut doğal ve finans kaynaklarõ ile yapay elde edilebilecek
olanaklarõn en akõlcõ biçimde kullanõlarak toplumun güven ve refahõnõ arttõrõcõ ilkelerin
belirlenmesi ve bu amaca yönelik araçlarõn doğru kullanõlarak, sürdürülebilir yaşam standartlarõnõn
yaratõlmasõ, planlamanõn gereğidir.
Bu amaca yönelik yapõlan VIII.Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ (8. BYKP) çalõşmalarõnda,
98 adet özel ihtisas komisyonu (ÖİK) oluşturulmuştur. Bu komisyonlarõn her biri kendi
alanlarõnda çalõşmakla birlikte ilişkili konularda, plan bütünlüğünün sağlanmasõ bakõmõndan diğer
komisyon çalõşmalarõyla da uyumlu olmak zorundadõr. Bunu gerçekleştimenin en önemli yolu,
kavramlar üzerinde dil birliğinin sağlanmasõdõr. Bu durumda, hem problemlerin herkes tarafõndan
aynõ biçimde algõlanmasõ ve hem de sunulan çözümlerin kolayca irdelenebilmesi mümkün
olabilecektir.
Bölgesel Gelişme, Kentsel Planlama, Kõrsal Kalkõnma kavramlarõndan bölge için
gelişme, kent için planlama, kõrsal için kalkõnma ifadelerinin kullanõlmasõ; amaç ve araçlarõn hangi
yöntemle ele alõnmasõ gereği konusunda belirsizlik yaratmõştõr. Bu durum, kavramlarda örtüşen
algõlamalarõ engellemektedir.
Temel Yapõsal Değişim öngörülerinde belirtilen insan kaynaklarõnõn geliştirilmesiyle
bağõmlõ beslenme, eğitim, sağlõk, nüfus, aile planlamasõ, istihdam ve işgücü kavramlarõnõn
ekonomik ve sosyal gelişme içeriğinde; sektörel olarak tarõm, sanayi ve hizmet (dikey planlama)
yapõlanmasõnda ve ülkesel ölçekte (yatay planlama) makro düzeyde belirlenen hedeflerin
gerçekleşmesinin ön koşulu; kõrsal kavramõnõn, çağdaş kavramõyla özdeşleşmesidir.
Diğer bir deyişle; önce doğa önce insan ilkesinden hareketle, insanõn yaşadõğõ alana ve
alõşkanlõklarõna göre ihtiyaçlarõnda oluşan göreceli değişiklikler, insanca yaşama kriterini ve
normlarõnõ değiştiremez.
Bu bağlamda; insan ihtiyaçlarõnõn önceliklerinin saptanmasõnda “tek ölçüt, tek insan”
ilkesiyle;
beslenme,
sağlõk,
konut,
eğitim,
kültürel ihtiyaçlar
sõralamasõnõn izlenmesi, bu ihtiyaçlarõnõ giderebilmek için herşeyden önce insanlarõn üretime katkõ
yapabilme olanağõnõn yaratõlmasõ, gelişen teknolojinin işgücü gereksinimi ve istihdam
olanaklarõnõn gelecek 5 –10 – 20 yõllõk perspektifi (kõsa–orta–uzun dönem) doğrultusunda
oluşturulacak düzenleme ve öngörülerin Kalkõnma Planlarõnda yer almasõ gerekmektedir.
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2) KAVRAM ÇERÇEVESİ VE İLKELER
Kõrsal alan kalkõnma politikalarõ; kõrsal alan toplumlarõnõn ekonomik, toplumsal ve
kültürel olanaklarõnõ geliştirmek, bu toplumlarõ ulusal yaşam düzeyine kavuşturmak, onlarõn ulusal
gelişmeye bütünüyle katõlmalarõnõ sağlamak üzere, toplum ve devletin birleşik çabalarõ sonucu
ortaya çõkan ilerlemeyi kapsayan politikalardõr.
Kõrsal kalkõnma politikalarõnõn ve kõrsal alanda yeniden yapõlanmanõn tartõşõldõğõ bir
süreç, her şeyden önce kavram olarak buluşmayõ, uzlaşmayõ gerektirmektedir.
Kuşkusuz, “kõrsal alan“ ile “tarõmsal alan” ve “ kõrsal kalkõnma” ile “tarõmsal kalkõnma”
kavramlarõnõ özdeş yada aynõ anlamda saymamak gerekir. Yalõn bir anlatõmla, “kentsel
yerleşmeler dõşõnda kalan yerler” diye nitelendirilebilecek “kõrsal alan” kavramõ, aslõnda
tanõmlayõcõ somut-nesnel öğeleri bulunan bir mekandõr.
- Kõrsal alanda yaşam ortamõ ve ekonomik aktiviteler, önemli ölçüde doğal üretim
kaynaklarõnõn kullanõm ve değerlendirilmesine bağlõdõr.
- Ekonomik- toplumsal- kültürel gelişme süreci, göreli olarak yavaş işlemektedir.
- Teknolojik gelişmenin yaşama ve üretime yansõma oranõnõn, göreli olarak gecikmeli
olduğu bir alan söz konusudur.
- Gelenek ve törelerin, yaşam biçimini ve kurallarõnõ etkileme gücü fazladõr.
- Yaşam biçimi ve tüketim kalõbõ, görece gelenekseldir.
- İnsan ilişkilerinde yüz yüzelik yaygõndõr.
Belirleyici öğeleri tanõmlanan bu alanõn kalkõnmasõna ilişkin tanõmlamaya geçmeden,
kalkõnma ya da son zamanlarda daha yaygõn kullanõlmaya başlayan gelişme kavramõnõ da açõklõğa
kavuşturmak gerekmektedir.
Çok genel bir tanõmla; “ ekonomik büyüme, sanayileşme, bilim ve teknikte gelişme ve
bireyin yaşam kalitesinin iyileştirilmesi” biçiminde tanõmlanan kalkõnma kavramõ, son dönemlerde
sürdürülebilirlik ve insan kaynaklarõnõn geliştirilmesi boyutlarõnda, yeni yorumlarla gündeme
getirilmektedir.
Raporun temel doğrultu ya da stratejilerini oluşturacak olan insan kaynaklarõnõn
geliştirilmesi ya da yaşam niteliğinin iyileştirilmesi ve “ sürdürülebilirlik” kavramlarõ, günümüz
dünyasõnda, toplumun gelecek kaygõsõnõ ve paylaşõm dengesini öngören yaklaşõmlarla
bütünleşmiş, örtüşmüş bulunmaktadõr.
Kõrsal alan kalkõnmasõ, hem bir eğitim hem de bir örgütlenme işidir. Kõrsal alan kalkõnma
politikasõ ile ilgili yapõlacak planlar toplumun gereksinimlerini göz önünde tutulmalõ, zorla kabul
ettirilmemelidir. Toplum, istediklerini elde etmedikçe kõrsal alan kalkõnma çalõşmalarõna
katõlmamaktadõr. Ayrõca, tarõmsal çalõşmalar, beslenme, eğitim, mesleki önderlik ve öğretim,
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kooperatifler, el sanatlarõ, küçük sanayi, sosyal güvenlik çalõşmalarõ, konut yapõmõ, planlama ve
sağlõk politikalarõ; kõrsal alan ve ülke planlarõ ile bir bütünlük sağlamalõdõr.
Bu çerçevede, yaşam niteliğinin gelişmesi veya insan kaynağõnõn iyileştirilmesi öngörüsü genellikle; “ bireyin gelirini artõrmak, eğitim, sağlõk, konut, sosyal güvenlik, insanca
yaşamak için yeterli-dengeli beslenmek ve yaşanabilir ortamda soluk almak” biçiminde
algõlanmakta ve tanõmlanmaktadõr. Tanõmda yer alan boyutlar kõrsal toplum açõsõndan öncelikle
geçerli ve gerekli özellikleri içermektedir.
Doğal üretim kaynaklarõnõn korunarak-geliştirilerek verimli kõlõnmasõnõ, kalkõnma ile
doğal kaynak dengesinin gözetilmesini, kalkõnma süreçlerinde doğal ve çevresel değerlerin
korunmasõnõ, kalkõnmanõn ve doğal kaynaklarõn yararlarõnõn gelecek kuşaklara aktarõlmasõnõ ve
insanõn istikrarlõ gelir ve yaşam güvencesinin sağlanmasõnõ öngören bir yaklaşõm olarak her kesim
tarafõndan paylaşõlan “ sürdürülebilirlik” ve “sürdürülebilir kalkõnma “ kavramõ, en az kentsel
toplum kadar kõrsal toplum için de temel bir gelişme anlayõşõ niteliği taşõmaktadõr.
İnsan kaynaklarõnõn geliştirilmesini de öncelikli hedef olarak kapsayan bu anlayõşlar,
kõrsal kalkõnma amaçlarõ açõsõndan da aynõ ölçüde geçerlidir.
Özetlenen yaklaşõmlar çerçevesinde, kõrsal kalkõnma için birbirini tümleyen aşağõdaki
tanõmlamalarõn yapõlmasõ mümkündür.
Kõrsal kalkõnma:
-

Ekonomik, toplumsal ve kültürel boyutlarõ bulunan bir süreçtir.
Evrensel ölçütler, eşitlik ve denge (adalet) ilkeleri ile geliştirilmiş kõrsal yaşam
düzeyidir.
Kõrsal toplumun ülke gelişmişliği ve refahõndan, yerinde kalkõnarak pay almasõdõr.
Kõrsal emeğin üretken olduğu ve haklarõnõ aldõğõ bir istihdam biçimidir.
Kaynaklara daha iyi ulaşõm, refah ve gelirin dengeli paylaşõlarak geliştirilen yaşam
düzeyidir.
Kõrsal alanda yoksulluğun ve kötü beslenmenin yok edilmesidir.
Kõrsal toplum yaşamõnõn modernizasyonudur.
Kent/kõr ayrõşõmõnõn azaltõlmasõdõr.
Kõrsal sayõlan ortamlarõn ekonomik kalkõnmasõdõr.

Kavramsal çerçevesi genelde kalkõnma – gelişme, özelde ise kõrsal kalkõnma olarak
tanõmlanmaya çalõşõlan bu sürecin ilkesel temellerinin oluşabilmesi aşağõda belirtilen hususlar
çerçevesinde mümkündür:
-

Başta insan olmak üzere, doğal kaynaklarõ, ekonomiyi, teknolojiyi, yönetimi, hukuku
ve siyaseti yakõndan ilgilendiren kõrsal kalkõnma, topyekun kalkõnmanõn önemli bir
boyutudur.

-

Kalkõnmanõn bütünselliği kapsamõnda ele alõnmalõ ve aynõ nedenle bu bütünün diğer
öğelerini de gözetmek durumundadõr.
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-

Aynõ yaklaşõmla, yerel ve bölgesel ölçekte tasarlanacak kalkõnma, ülke kalkõnmasõ
içerisinde görülmelidir.

-

Kõrsal alanda tüm zorluklarõna rağmen asayişin sağlanmasõ ve böylece toplumun iş
yerinde kendini emniyette hissetmesi sağlanmalõdõr.

-

Kõrsal alan toplumunun kendine güven duygusu geliştirmelidir.

-

Kõrsal alan toplumunun verimli üretme ve ürettiği malõ pazarlama vasõflarõ
geliştirilmelidir.

-

Kõrsal kalkõnma, yalnõzca tarõmsal kalkõnmayõ değil aynõ zamanda; sanayileşme,
eğitim, sağlõk, sosyal güvenlik, barõnma, ulaşõm ve nihayetinde istihdam alanlarõnda
gelişmeyi kapsamaktadõr.

-

Kõrsala özgü koşullar, gereğince ve doğru analiz edilmelidir. Çözümlenen koşullara
göre gerçekçi modeller üretilmelidir.

-

Kõrsal kalkõnmanõn, taşõdõğõ ekonomik ve toplumsal rol ve gelişme potansiyeli
bakõmõndan başlangõç noktasõ " tarõm " olmalõdõr.

-

Kalkõnma için ikincil doğrultuyu; kõrsalda konumlandõrõlmõş tarõma dayalõ sanayi ile
tarõma girdi üreten sanayi oluşturmalõdõr.

-

Kalkõnma süreci, gelir artõşõnõ ve refahõ öngörmelidir.

-

Tüm süreçler, kõrsal toplumun demokratik katõlõmcõlõğõ ile yaşama geçirilmelidir.

-

Kalkõnma; ekonomik, toplumsal, kültürel ve bu nedenlerle siyasal bir süreç
olduğundan, böylesi bir sürecin tasarlanmasõ ve uygulanmasõna ilişkin politika ve
araçlarõn seçiminde, siyasal tercihlerin önemi gözönünde bulundurulmalõdõr.

3) MEVCUT DURUM VE SORUNLAR
3.1) MEVCUT DURUM
Ülkemizde araştõrma yetersizliğinden sõkça söz edilmesine rağmen; mevcut birikimlerden
koordineli yararlanma olanağõ sunan, bilimsel verilere dayalõ çalõşmalarla desteklenen kalkõnma
planlarõnõn, yetki ve yaptõrõmlarõ konusundaki eksiklikler nedeniyle uygulamada yeterince
önemsenmediği görülmektedir.
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1960’lõ yõllarda başlayan Beş Yõllõk Kalkõnma Planlarõ dönemlerinin sekizinci plan
çalõşmalarõnda; doğal olarak, geçmiş 7 dönemin sorgulanmasõna ve sonuçlarõnõn iyi analiz edilerek
önümüzdeki dönem için etkinliği arttõrõcak yönde kullanõlmasõna ihtiyaç duyulmaktadõr.
Özellikle 1970'li yõllardan sonra, dõş kaynakla finanse edilen yerel projelerle, benzerleri
daha önce dünyanõn değişik bölgelerinde uygulanmõş "kõrsal kalkõnma" projeleri gerçekleştirilmiş
ve uygulamaya devam edilmektedir. Bunlarõn bir bölümünün adõ bile "kõrsal kalkõnma"
sözcüklerini içermektedir. Bu tip projeler arasõnda:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Yaş Sebze ve Meyve Geliştirme Projeleri (MEYSEP)
Çorum-Çankõrõ Kõrsal Kalkõnma Projesi
Erzurum Kõrsal Kalkõnma Projesi
Hayvancõlõğõ Geliştirme Projeleri (5 adet)
Tarõmsal Yayõm ve Uygulamalõ Araştõrma Projeleri (TYUAP I ve II)
Yozgat Kõrsal Kalkõnma Projesi
Ordu-Giresun Kõrsal Kalkõnma projesi
Doğu Anadolu Havza Geliştirme Projesi
Ortak Ormancõlõk için Uygun Metodlarõn Geliştirilmesi Projesi
Ürün Borsalarõ Geliştirme Projesi sayõlabilir.

Ayrõca, Valiliklerimiz; Sosyal Yardõmlaşma ve Dayanõşmayõ Teşvik Fonu desteği ve İl
Özel İdareleri kanalõyla kõrsal alan yönelik istihdam artõrõcõ önemli faaliyetlerde bulunmaktadõr.
Bu faaliyetler arasõnda seracõlõk, arõcõlõk, halõ-kilim dokumacõlõğõ ve hayvancõlõk ilk anda akla
gelenlerdir.
Öte yandan, Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõ ve Sümer Halõ A.Ş. Genel Müdürlüğü'nün
kõrsal alana yönelik faaliyetlerde bulunmakla birlikte yapõlan çalõşmalar yeterli düzeyde değildir.
Güneydoğu Anadolu Projesi kapsamõnda, kõrsal kalkõnma başlõğõ altõnda olmayan ancak
kõrsal alanda yaşayan yöre insanõna yönelik bir dizi mikro çalõşma yürütülmektedir. Bu çalõşmalar,
kõrsal alanda yaşayanlarõn eğitim, örgütlenme, yaşam ve gelir düzeylerinin arttõrõlmasõnõ
amaçlamaktadõr. GAP Bölge Kalkõnma İdaresi Başkanlõğõ'nõn koordinasyonu ve katkõlarõ ile
Dünya Bankasõ, UNDP, FAO, WHO, ILO gibi uluslararasõ kuruluşlarõn yanõ sõra Valilikler,
belediyeler, kamu kuruluşlarõ ve sivil toplum kuruluşlarõ ile bölge çapõnda ilk kez yapõlan ve
başarõlõ olan çok sayõda çalõşma gerçekleştirilmiştir.
Bugüne kadar her plan içinde farklõ başlõklar ve bölümlerde yer alan, farklõ ifadeler
kullanõlarak açõklanmaya çalõşõlan; tarõm, tarõmsal yapõ, tarõmsal sorunlar, kõrsal alt yapõ, kõr,
kõrsal, tarõm işletmesi, tarõm nüfusu, kõrsal alan nüfusu kavramlarõyla ortaya konan sorunlarõn,
birbirleriyle çelişmese de, çözümleri için bütünsel ve öncelikleri belirleyen önerileri ve
yaptõrõmlarõ olamamõştõr. Sonuç olarak, kavramlar birbirine ikame eder şekilde kullanõlõrken,
sorunlarõn birbiriyle bütünselliği dikkate alõnmaksõzõn sunulan parçacõ çözüm önerileri de başarõlõ
olamamõştõr.
Bu durum; kaynaklarõn, ihtiyaçlarõn ve sorunlarõn belirlenmesi ve giderilmesinde
zorluklar ve anlaşõlmazlõk sonucu çözümsüzlük getirmiştir. Neticede sadece rakamsal ve oransal
istatistiksel veriler ile yaklaşõmlar ortaya konmuş fakat planõn "kõrsal kalkõnma" ile ilişkili
bölümler arasõndaki çelişkileri giderici, bütüncül bir yaklaşõm ortaya konamamõştõr.
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Kõrsal alan ifadesinin anlaşõlmasõ için; varolan ve olasõ kentsel değişimler, gelişimler ve
sorunlarõn gündeme getirilerek, konuya birlikte bakõşõn kavramsal öneminin vurgulamasõ
gerekmektedir.
Kentsel tanõmlanan alanlarda, nüfus artõşõna paralel ihtiyaç duyulan alt yapõ
maliyetlerinin ulusal ekonomiye etkilerinin belirlenmesi; artan trafiğin, yol ihtiyacõ ve harcanan
dõşa bağõmlõ petrol ilişkisinin ortaya konmasõ; kent merkezleri ve yakõn çevresinde çoğalan düşük
nitelikte, sağlõksõz konut yerleşimleri ve kent dokusuna olan ekileri ile imar aflarõnõn sonuçlarõnõn
değerlendirilmesi; gelişen teknoloji ve talebin üstünde oluşan göçün, kentlerde yarattõğõ işsizlik
sorununun incelenmesi gibi kentsel problemlerin ilişkili alanlara olan etkilerinin ortaya konmasõ,
planlama ve kalkõnma araçlarõnõn dağõlõmõndaki dengelerin yeniden gözden geçirilerek, yeni
yaklaşõmlarõn ve düzenlemelerin zorunluluğunu ortaya koyacaktõr.
Kalkõnma planlarõ çerçevesinde; sorunlarõn birbiriyle olan sõkõ ilişkisinin ulusal / ülkesel
planlamaya esas ulusal çõkarlar ve uluslararasõ anlaşmalar boyutunda ele alõnmasõ, bölgesel /
işlevsel alan planlamasõ doğrultusunda kõr ve kent kriterlerinin yeniden gözden geçirilmesi, birinin
diğerinin alternatifi değil tamamlayõcõsõ olarak görülmesi ve böylece beklentiler ile ihtiyaçlarõn
belirlenmesi ve karşõlanmasõnda; kaynaklarõn, mekansal ve ekonomik planlanmasõnõn
bütünleştirilmesi ve bunun kararlõlõkla uygulanabilir ve sürdürülebilir öngörüler olarak
geliştirilmesi önem kazanmaktadõr.
Ülkemizde kõrsal alan tanõmõ, 81'e çõkarõlan il sayõsõ dahilinde, metropolitan yerleşimler
dõşõnda yer alan illeri kapsayan, ilçe, köy ve mezralarda her türlü sosyal güvenceden (iş
olanaklarõ, sigorta, emeklilik, eğitim, sağlõk ve kültürel etkinlikler) yeterince yararlanamayan
bireylerin sayõsal çoğunluğu oluşturduğu mekansal büyüklüğü ifade etmektedir.
Anõlan metropolitan yerleşimlerde, göç etmiş nüfusun yaşam koşullarõ ve standartlarõ
kõrsaldan daha iyi olmamakla birlikte, maliyetler ve kalkõnma açõsõndan sorunlarõ daha da
büyütmektedir.
Kõrsal alan olarak tanõmlanan, en temel insan ihtiyaçlarõndan yoksun bu coğrafyada,
üretim ve çalõşma koşullarõnõn olmayõşõ yaşamõ olanaksõzlaştõrmõş, bir beklenti ve umut insanlarõ
daha güzeli bulmak anlamõnda göçe zorlamõştõr.
Ayrõca, yaşanan terör olaylarõ nedeniyle insanlarõn yaşamlarõnõ kaybetme korkusu, Doğu
ve Güneydoğu Anadolu’da çok hõzlõ ve yoğun bir göçe sebep olmuştur.
Bu gözlemler; planlama çalõşmalarõnõn ülkesel / ulusal içeriğinde yer alan ister bölgesel
planlama ister kentsel ya da kõrsal boyutunda; öncelikle havza planlama ilkesiyle, oluşmasõnda
kimsenin katkõsõ bulunmayan ve yeniden üretilmesi de mümkün olmayan kõt nitelikteki doğal
kaynak, toprak ve suyun niteliklerinin korunarak kullanõlmasõ yoluyla insan ihtiyaçlarõnõn
giderilmesi, önceliklerin belirlenmesi ve yönlendirmenin gereğini vurgulamaktadõr.
Bu durum, üzerinde her türlü faaliyetin gösterilmesinde mutlak ihtiyaç duyulan, faaliyetin
türüne göre adõ değişen ana unsur toprağõn, arazi kullanõmõ olarak ifade edilen şekliyle imar yasasõ
başta olmak üzere, yerel yönetimler yasasõ ve ilgili tüm yasalar içerisinde niteliklerini önemseyen
yaptõrõmlara yer verilmesini, VII. BYKP' da öngörülen su yasasõ ve toprak yasasõnõn çõkarõlmasõ,
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mülkiyet kavramõnõn kullanõm hakkõnõ ifade etmesi ve kullanõm hakkõnda toplum yararõnõn
önceliklerinin ortaya konmasõnõ gerektirmektedir.
VII. BYKP da “Kõrsal Altyapõ” bölümünde yer alan "Toprak ve Su Kaynaklarõnõn
Geliştirilmesi" ;
-Tarõmsal altyapõnõn oluşturulmasõ,
-Kaynaklarõn yönetimi ve etkin kullanõmõna yönelik çalõşmalarla özdeşleştirilmiştir.
”Kentsel Altyapõ” bölümünde de toprak ve su kaynaklarõnõn geliştirilmesi kapsamõnda
yer alan altyapõ yatõrõmlarõnõn planlanmasõ, uygulanmasõ ve yönetiminde; yararlananlarõn fikirsel,
fiziksel ve mali katõlõmlarõnõn sağlanmasõ öngörülmüştür.
Bu tür planlama yaklaşõmõyla, kaynaklarõn ve mevcut altyapõnõn etkin kullanõmõ
sağlanarak, kamunun da bu konuda yükünün azaltõlacağõ düşünülmüştür.
Yine aynõ çalõşmada; üretim artõşõnõn sağlanmasõ için tarõm arazilerinin bölünmesinin
önlenmesi, arazi toplulaştõrmasõ ve mülkiyetin düzenlenmesi, koşul olarak yine kentsel altyapõ
bölümünde dile getirilmiş, ülke genelinde toprak ve su kullanõm planlamasõ çalõşmalarõ yapõlarak
havza bazõnda uygulamalardan söz edilmiştir.
Kamu için emredici, özel için yön çizici olan Kalkõnma Planlarõnda yer alan amir
hükümlerle ilgili çalõşmalar, gereğince yerine getirilememiştir. Bunda, yapõlan çalõşmalarõn
yetersiz veya etkisiz, yönlendirmelerin ülke koşullarõyla ve öncelikleriyle uyumlu olmamasõnõn da
rolü olduğu görülmüştür.
VII. BYKP, bu bağlamda incelendiğinde birçok önerilen, istenilen çalõşmalarõn henüz
başlatõlmadõğõ ya da sonuçlandõrõlmadõğõ görülmektedir.
1960’lõ yõllardan beri planlõ kalkõnma hedeflemiş ülkemizde, kalkõnma planlarõnõn önemi
gittikçe azalmõş, yapõlan çalõşmalar basõlõ yayõn olarak kalmõştõr.
Uygulamaya etkisi olmayan bu tür çalõşmalar, anlamõnõ yitirmektedir. Bu nedenle, VIII.
BYKP için yapõlan önermelerin, bu çalõşmalarõ öngörmekle değil sõnõrlarõnõ çizmekle mümkün
olacağõnõn düşünülmesi, önceliklerin belirlenmesi ve VII. BYKP da saptanan sorunlarõn, DPT
koordinatörlüğünde, ilgili veya sorumlu kuruluşlar bünyesinde, belirlenen planlama çerçevesi ve
zaman diliminde çözümünün ve hizmet üretiminin sağlanmasõ amaçlanmalõdõr.
Mevcut durum ve geçmiş plan dönemlerinde bu yaklaşõmlarõn bazõlarõ farklõ bölümler
olarak yer almasõna karşõ, uygulamada bu ilkeler gereğince yerine getirilememiştir.
Ulusal ve uluslararasõ boyutu gözetilerek hazõrlanan ülkesel / ulusal kalkõnma
stratejilerinin yapõtaşlarõndan olan Bölgesel Kalkõnma Stratejilerinde;
kõrsal ve kentsel
unsurlarõnõn birlikte ele alõnmasõ, havza planlamasõ / fonksiyonel bölge - alt bölge ölçeğinden
hareketle doğal kaynaklarõn doğru kullanõmõ ve kaynaklarõn doğru kullanõm olanaklarõ için gerekli
finansman temini ile insan ihtiyaçlarõnõn giderilmesinde önceliklerin saptanarak yönlendirilmesi
ilke olmalõdõr.
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Havza ölçeğinde çalõşmalar esas alõnarak yapõlacak planlamalar, doğru yapõlanmanõn
gereğidir. Nüfusun baz alõndõğõ idari yapõlanmanõn mevcut kriterleri doğrultusunda, ülke
kaynaklarõnõn yönlendirilmesindeki tutum ve özellikle sanayi sektöründeki sağlõksõz büyümenin
göçü motive etmesi neticesinde artan nüfusuyla kent kimliğine giren alanlarõn; planlama
doğrultusunda oluşmayan sonuçlarõ ile bölgesel gelişme mi, bölgesel sorun mu oluşturduğu
irdelenmelidir.
Mevcut durum, kaynaklarõn yönlendirilmesinde bu doğrultuda bir planlama geleneğinin
henüz yerleşmediğini göstermektedir.

3.2) ULUSLARARASI KIRSAL KALKINMA ÖNGÖRÜLERİ
BM-Çevre ve Kalkõnma Konferansõ-92-Rio de Janeiro, özellikle kentsel ve kõrsal
kesimlerdeki dezavantajlõ gruplarõn, yaşam ve çalõşma ortamlarõnõ iyileştirici yönde bir dizi
kararlar üretmektedir. Nedenlerini daha çok, gelişmekte olan ülkelerdeki kamu kaynaklarõnõn,
sosyal güvenlik, toplumsal refah (gelir dağõlõmõ, konut, yaşamõ kolaylaştõrõcõ araçlar, v.s.) gibi
alanlarda etkin kullanõlmadõğõ gerekçelerine dayandõrmaktadõr. BM, yaptõğõ bir dizi araştõrmaya
dayanarak, merkezi hükümetlerin yaptõğõ harcamalarõn ancak %5.6' sõnõn refah alanõna
yansõtõldõğõnõ belirlemiştir. BM-Çevre ve Kalkõnma Konferansõ'nõn geliştirdiği belgeyi Türkiye de
onaylamõş bulunmaktadõr .
Söz konusu belge, sürdürülebilir çevre ve kalkõnma sürecinin hedef ve araçlarõnõ
tanõmlarken, insan ögesinin önemi üzerinde durarak, sürece katõlõm ve temsil edilme ile ilgili
olarak “kapasite geliştirmenin” teşvik edilmesi gerektiğini vurgulamaktadõr.
Çevre ve Kalkõnma Konferansõ, yaşam ve çalõşma ortamlarõnõn iyileştirilmesi amacõna
ulaşmak için üç temel araç önerir:
•
Teknik işbirliği faaliyetlerinin arttõrõlmasõ,
•
Kamu ve özel gruplar arasõndaki ortaklõklarõn güçlendirilmesi,
•
Toplumlardaki gruplarõn karar alma sürecine katõlõmõnõn güçlendirilmesi.
Konferans; çevre, kalkõnma ve kent krizinin ancak ilgili taraflarõn rol almalarõ ile
aşõlabileceğini savunmaktadõr.
Rio Konferansõ süreci; ülkeleri için bir dizi yenilikçi program arayõşõna giren her duyarlõ
yönetimin, varolan yapõlarõ sorgulamayõ göze almasõnõ sağlayarak, bir çok ülkede köklü
değişiklere sebep olmuştur.
Türkiye de evrensel deneyimleri hesaba katan bir yaklaşõm içinde olduğunu, bir dizi
forumda açõklamõştõr. Habitat II Konferansõ' nda, kişilerin ve gruplarõn “yapabilir kõlõnmasõ”
ilkesini savunurken bu temel felsefeye atõfta bulunmaktadõr. Türkiye ayrõca, BM Kalkõnma
Programõ (UNDP) Destek Politikalarõnõn Genel Çerçevesi kapsamõnda hazõrladõğõ “Ülke Stratejisi
Notu”nda, ” toplumsal kalkõnma ve eşitsizliklerin azaltõlmasõ” yönündeki alanlarõ belirlerken,
“halk katõlõmõnõ” kalkõnmanõn önemli bir motivasyonu olduğunu vurgulamõştõr..
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Aslõnda, geleneksel kalkõnma yaklaşõmlarõnõn “toplumsal ve coğrafi” kutuplaşmayõ,
başka bir deyişle, bölgeler ve gelir gruplarõ arasõndaki farklõlaşmayõ arttõrmõş olmasõ, yeni
kalkõnma yaklaşõmlarõnõn benimsenmesine ve insan odaklõ çözümlerin esas alõnmasõna meşruiyet
kazandõrmaktadõr.
Aday olarak alõndõğõmõz Avrupa Birliği, toplumsal sorunlarõnõ geri kalmõş ülkelere
nazaran daha düşük yoğunlukta yaşamasõna rağmen; kalkõnmayõ insani gelişme ekseninde görerek,
bu konuda yeni açõlõmlara daha farklõ bir içerik kazandõrabilmektedir. “İnsan kaynaklarõnõn
geliştirilmesi”, “yönetsel/kurumsal yeterliliğin” halka yakõnlõk ilkesi ile sağlanabilmesi için
örgütsel temelin “aşağõdan yukarõya” doğru yapõlanmasõ ve “erişebilirlik” ilkesine işlerlik
kazandõrõlmasõ önem arzetmektedir.
Gelişmekte olan ülkelerden bazõlarõ; gücün, “dõşarõdakilerden yereldeki insanlara” devri
için rollerin değişimini yönetsel bir alternatif olarak görmektedirler.
Kalkõnma sürecine ve yönetimine yeterli düzeyde katõlamayanlara;
Kendi çõkarlarõnõ dile getirebilecekleri,
Ellerinde olanõ savunabilecekleri,
Yeni alanlara yönelebilecekleri
bir örgüt kümesine ulaşmalarõ hedef olarak konmaktadõr.
AB; kamusal alana ilişkin krizin, yerellik (“subsidiarité”) ilkesine bağlõlõkla
aşõlabileceğini görüşündedir. "Devletin geri çekilmesi”, “devletin ikinciliği” gibi yeni
yaklaşõmlarala, geleneksel “vasi devlet” anlayõşõnõn yerini “yardõmcõ devlet” anlayõşõna bõrakacağõ
görülmektedir.
Yardõmcõ devlet motivasyonunda, kõrsal kalkõnmanõn katõlõmcõ bir yönetim ile inşasõnõn
temel rol oynayacağõ aşikardõr.
Kõrsal Kalkõnma, evrensel deneyimler de hesaba katõldõğõnda, esasõnda örgütsel
yapõlanmaya ve kaynaklarõn denetimine ilişkin bir dizi değişimi de önermektedir:
•
Katõlõm, projeye hazõr bir vida gibi eklenmiyor, bir dizi değişimi öneriyor.
•
BM-Toplumsal Gelişme Araştõrma Enstitüsü(UNRISD); “Katõlõmõ, denetimden
uzak tutulan gruplarõn ve hareketlerin, kaynaklar ve düzenleyici kurumlar
üzerindeki denetimlerini arttõrmak amacõyla giriştikleri örgütlü çaba..” olarak
tanõmlamaktadõr.
Finansmanõ Dünya Bankasõ tarafõndan sağlanan katõlõmcõ projelerin temel bileşenleri;
•
Yararlanõcõlar olarak, küçük ve toplumsal yapõsõ benzer gruplar üzerinde
odaklaşõlmasõ,
•
Etkili örgütlenme,
•
Yararlanõcõ kaynaklarõnõn geliştirilmesi için eğitsel bileşen geliştirilmesi,
•
İlgili personelin eğitilmesi,
olarak belirlenmektedir.
Kõrsal Kalkõnma olgusu, aslõnda, kaynaklarõn dağõlõmõna ilişkin olarak geleceğin
tasarõmõnda uyuşmazlõk yaratacak bir potansiyel taşõmaktadõr. Çünkü, gücün yeniden dağõlõmõna

9

http://ekutup.dpt.gov.tr/bolgesel/oik538.pdf

Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ

Kõrsal Kalkõnma Özel İhtisas Komisyonu Raporu

ilişkin olarak, özellikle kõrsal sistemi dönüştürmeyi ve eksojen faktörlerin de yeniden
biçimlenmesini önermektedir. Bu da güçsüz bulunan ve daha çok küçük ve orta ölçekli çiftçinin
güçlendirilmesi ile yakõndan ilgilidir.
Topluluk ve grup temelli hizmet vermeyi amaçlayan kõrsal kalkõnma programlarõ;
özellikle gelir dağõlõmõnõn iyileştirilmesini, doğal kaynaklarõn kapasitelerini zorlamadan, optimal
düzeyde sürdürülebilir kullanõmõnõ ve iyileşmelerin halk tabanõnda kurumsallaşmasõnõ
öngörmelidir. Dolayõsõyla programlar, deneyimsel bir çevrim stratejisi ile çalõşmak durumundadõr.

3.3) SORUNLAR VE STRATEJİLER
3.3.1) Sorunlar
Su ve toprak gibi yeniden üretilemeyen, üretiminde kimsenin katkõsõ olmayan doğal
üretim kaynaklarõnõn, korunarak kullanõlmasõnõ sağlayacak önceliklerin belirlenmesinde;
•

Hukuksal yaptõrõmlara dayalõ devletin işlevselliğinin sağlanmasõ ve üretimde
kullanõlan doğal kaynaklarõn kullanõmõnda hak ve sorumluluklarõn belirlenmesi için
öncelikle çerçeve yasalarõ yetersizdir.

•

Mevcut durumda su ve toprak kaynaklarõnõn kullanõmõ; 12 Anayasa maddesinde, 45
yasada ve 38 yönetmelikte (kamu kurum ve kuruluşlarõnõn şartname, talimatname
ve genelgeleri haricinde) yer alõrken, bazõ yasa ve yönetmeliklerde bulunan
çelişkilerin yanõsõra Anayasa'nõn dahi ihlaline yol açan uygulamalar görülmektedir.

Özellikle değişimi gündemde olan 3194 İmar Yasasõ, 1580 Belediyeler Yasasõ, 3030
Büyük Şehir Belediyeleri Yasasõ olmak üzere ilgili tüm yasalarda; anayasada belirtilen toprak
niteliklerini önemseyen yaptõrõmlarõn yer almasõ, uygulamanõn doğru yönlendirilmesi bakõmõndan
önemli görülmektedir.
•

Kaynaklarõn doğru kullanõmõnõn sağlanmasõ için her konudaki planlama
çalõşmalarõnõn Havza Planlamasõ/Fonksiyonel Bölge-Alt Bölge eksenine
oturtulmasõ, ulusal/ ülkesel planlama gerçeğinin bu üst noktalardan uluslararasõ
anlaşmalar ve ulusal çõkarlarla uyumlu hale getirilmesi, 21. yüzyõl planlamalarõnda
kaçõnõlmazdõr.

Bu yapõ oluştuktan sonra, bölgesel / işlevsel alan planlamalarõ gerçeğinde kõrsal ve
kentsel alan kavramlarõ yeniden değerlendirilmeli, "önce doğa önce insan" ilkesiyle kaynaklarõ
sürdürülebilir kõlõnan insanca yaşam koşullarõ sağlanmalõ ve bunlarõn toplum yararõnõn gözetilmesi
ile mümkün olabileceği bilinci ile kalkõnmadan sözedilebileceği kabulü esas alõnmalõdõr.
•

Su ve toprak kaynaklarõnõn korunmasõ ve kullanõmõnda insan ihtiyaçlarõnõn
öncelikleri (gõda, sağlõk, tarõm, sanayi, turizm, konut vb.) saptanmalõdõr.

10

http://ekutup.dpt.gov.tr/bolgesel/oik538.pdf

Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ

•
•
•

Kõrsal Kalkõnma Özel İhtisas Komisyonu Raporu

Doğal kaynaklarõn kullanõmõnda, niteliklerinin bozulmasõnõ önleyen ve ekonomik
kullanõmõnõ sağlayan teknikleri önemseyen bakõşõn yerleştirilmesi gerekmektedir.
Kõrsal kalkõnma; kõrsal alan diye tariflenen düşük yoğunlukta insan
popülasyonunun oluşturduğu alanlarda yerleşmiş nüfusun, tarõm sektörü olarak
adlandõrõlmasõndan vazgeçilmesiyle başlamalõdõr.
Kõrsal alanda yaşayan insanlarõn çaresizliğinin, sosyal güvenceden yoksun asgari
koşullarõn belirdiği yaşam biçiminin, sadece tarõm işletmesi kavramõ ile
bütünleştirilmesinden kaçõnõlmasõ gerekmektedir.

İşletme teknik bir tanõmdõr. Ekolojik koşullar ve niteliklere göre tanõmlanmõş
büyüklükleri ifade eden optimal ölçekleri belirlenmiş faaliyetle ilgili tüm girdilere sahip
oluşumlarõn işletme olarak tanõmlanmasõ gerekirken; ülkemizde metropol iller dõşõnda ikamet
eden, en temel gereksinimi beslenme ihtiyacõnõ giderebilmek için faaliyet sürdüren, toprakla
uğraşõsõnda başka bir amacõ ve ufku olmayan, pazarla ilişkisi hiç olmayan, en iyimser verilerle
4.200.000 işletme diye tanõmlanan aile sayõsõnõn % 80' i işletme kriterlerinden yoksun ve 5 ha.
arazi büyüklüğüne sahip, imkansõzlõklar içindeki ülke nüfusunun yaşam biçimini tarif eder.
•

Diğer bir sorun da, kõrsal alan nüfusunun % 5 ' ini diğer girdileri bakõmõndan yine
işletme kavramõna uymayan ölçekte arazi varlõğõna sahip bireylerden oluşmasõdõr.

Her şeyden önce, kõrsal alanõ tanõmlayan nüfus yoğunluğu, faaliyet alanõ ve yaşam
biçiminin gerçekçi bir yaklaşõmla yeniden ele alõnmasõ gerekmektedir. Geçimini tarõmdan
sağlayan nüfus değil; yaşamak için en temel gereksinimi beslenme ihtiyacõnõ bile ancak
karşõlayabilen nüfus, diğer ihtiyaçlarõnõ asgari koşullarda sağlamaktan yoksundur.
Halen resmi istatistiklerde; nüfusun % 35' inin kõrsal alan olarak tarif edilen il ve ilçeler
dõşõndaki alanda yaşadõğõ belirtilirken, istihdamõn ise % 42'si tarõmda çalõşanlar olarak
gösterilmeksi, yeniden tanõmlama konusundaki gerekliliği ortaya koymaktadõr.
Ülkemizde, 1990 yõlõ itibariyle, tarõmda çalõşan nüfus başõna 2,21 ha. tarõm toprağõ
saptanmõştõr.
Göstergeler, artan nüfusun gõda ihtiyacõnõn karşõlanmasõ çerçevesinde; beslenme
kriterlerinin ve sektörün tanõmlanmasõnõn, diğer bir deyişle planlamanõn dikey ve yatay
bileşenlerinin, sorunun başlangõç noktasõnõ oluşturduğuna işaret etmektedir.
•

Kõrsal alan tanõmlanmasõnda yer alan tarõm topraklarõnõn; mülkiyet, kullanõm hakkõ,
toplum yararõ, sürdürülebilirlik gibi sorunlarõ bulunmaktadõr.

•

Ülkemiz kõrsal alanõnda, tapu ve kadastro çalõşmalarõ henüz istenilen düzeyde
değildir.

•

Mevcut arazi kullanõmõnda; hazine ve orman arazilerinin izinsiz kullanõmõ ve arazi
açma eğilimi nedeniyle, vatandaşlar arasõndaki mülkiyet çekişmelerinden doğan
hukuki sorunlar azõmsanamayacak orandadõr. Dere yataklarõnõn yeterince õslah
edilememesi nedeniyle, yağõşlardan olumsuz yönde etkilenerek üretim ve gelir
kaybõna uğrayan yörelerimiz oldukça fazladõr.
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•

Arazi toplulaştõrõlmasõ ve tarla içi geliştirme hizmetleri gerçekleştirilmeden
uygulamaya geçilen sulama projelerinde önemli sorunlar yaşanmaktadõr. Bu
sorunlar; sulama projelerinde hedeflenen rantabilitelere ulaşõlamamasõ, çevresel
sorunlar, kamulaştõrma maliyetinin artmasõ, proje ve işletme maliyetinin daha
yüksek olmasõ ile sulamadan beklenilen olumlu sonuçlara ulaşõlamamasõ olarak
karşõmõza çõkmaktadõr.

•

Özellikle tarõmsal alanlarda uygulanan arazi toplulaştõrmasõnda, köylünün
toplulaştõrmaya eğilimini artõracak ve destekleyecek bilgilendirme ve yayõm
hizmetleri yetersiz kalmaktadõr.

•

Yayõm hizmetlerinin yetersizliğine bağlõ olarak, tarõm alanlarõnda bilinçsiz
gübreleme, ilaçlama, anõz yakma, nadasa bõrakma, topografik yapõya uygun
olmayan arazi kullanõmõ; verimliliği olumsuz yönde etkilediği gibi doğal çevrede de
büyük tahribatlar yapmaktadõr.

•

Tarõm sektörü ile ilgili kuruluşlar arasõndaki koordinasyon eksikliği ve kayõtlardaki
düzensizliğin sebep olduğu istatistiki bilgi eksikliği; üretimin yönlendirilmesi,
pazarlama, fiyat oluşumlarõ ve üreticiye hizmet götürülmesinde olumsuz etkiler
yapmaktadõr.

•

Kõrsal yerleşimlerin imar planlarõnõn olmayõşõ, bu kesimlere planlõ hizmetlerin
götürülmesini kõsõtlamaktadõr. Ayrõca, kõrsal alanda verilecek hizmetlere yeterli
ödeneğin ayrõlamamasõ, yapõlmõş tesislerin bakõm ve onarõmlarõnõn yeterince
yapõlamamasõ ve hizmetten faydalananlarõn katõlõmlarõnõn olmayõşõ, verilen
hizmetleri zaman içinde atõl duruma getirmektedir.

•

Kõrsal alanda yürütülen baraj ve benzeri kalkõnma projeleri nedeniyle kamulaştõrma
bedelini alarak yaşadõklarõ yerleri terk edenler, genelde büyük kentlerin kenar
semtlerine yerleşmektedir. Buralarda alt yapõ yetersizliğinden doğan çevresel
sorunlarõn artmasõna neden olduklarõ gibi, üretimin bir unsuru olan toprak
sermayesinin verimsiz yatõrõmlara dönüşmesine yol açmaktadõrlar. Diğer bir
deyişle; kamulaştõrma bedellerinin başka alanlara yöneltilmesi, bu insanlarõn
üretkenliklerinin eskiye göre azalmasõna ve genel ekonomide kayõplara neden
olamaktadõr.

•

Kõrsaldan kentsele dönüşüm çalõşmalarõnda tercih edilen sektörlere tahsis edilen
topraklarõn, niteliklerinin önemsenmeden ve çoğu zaman da amacõ dõşõnda
kullanõldõğõ görülmektedir.

•

Amaç dõşõ kullanõmdan başka, toprak ve su kullanõmõnda biliçsizliğin neden olduğu
erozyon, toprak ve su kirlenmesi sorunlarõ da vardõr. Özellikle sanayi kaynaklõ
kirlilik, tarõm topraklarõnõ ve içme, kullanma ve sulama suyunu ciddi tehdit altõna
sokmuştur. Nitelikleri önemsenmeden yapõlan arazi ve su kullanõm planlamalarõ,
gelecek için ciddi bir sorun oluşturacaktõr.

•

Orman içi yerleşimlerin düzenlenmesi, ormanlarõn korunmasõ ve geliştirilmesi,
ağaçlandõrma, orman işletmeciliğinde sürdürülebilirliğin sağlanmasõ için orman
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köylüsünü ormanla birleştiren bir bakõşõn yerleştirilmesi konularõnda devletin
yönlendirmesi beklenmektedir.
•

Çayõr ve mer’alarõn kullanõlmasõnda da aynõ bakõş sergilenmelidir.

•

Tarõmsal faaliyet için yeterli işletme büyüklükleri saptanarak, üretim ve verim
artõşõna paralel gelir artõşõnõn sağlanmasõnda, en önemli girdi olan sulama
gereksinimini karşõlanmalõdõr. Mevcut durumda, ekonomik olarak sulanabilir arazi
miktarõnõn halen yarõsõnda sulama sorunu vardõr.

•

Sulama yapõlan arazilerde uygulanan sulama teknikleri, hem toprağa hem suya
zarar vermektedir. Bu nedenle, uygulanan sulama tekniklerinin yeniden gözden
geçirilerek, suyun ekonomik kullanõmõnõn sağlanmasõ ve mevcut sulama
sistemlerinin değiştirilmesi gerekmektedir.

•

Kõrsal alanõn ana faaliyet alanõ olan tarõmda; bilgi, teknoloji ve girdi eksikliğinden
kaynaklanan üretim ve verim düşüklüğü vardõr.

•

Kõrsal alanõn sadece tarõmsal faaliyet alanõ olarak görülmesinden vazgeçilip,
sektörlerin birbirinin alternatifi değil tamamlayõcõsõ olduğu gerçeği ile, tüm
sektörleri kapsayan bütünsel yaklaşõmla ekonomik öngörülerin planlamalarda yer
almasõ zorunluluğu vardõr.

•

Kõrsal alanda örgütlenme ve katõlõmcõ yapõnõn sağlanamamasõ, kaynaklarõn rasyonel
kullanõmõna engel olmaktadõr.

•

Ülke nüfusunun % 52.5' ini oluşturan kadõn nüfusun özellikle kõrsaldaki eğitim
yetersizliğinin; çocuk ölümleri, nüfus planlamasõ, çocuk eğitimi ve özellikle
katõlõmcõ yapõnõn oluşmasõ konularõnda olumsuz etkileri bulunmaktadõr.

•

Kõrsal alanda hizmet veren kamu kuruluşlarõ yetersiz ve yetki kargaşasõ içindedir.

•

Kõrsal alanda yeterli ve bütünsel yaklaşõmlõ yatõrõm yapõlmamaktadõr. Tarõmda
uygulanan desteklenme biçimi gerçek ihtiyaca ve gerçek üreticiye ulaşmamaktadõr.
Uluslararasõ anlaşmalarda yer alan hükümler de, ürün bazõnda ve fiyat olarak
desteklemeye karşõdõr.

•

Mevcut destekleme uygulamalarõnõn bõrakõlarak, çiftçi aileleri geliri ölçeğinde
destekleme koşullarõnõn sağlanmasõ gereklidir.

•

Katõlõmõn sağlanmasõnda aynõ amaç için imkan ve kaynaklarõn birleştirilerek
maliyetlerin düşürülmesi, üretimin ekonomik koşullarda sağlanmasõ, rekabet fõrsatõ
gibi olanaklarõn yaratõlmasõnda en önemli araç örgütlenmedir. Kõrsal alanda üretim
yapan, genellikle düşük eğitim düzeyindeki bireyler; bir ürün için çok çeşitlenmiş,
birçok tüzel kişiliğe üye olmak durumunda kalmõştõr.

13

http://ekutup.dpt.gov.tr/bolgesel/oik538.pdf

Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ

Kõrsal Kalkõnma Özel İhtisas Komisyonu Raporu

Farklõ yapõlanmalarõ sergileyen birlik, kooperatif gibi bu örgütler farklõ konularda olduğu
gibi benzer konularda da faaliyet yürütürken avantajlõ/dezavantajlõ gruplar haline dönüşmüş,
uygulamanõn çeşitliliği yararsõzlõğa yol açmõştõr.
Sorunlarõn katlanarak büyümesi sonucunda, ülkemiz artõk kõrsal alanda yaşayan ve
tarõmla uğraşan nüfusuyla birlikte, üretim ve tüketim dengesinde bazõ ürünlerde kendine yeterli bir
ülke olmaktan çõkmõştõr.
•

Gõda stratejik bir maddedir. Kõrsal alanda kalkõnmanõn stratejileri bu nedenle; insan
ihtiyaçlarõ, öncelikleri, üretim ve tüketim ilişkileri ekseninde incelenmelidir.
Beslenme eksikliği nedeniyle ortaya çõkan sağlõk sorunlarõ, sağlõk hizmetlerinin
yetersizliği ve sosyal güvencenin olmayõşõ nedeniyle hissedilir derecede
yaşanmaktadõr.

Kõrsal alanda, yeterli sağlõk hizmetlerini sunabilecek hastanelerin yapõlmasõ ve devletin
de, sosyal devlet anlayõşõ içerisinde, sağlõk sigortasõ olmayan bireylerin de bu hizmetlerden
yararlanabilmesine imkan sağlayacak düzenlemeleri yapmasõ gerekmektedir.
•
Kõrsal alanda yaşam kalitesini yükseltmenin en önemli unsurlarõndan biri de, ülkede
“ tek insan, tek ölçüt” ilkesine uyumlu, insanca yaşam sunan konut ihtiyacõnõn giderilmesidir.
-

Konutun parsel düzeninden başlayarak, genişlik, üretime ilişkin binalarõn durumu,
Parsellerin yerleşme alanõndaki düzeni,
Parseldeki alt yapõ hizmetleri olarak kanalizasyon, iç yollar, yeşil alanlar ve hizmet
binalarõ,
Nitelikli konut, yeterli / uygun büyüklük, konut içinde su, eşya, ve diğer gerekli
donanõmlarõn bulunmasõ,

insan yaşamõnõn bir parçasõ olarak değerlendirilmeli ve bu yapõnõn bütünsel yaklaşõmõ, bir
zorunluluk olarak algõlanmalõdõr.
Kõrsal alanda bütünsel yaklaşõm öngörüsü olarak gõda, sağlõk ve barõnma ihtiyaçlarõ,
yaşamsal olgu olarak değerlendirilmelidir. Kõrsal alanda yaşamdaki fonksiyonelliğin ve anlamõn,
örgün eğitim ve yetişkinlerin eğitimi ile açõğa çõkarõlacağõ ve ancak bu motivasyonla dengeli bir
kalkõnmanõn ilkesel ve kararlõ tutumunun ortaya konulabileceği unutulmamalõdõr.
•

Kõrsal alanda; toplumsal gelişmişliğe katkõsõ olan sosyal yaşam olanaklarõnõn
sağlanmasõ ve kültürel etkinliklerden pay alõnmasõ, bireyin kendini geliştirmesinde
kitle iletişim araçlarõ ile sinema, tiyatro, bale ve sergi gibi sanatsal etkinliklerin
izlenmesi ve eğitim koşullarõ konusunda gereken önem verilmelidir.

•

Kõrsal alanda yörenin koşullarõna uygun üretim olanaklarõnõn sağlanmasõ, tarõmsal
faaliyetlerin sanayi faaliyetlerine dönüşmesi, üretilen hammaddenin mamul madde
haline getirilmesinin üretilen yörede planlanmasõ, teknolojik girdileri ve
uygulamayõ hõzlandõran sanayinin gereğince yapõlanmasõ ve bu faaliyetlerde ihtiyaç
duyulan enerji gereksiniminin karşõlanmasõ geremektedir.

14

http://ekutup.dpt.gov.tr/bolgesel/oik538.pdf

Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ

Kõrsal Kalkõnma Özel İhtisas Komisyonu Raporu

Eko-sistemin geleceğin güvencesi olduğu bilinciyle sürdürülebilir gelişme ilkesinde
bütünselliğin toprakla özdeşleşmesi, kõr – kent arasõndaki gelir uçurumun kapatõlmasõ için
tarõmdan sağlanamayan gelirin, bulunduğu coğrafya üzerinde, sanayi ve hizmet sektörüne
yöneltilerek sağlanabilmesi ve buna uygun ortamõn oluşturulmasõ gerekmektedir.
Dünya ile entegre olabilen işletmelerin oluşmasõ ve teknoloji kullanõmõnõn
yaygõnlaştõrõlmasõ, bu yolla tarõmsal üretim deseni ve tarõmsal sanayi yapõsõnõn gerçekleştirilmesi,
katõlõmcõ çiftçi yapõsõ ile üreticiye; üretim, pazarlama, değerlendirme, girdi kullanõmõ ve girdi
temininde yeterli işletme kredisi ve yatõrõm sermayesinin sağlanmasõ, kredi kurumlarõnõn ve
kullandõrma koşullarõnõn yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.

3.3.2) Stratejik Kõrsal Kalkõnma Planlamasõ
Strateji, öngörülen amaçlara ulaşmak için izlenen yol ve yöntemlerin bütünü olarak
tanõmlandõğõna göre, sözkonusu tanõmlara, bir sistematik bütünlük içerisinde ulaşõlmalõdõr. Başka
bir anlatõmla, kõrsal alanõn gelişmesine yönelik olarak, politika amaçlarõnõn öncelikle tespiti ve
buna bağlõ araçlarõn tanõmlanmasõ, önem arzetmektedir.

4) KIRSAL ALANDA ÖRGÜTLENME-MEVCUT DURUM
Ülkemizin kalkõnma çabalarõnõn önemli bir boyutunu oluşturan kõrsal kalkõnma, kõrsal
alandaki idari örgütlenme ile yakõndan ilgilidir. Günümüze kadar gelen süreç içerisinde gerek
yerel şartlarõn, gerekse dünya ve ülkemiz ölçeğinde gerçekleşen bilgi, kültür, ekonomik seviye vb.
değişimlerin ortaya çõkardõğõ nedenlerle kõrsal alanda yönetimle ilgili bir çok sorun oluşmuştur.
Kõrsal alanlarõn ya da kõrsal yerleşmelerin, zaten var olan coğrafî, ekonomik, sosyal, kültürel
sorunlarõna, yönetim biçiminin ortaya çõkardõğõ sorunlar da eklenince; kõrsal alan, ülkemiz için
çözülmesi güç bir problem haline gelmiştir. Sorunlarõn çözümü için Beş Yõllõk Kalkõnma
Planlarõnda çeşitli örgütlenme modelleri oluşturulmuş ve bu örgütlenmelerle kõrsal alanlarõn
yönetsel, sosyal ve ekonomik olarak geliştirilmesi için çaba harcanmõştõr.
Kõrsal alanlarõn geliştirilmesinde etkili olan örgüt ve örgütlenmeleri, merkezden kõrsala
olan teşkilatlanmalarõ irdeleyerek açõklamak gerekmektedir. Bu çerçevede kõrsal alan
örgütlenmelerine; merkezi yönetimin taşra kuruluşlarõ, yerel yönetimler, birlikler, kooperatifler,
ortaklõklar, vakõflar ve sivil toplum örgütlenmeleri olarak bakõlabilir.

4.1) MERKEZİ YÖNETİM KURULUŞLARI
4.1.1) Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõ
1924 yõlõnda kurulan Tarõm Bakanlõğõ, 1969 yõlõnda kurulan Orman Bakanlõğõ ve 1963
yõlõnda kurulan Köyişleri Bakanlõğõ, 1983 yõlõnda Tarõm Orman ve Köyişleri Bakanlõğõ adõ altõnda
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birleştirilmiştir. 1991 yõlõnda Orman Bakanlõğõ’nõn ayrõlmasõ ile bakanlõğõn unvanõ “Tarõm ve
Köyişleri Bakanlõğõ” olmuştur.
Bakanlõğõn kuruluş amacõ; (441 Sayõlõ KHK’ye göre) kalkõnma plan ve programlarõ
doğrultusunda köyleri kalkõndõrõlmak, bitkisel üretim ve hayvancõlõğõn geliştirilmesini sağlayacak
görev alanõna giren altyapõ tesisleri ile tarõmsal, sosyal ve ekonomik kamu hizmetlerini
yürütmektir. Bakanlõk bu görevlerini kendisine bağlõ olan taşra teşkilatlarõ aracõlõğõ ile yerine
getirmektedir. Taşra teşkilatõ; araştõrma enstitüleri, il ve ilçe müdürlükleri, üretme istasyonlarõ ve
kontrol birimlerinden oluşmaktadõr. Bakanlõğõn ayrõca, yurt dõşõnda da belirli merkezlerde tarõm
müşavirlikleri bulunmaktadõr.
Ana hizmet birimleri çeşitli genel müdürlüklerden oluşmaktadõr. Her birimin birbirinden
farklõ alanlarda sorumluluklarõ bulunmaktadõr. Bakanlõk bünyesinde görev yapan birimler;
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Tarõmsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü (TÜGEM)
Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü (KKGM)
Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü (TEDGEM)
Tarõmsal Araştõrmalar Genel Müdürlüğü (TAGEM)
Dõş İlişkiler ve Avrupa Topluluğu Koordinasyon Dairesi Başkanlõğõ (DİATK)
Tarõm Reformu Genel Müdürlüğü
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (TMO)
Tarõm İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM)
Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü (A.O.Ç.)

Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõna bağlõ olmayan ancak Bakanlõkla ilgili KİT’ler:
-

Türkiye Şeker Fabrikalarõ AŞ. (TŞFAŞ)
Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TEKEL)
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR)
Türkiye Gübre Sanayi AŞ. (TÜGSAŞ)

Et ve süt işlemek üzere kurulan Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu (SEK) ve Et ve Balõk
Kurumu (EBK)' nun bazõ kombinalarõ ile hayvancõlõğõn en önemli girdisi olan kaliteli karma yem
tedarik etmek üzere kurulan Yem Sanayi AŞ. (YEMSAN) özelleştirilmiş, Türkiye Zirai Donatõm
Kurumu (T.Z.D.K.) da özelleştirme kapsamõna alõnmõştõr.

4.1.2) Çevre Bakanlõğõ
Bütün vatandaşlarõn ortak varlõğõ olan çevrenin korunmasõ, iyileştirilmesi ve gelecek
kuşaklara aktarõlmasõ esaslarõnõ düzenleyen Çevre Kanunu ile belirlenen çerçevede; kõrsal ve
kentsel alanda arazi koruma ve kullanma esaslarõnõ belirlemek, dengeli ve sürekli kullanma
amacõna uygun olarak ekonomik kararlarla, ekolojik kararlarõn bir arada düşünülmesine imkan
veren rasyonel doğal kaynak kullanõmõnõ sağlamak üzere, kalkõnma planlarõ ve bölge planlarõ
temel alõnarak çevre düzeni planlarõnõ hazõrlamak veya hazõrlatmak, onaylamak ve uygulanmasõnõ
sağlamak Çevre Bakanlõğõ'nõn görevleri içerisinde yer almaktadõr.
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Çevre Bakanlõğõ; çevre konusunda görev verilmiş olan özel, kamu kurum ve kuruluşlarõ
arasõnda işbirliği ve koordinasyonu sağlamak; bu konuda faaliyette bulunan gönüllü kuruluşlarõ
yönlendirmek, desteklemek ve bakanlõklararasõ işbirliği esaslarõnõ belirlemek; çevre
uygulamalarõna etkinlik kazandõrmak için başta yerel yönetimler olmak üzere sürekli bir eğitim
programõ uygulamak; bu amaçla yapõlan eğitim faaliyetlerini izlemek, desteklemek ve
yönelendirmek; çevre bilincini gerçekleştirmek ve çevre sorunlarõ konusunda kamuoyu
araştõrmalarõ yapmak konularõnda faaliyet göstermektedir.
Bakanlõk, ulusal ölçekte çevre kirliliğini önlemeye yönelik tahsis edilen mali
kaynaklardan, belediye ve muhtarlõklarõn çevre kirliliğini önlemek amacõyla hazõrladõklarõ
projeleri incelemekte ve uygun görülenlere yardõm yapõlmaktadõr.
Çevre Bakanlõğõ ülkemizin taraf olduğu, Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik
Sözleşmesi, Çölleşme İle Mücadele Sözleşmesi, CITES Sözleşmesi, Beru Sözleşmesi, Uzun
Menzilli Sõnõrlar Ötesi Hava Kirliliği ile Halkõn Katõlõmõ Sözleşmesi kapsamõnda gerek ulusal
gerekse uluslararasõ ölçekte koordinasyonu sağlayarak bilgi alõşverişini destekleyici çalõşmalar
yapmaktadõr.
Çevre Bakanlõğõ, Genel Müdürlük seviyesinde 3 ana hizmet birimi ile Dõşilişkiler Dairesi
Başkanlõğõ, Finansman Dairesi Başkanlõğõ, Çevre Eğitim ve Yayõn Dairesi Başkanlõğõ'ndan ayrõca
5 adet Danõşma ve Denetim Birimi, 4 adet yardõmcõ birim, 3 adet sürekli kurul ve 34 adet Çevre İl
Müdürlüğünden oluşmaktadõr.
4.1.3) Orman Bakanlõğõ
Ülkemizde 11 milyon ha. verimli ve 9 milyon ha. verimsiz olmak üzere 20 milyon ha.
orman alanõ bulunmaktadõr. Ülke nüfusunun büyük bir bölümü, orman içinde ve kenarõnda
yaşamakta ve bu insanlar doğrudan ormanla etkileşim içersindedir. Bu etkileşimin genellikle
ormanlarõn aleyhine geliştiği sektörle ilgili kesimler tarafõndan bilinmektedir. Başka gelir kaynağõ
olmayan orman içersinde ve kenarõnda yaşayan kõrsal halkõn yapmõş olduğu sosyal baskõlar
nedeniyle, orman alanlarõ daralmakta ve doğal yapõlarõ bozulmaktadõr. Olay sadece bir kaç ağacõn
azalmasõndan ibaret değildir. Orman içersinde yaşayan yaşam birlikleri de bundan nasibini
almakta, tahripler sonucu besin zincirleri kopmakta ve bazõ bitki ve hayvan türleri geri dönmemek
üzere makro ve mikro yaşam birliklerinden ayrõlmaktadõr.
Bu sorunlarõ göz önünde bulundurarak kurulan ve teşkilatlanan Orman Bakanlõğõ; orman
varlõğõnõ korumayõ ve genişletmeyi, halkõn orman ürünlerine ve rekreasyonel anlamda varlõğõna
olan ihtiyacõnõ karşõlamayõ amaçlamaktadõr. Uluslararasõ ormancõlõk ve çevre konusunda mevcut
anlaşmalara (Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi/Biyo Güvenlik, Nesli Tükenmekte Olan Yabani
Türlerin Uluslararasõ Ticareti Sözleşmesi, RAMSAR Sözleşmesi, Çölleşme İle Mücadele
Sözleşmesi, Bern Sözleşmesi, Uzun Menzilli Sõnõrlar Ötesi Hava Kirliliği Sözleşmesi ve Rio
Kararlarõ) taraf olup, bu anlaşmadan doğan yükümlülükleri yerine getirmeye çalõşmaktadõr.
Bunun dõşõnda çeşitli teknik işbirliği projelerini (Almanya, İtalya, İsviçre, Finlandiya ve Dünya
Bankasõ) gerçekleştirerek, uluslararasõ alanda bilgi alõşverişini sağlamaktadõr.
Orman Bakanlõğõnõn merkez teşkilatõ, Genel müdürlük seviyesinde olmak üzere, 3 adet
ana hizmet birimi ve (1) bağlõ kuruluş, Danõşma ve Denetim Birimleri, Yardõmcõ Birimler ve
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Sürekli Kurullardan; taşra teşkilatõ ise; bölgesel esasa göre kurulmuş (9) adet bakanlõk bölge
müdürlüğü ve bunlara bağlõ (52) adet müdürlük, (143) adet başmühendislik ve (545) adet
mühendislik ile doğrudan Bakanlõğa bağlõ (11) adet araştõrma müdürlüğü ve (8) adet toprak tahlil
laboratuvar müdürlüğünden oluşmaktadõr.
Orman Bakanlõğõna bağlõ genel müdürlük seviyesinde hizmet veren 3 anahizmet birimi
bulunmaktadõr. Bunlar; Ağaçlandõrma ve Erozyon Kontrolu Genel Müdürlüğü, Orman ve Köy
İlişkileri Genel Müdürlüğü ve Milli Parklar ve Av-Yaban Hayatõ Genel Müdürlüğü’dürBu
birimler faaliyetleri bakõmõndan birbirlerini destekler nitelikte olup; orman varlõğõnõn
devamlõlõğõnõn sağlanmasõ, orman köylerinin kalkõndõrõlmasõ, doğal varlõklarõn ve ekolojik
dengenin korunmasõ gibi Orman Bakanlõğõ'nõn ana amaçlarõnõ gerçekleştirmek için hizmet
vermektedirler.

4.1.4) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
6200 Sayõlõ Kanunla 1953 yõlõnda kurulan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü; Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanlõğõna bağlõ, katma bütçeli ve tüzel kişiliği olan bir Genel Müdürlük’tür.
Kuruluşun temel amacõ olan su kaynaklarõnõ geliştirme çerçevesinde; sosyal ve ekonomik
kalkõnma politikasõna ve kamu yararõna uygun olarak ülkenin yerüstü ve yeraltõ sularõnõn
zararlarõnõ önlemek, korunmalarõnõ ve bunlardan çeşitli yönlerde yararlanmayõ sağlamaktõr.
Genel Müdürlüğün taşra teşkilatõ ise, 26 adet Bölge Müdürlüğü ile bölgelerin ihtiyacõna
göre oluşmuş, Şube Müdürlükleri ve bunlara bağlõ Başmühendislikler olarak örgütlenmektedir.
Genel Müdürlüğün başlõca görevleri; taşkõn ve sellere karşõ koruyucu tesisler meydana
getirmek, sulama tesisleri kurmak, bataklõklarõ kurutmak, sorunlu arazilerin drenajõnõ yapmak,
hidroelektrik enerji tesisleri kurmak, büyük şehirlere içme, kullanma ve endüstri suyu
sağlanmasõna yönelik 167 sayõlõ Kanun ile verilen görevleri yapmak, akarsularõ õslah etmek, kendi
geliştirdiği su kaynaklarõnda su ürünleri üretimini artõrõcõ çalõşmalar yapmak, belirtilen çeşitli
görevlere ilişkin projeler hazõrlamak, şehir ve kasabalarõn içmesuyu ve kanalizasyon projelerini
incelemek, onaylamak ve denetlemek, yeraltõ ve yerüstü sularõnõn kirliliği konusunda ilgili
kuruluşlarla işbirliği yapmak sayõlabilir.
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde yürütülen sulama çalõşmalarõnda sulama
örgütlerine ilişkin bazõ sorunlar yaşanmaktadõr. Bu konu ayrõ bir çalõşma konusu olduğundan
burada ayrõntõya girilmemiştir.
Sulama amaçlõ kullanõm başta olmak üzere özellikle yerüstü sularõnõn tahsisi, korunmasõ ve
kullanõmõnõn planlanmasõ konularõndaki hukuki boşluklarõn giderilmesi ve yeraltõ sularõyla ilgili
mevzuatõn güncelleştirilmesi gerekmektedir.
4.1.5) Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü
3202 Sayõlõ Kanunla 1984 yõlõnda bu günkü yapõya kavuşturulan Köy Hizmetleri Genel
Müdürlüğü, Başbakanlõğa bağlõ, katma bütçeli ve tüzel kişiliği olan bir Genel Müdürlük’tür.
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Kuruluşun temel amacõ, kõrsal kesime götürülen hizmetlerdeki tekrarlarõ önlemek, kõsa sürede
daha çok ve daha ekonomik hizmet üretmektir.
Genel Müdürlüğün taşra teşkilatõ ise, 22 adet merkezi ilde konuşlandõrõlan Bölge
Müdürlükleri ile her ilde bulunan 80 İl Müdürlüğünden oluşmaktadõr. Ayrõca; 11 adet Araştõrma
Enstitüsü Müdürlüğü, 5 adet Makine İkmal Müdürlüğü, 3 adet Proje Müdürlüğü ve 2 adet Eğitim
Müdürlüğü bulunmaktadõr. Her İl Müdürlüğü kendi ihtiyaçlarõna ve hizmet yoğunluğuna göre
belirlediği bazõ ilçelerde Bakõmevi Şeflikleri oluşturmaktadõr. Bakõmevleri, daha çok kõş
mevsiminde kar mücadelesi, yaz mevsiminde ise güzergahta çalõşan ekiplere barõnak teşkil
etmektedir. Bakõmevi şeflikleri, olanaklar ölçüsünde, mahallinden gelen talepleri karşõlamakta,
büyük çaplõ işleri ise Yatõrõm Programõ dahilinde yerine getirmektedir.
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü; köy yollarõnõn yapõm, bakõm ve onarõmõ, köprü
yapõmõ, köy içme sularõ, köyiçi inşaat, iskan, sosyal ve ekonomik tesisler, kanalizasyon, yeraltõ ve
yerüstü su kaynaklarõ ile sulama göletleri gibi kõrsal alana yönelik birçok hizmeti mevcut yapõsõ
içinde vermeye çalõşmaktadõr.
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü sorumluluk alanõnda; 32.502 köy ve 42.098 bağlõ
olmak üzere toplam 74.600 yerleşim ünitesi bulunmaktadõr. Bu hizmet alanõ içinde 1999 yõlõ başõ
itibariyle; 61.920 km’si asfalt, 1.236 km’si beton, 143.455 km’si stabilize, 69.277 km’si tesviye ve
43.330 km’si ise ham yol olmak üzere toplam 319.218 km köy yolu ağõ bulunmaktadõr. 1999 yõlõ
içinde; 1.558 km tesviye, 7.741 km stabilize, 653 km beton, 12.769 km yeni asfalt kaplama ve
5.603 km ikinci kat asfalt kaplama yapõlmasõ planlanmaktadõr.
Bu yõla kadar toplam 2.540 proje ile köy yerleşim ünitelerinde kanalizasyon şebeke
çalõşmasõ tamamlanmõştõr. Sulama hizmetlerinde, uygulamaya konan 1.515 proje ile 526 adet
gölet yapõlarak 128.749 ha. alan sulanmaya başlamõştõr.
Genel Müdürlük; 14.132 yerüstü suyu projesi ile 810.667 ha. alan, 1.636 yeraltõ suyu
projesi ile de 285.145 ha. alan olmak üzere toplam 1.260.862 ha. alanda sulama tesisini hizmete
sokmuştur. Bu güne kadar, 2.914 Sulama Kooperatifi kurulmuş, 880 adedi fesh olmuş ve 2.034
kooperatif ise aktif olarak çalõşmalarõnõ sürdürmektedir.
Yine 2.398 proje ile, hayvan içme suyu göleti yapõlmõş ve 1.298.836 küçükbaş hayvan ve
6.200.023 büyükbaş hayvana içme suyu sağlanmõştõr.
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü mevcut idari yapõlanmasõ ile verimli olamamõştõr.
Disiplinli bir planlama anlayõşõ ile projeli ve ihaleli çalõşma düzenine geçmelidir. Bunun yanõnda,
Genel Müdürlük kaynak kullanõmõnda verimliliği yakalayabilmesi için pür emanet çalõşmaktan,
bir istihdam kururluşu olmaktan ve siyasilerin müdehalesinden kurtarõlmalõdõr.
Uygulanan projelerin çoğunluğu pür emanet usulle yapõldõğõndan, mevcut teknik kadro
tüm işlere ve ünitelere yetişememektedir. Uygulamanõn içinde her yere ve her projeye yetişme
çabasõ devam ederken, ülke perspektifi ve gerçekleri gözden kaçõrõlmaktadõr. Bu nedenle de planlõ
ve programlõ çalõşma tam sağlanamamaktadõr.
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Diğer taraftan, Genel Müdürlüğün elinde bulunan 22.500 civarõndaki makina parkõnõ da
yeterince etkin ve verimli kullandõğõ söylenememektedir. Çünkü mevcut makina parkõnõn bir çoğu
mahalli kaynaklarla temin edildiğinden, genel bütçeden bunlarõ etkin çalõştõrabilecek yeterli
kaynak sağlanamamaktadõr.
Köy hizmetlerinin görev alanõna giren konularda, hizmetten yararlananlarõn belki
başlangõçta, belki de hizmetten yararlanma aşamasõnda, hizmetin bedeline belli bir oranda da olsa
katõlmalarõnõn sağlanmasõ gerekmektedir. Bu durum, mevcut yapõ içinde tamamen kamu
tarafõndan sunulan hizmetin daha iyi ve dikkatli kullanõlmasõnõ ve korunmasõnõ sağlayacaktõr. Bu
konuda, 2000 Yõlõ Programõnda da “Tarõmsal Altyapõ Faaliyetlerine Çiftçi Katõlõmõnõn
Sağlanmasõ” başlõğõ ile yer verilmiş olmasõna rağmen henüz somut bir sonuç alõnamamõştõr.
Köy Hizmetleri yeniden yapõlandõrõlmalõ, benzer ve tamamlayõcõ nitelikteki hizmetlerde
bütünlüğün sağlanmasõ ile tarõmsal altyapõ faaliyetlerinin daha etkin yürütülmesi amacõyla, çok
yönlü hizmet gören yapõsõnõn küçültülerek etkinleştirilmesi ve mevcut yapõdaki aksaklõklarõn yeni
oluşturulacak yapõ içinde giderilmesi sağlanmalõdõr. Yapõlacak yeniden yapõlandõrma
çalõşmalarõnda, halen bünyesinde yürütülen uygulamaya ilişkin pür emanet işlerin, büyük oranda
özel sektöre devredilmesi sağlanmalõdõr.

4.1.6) Kõrsal Alana ve Tarõm Kesimine Hizmet Verme ve Karar Almada Etkili Olan
Diğer Bakanlõklar ve Kuruluşlar
Kõrsal alana götürülen hizmetlerde ve karar alõnmasõnda ülkemizde bazõ bakanlõk ve
kuruluşlar etkin rol oynamaktadõr. Bunlar arasõnda şu birimleri sayabiliriz:
-

İçişleri Bakanlõğõ
Sanayi ve Ticaret Bakanlõğõ
Bayõndõrlõk ve İskan Bakanlõğõ
Çevre Bakanlõğõ
Maliye Bakanlõğõ,
Ulaştõrma Bakanlõğõ,
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlõğõ,
Devlet Planlama Teşkilatõ (DPT),
Hazine Müsteşarlõğõ,
Dõş Ticaret Müsteşarlõğõ,
Gümrük Müsteşarlõğõ,
Denizcilik Müsteşarlõğõ,
Para Kredi Koordinasyon Kurulu,
GAP Bölge Kalkõnma İdaresi,
Sermaye Piyasasõ Kurulu,
Türk Standartlarõ Enstitüsü sayõlabilir.
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4.2) İL VE İLÇE GENEL İDARELERİ
4.2.1) İl Genel İdaresi
Mülki idare amirliği ya da diğer bir deyişle il sistemi, merkeziyetçi Osmanlõ yönetiminin
gelenekleriyle de bağdaştõrõlan Fransõz yönetim biçiminin bir uyarlamasõ olarak, yüzyõlõ aşkõn bir
süredir taşra sistemine egemen olmuştur. Mülki idare amirliği (il-valilik) sisteminin ilk
uygulamasõ, Fransõz sisteminden uyarlanan Tuna Vilayeti Nizamnamesi’nin başarõlõ sonuç
vermesi üzerine, 1864 yõlõnda düzenlenen Vilayet Nizamnamesi ile yapõlmõştõr. Bugünkü sistemin
temelinde, sonradan bazõ değişiklikler yapõlmakla birlikte 1864 tarihli bu nizamname
bulunmaktadõr. Bu durumda ülkemiz il sisteminin 130 yõllõk bir geçmişi olduğu anlaşõlmaktadõr.
İl sistemi, temel dayanağõnõ Anayasadan almaktadõr. T.C. Anayasasõnõn 123. maddesinde
“idare kuruluş ve görevleriyle bir bütündür ve kanunla düzenlenir” denildikten sonra, idarenin
kuruluş ve görevlerinin iki temel esasa dayanacağõ belirtilmektedir. Bunlardan birisi “merkezden
yönetim”, diğeri ise “yerinden yönetim”dir. Anayasanõn 126. maddesi de, merkezi idare
kuruluşlarõ açõsõndan, alanla ilgili düzenleme esaslarõ getirmiştir. Bu maddede “Türkiye merkezi
idare kuruluşlarõ bakõmõndan, coğrafya durumuna, ekonomik şartlara ve kamu hizmetlerinin
gereklerine göre illere, iller de diğer kademeli bölümlere ayrõlõr” denilmekte, ayrõca “illerin idaresi
yetki genişliği esasõna dayanõr” denilerek il sistemi güçlendirilmektedir. Anayasada belirtilen
“idare”ye ilişkin bu temel ilkelerin ayrõntõlarõ, bakanlõklarõn teşkilat, görev ve yetkilerine ilişkin
3046, il idaresine ilişkin 5442 ve yerel yönetimlere ilişkin diğer kanunlarla düzenlenmiştir.
İl sisteminin ayrõntõlarõ 5442 Sayõlõ İl İdaresi Kanunu'nda yer almaktadõr. Bu Kanun,
Anayasada ve 3046 Sayõlõ Kanunda belirtilen esaslarõ tekrarladõktan sonra il sisteminin temel
yapõsõnõ şu biçimde kurmaktadõr: “İl genel idaresinin başõ ve mercii validir. Bakanlõklarõn kuruluş
kanunlarõna göre illerde lüzumu kadar teşkilatõ bulunur. Bu teşkilatõn her birinin başõnda
bulunanlar il idare şube başkanlarõdõr. Bunlarõn emri altõnda çalõşanlar ilin ikinci derece
memurlarõdõr. Bu teşkilat valinin emri altõndadõr.”
Valiler, İl İdaresi Kanununa göre İl’de devleti ve hükümeti temsil etmektedir. Her
Bakanõn ayrõ ayrõ icra organõ vasõtasõdõr. Aynõ zamanda İl Genel Meclisinin ve İl Daimi
Encümeninin başkanõdõr. Bu nitelikleriyle Vali, hem merkezi otoriteyi temsil etmekte, hem de
yerel yönetim kuruluşunda görev almaktadõr.
5442 sayõlõ Yasaya göre de mülki idare amirleri; il ve ilçenin her yönden genel idare ve
genel gidişini düzenlemek ve denetlemekten sorumlu olup, il ve ilçe yönetiminin başõ olarak adli
ve askeri kuruluşlar dõşõnda kalan kamu kuruluşlarõnõn çalõşmalarõnõ gözetmek, denetlemek,
koordine etmek ve yönlendirmek durumundadõrlar.
Mülki idare amirlerinin bu konumlarõ, planlõ kalkõnma çabalarõnõn başarõya ulaştõrõlmasõ
açõsõndan büyük önem taşõmaktadõr. İl ve ilçelerindeki kamu kuruluşlarõnõn, planlõ kalkõnmanõn
gerektirdiği ve çağdaş yönetim anlayõşõnõn egemen olduğu bir biçimde çalõşmalarõ, bu amaçla
merkezi düzeyde alõnan kamu yönetimini düzenleme ve geliştirme önlemlerinin, il ve ilçe
düzeyinde uygulanarak, bu kuruluşlarõn etkin ve verimli çalõşan birimler haline dönüştürülmesi
mülki idare amirlerinin bu konudaki duyarlõlõğõnõ ve yönlendiriciliğini gerekli kõlmaktadõr.
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Bu çerçeve içinde yeni üretim birimlerinin oluşturulmasõna öncülük, katkõ ve destek
sağlama işlevinin yerine getirilebilmesi için yatõrõm alanlarõnõn belirlenmesine ilişkin
araştõrmalarõn yaptõrõlmasõ; belirlenen konularda yerel kaynaklarõn değerlendirilebilmesi için çok
ortaklõ şirketlerin, üretim kooperatiflerinin, yerel yönetim birliklerinin oluşturulmasõ; bu tür
kuruluşlarõn parasal kaynak sorunlarõnõn çözümüne yardõmcõ olmak amacõyla kamusal ve özel
finans kuruluşlarõyla ilişkiler kurulmasõ, ilgili kamu fonlarõndan yararlanõlmasõ gibi konular mülki
idare amirlerinin yakõndan ilgilenmesi gereken hususlar olarak ortaya çõkmõştõr.
Ayrõca kurulu kapasitelerden tam olarak yararlanmanõn sağlanmasõna, ürünlerin
pazarlamasõnda karşõlaşõlan sorunlarõn çözümüne, özellikle dõş satõm konusu olabilecek ürünlerin
belirlenmesine, dõş ticaretle ilgili kamu kuruluşlarõyla ilişkilerin kurulmasõna ve dõş yatõrõm
olanaklarõnõn araştõrõlmasõna gerektiğinde yardõmcõ olmak da, bu işlevin yerine getirilmesine
yönelik diğer önemli çalõşma alanlarõ olarak ortaya çõkmaktadõr.
Planlõ döneme geçildikten sonra Kalkõnma Planlarõ, Yõllõk Programlar ve bu programlarõ
yürürlüğe koyan Bakanlar Kurulu Kararlarõ ile mülki idare amirlerine çeşitli planlama,
koordinasyon ve izleme görevleri verilmiştir. Ayrõca Başbakanlõk, İçişleri Bakanlõğõ, Devlet
Planlama Teşkilatõ Müsteşarlõğõ’nõn çeşitli genelgeleriyle de görevlerin yerine getirilme düzenine
ilişkin açõklamalar yapõlmõştõr. İl yönetimine ilişkin temel kurallarõ düzenleyen 5442 sayõlõ İl
İdaresi Yasasõ’nõn 24. maddesinde de planlama ve koordinasyon görevi açõk bir şekilde ifade
edilmiş bulunmaktadõr. Valinin planlama, koordinasyon ve izleme görevlerini yerine getirirken
yararlanacağõ iki örgütsel düzenleme söz konusudur. Bunlar İl Koordinasyon Kurulu ile İl
Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğüdür.
Valinin İl Koordinasyon Kuruluna ilişkin görevlerini etkin bir biçimde yerine
getirebilmesi, bu kurullarõn sekreterya hizmetinin nitelikli bir biçimde yürütülmesine de bağlõdõr.
İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüklerinin ortaya çõkõşõna yol açan gelişmelerin temelinde bu
gereksinim yatmaktadõr. İldeki bu birimlerin; il ve ilçe düzeyinde planlama, yatõrõm önerileri,
yõllõk il yatõrõm programõnõ oluşturma, uygulama, koordinasyon ve izleme görevleri
bulunmaktadõr. Bu nedenle vali açõsõndan bu birimlerin etkin ve verimli çalõştõrõlmasõnõn
sağlanmasõ zorunludur. İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğünün, yalnõzca İl Koordinasyon
Kurulunun sekreterya işlerini yürütecek bir birim olarak değil, il düzeyindeki tüm planlama
çalõşmalarõ için gerekli ve teknik yönden diğer kuruluşlar üzerinde çalõşmalarõ birleştirici bir
konum ve ağõrlõğa sahip bulunacak biçimde yönlendirilmesi gerekmektedir.

4.2.2) İlçe Genel İdaresi
Kõrsal alandaki etkili örgütlenmenin temeli olarak ilçe genel örgütlenmesine de değinmek
gerekmektedir. Ülkemizdeki genel teşkilat yapõsõ içerisinde ilçe birimi, çoğu kez kendisi de nüfus
ve yerleşim yapõsõ itibariyle bir kõrsal örgütlenme birimi olarak ama daha çok da kõrsal kesime en
yakõn alt birim örgütlenmesi olarak özel bir öneme sahiptir.
İlçeler, bünyelerinde belde belediyeleri ve köy kõrsal yerleşimlerini barõndõrmasõ
açõsõndan kõrsal örgütlenmenin etkili bir destek unsuru olmak durumundadõr. İlçe genel idaresi, İl
İdaresi Kanunu ile düzenlenmiştir. Bu kanun hükümlerine göre ilçe genel idaresinden
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kaymakamlar sorumludur. Bu kanun hükümlerine göre ilçelerde bakanlõklarõn yeterince teşkilat
kurmasõ esasõ getirilmiştir. Bu çerçevede bakanlõklar ve diğer merkezi kurumlarõn ilçeler çapõnda
örgütlendiği görülmektedir.
İlçe genel idaresinin yürütülmesinden kaymakamlõk ve bağlõ bürolar sorumludur. Yerel
hizmetler belediyeler tarafõndan, kõrsalda güvenlik hizmetleri jandarma teşkilatõnca, ilçe belediye
sõnõrlarõ içerisinde emniyet teşkilatõnca, askerlik iş ve işlemleri ilçe askerlik şubelerince, nüfus
hizmetleri nüfus müdürlüklerince, tapu işlemleri tapu müdürlüklerince, eğitim işleri ilçe milli
eğitim müdürlüklerince, tarõmsal işler tarõm ilçe müdürlüklerince, dini hizmetler müftülüklerce,
sağlõk işlemleri ilçe sağlõk grup başkanlõklarõnca yerine getirilmektedir. Yine ilçe çapõnda örgütlü
bulunan telefon ve elektrik alanõndaki hizmetleri yürüten birimler de bulunmaktadõr. Bunlar
merkezi teşkilatõn ilçe düzeyinde örgütlenen taşra kuruluşlarõdõr. İlçenin üretim potansiyeli
çerçevesinde Toprak Mahsulleri Ofisi, Şekerpancarõ Alõm Şeflikleri, Tarõm Kredi Kooperatifleri,
Zirai Donatõm Kurumu gibi birimler de ilçelerde örgütlenmişlerdir. Bununla birlikte ilçelerde
çeşitli kooperatifler, dernek ve sendika şubeleri gibi kamusal ya da sivil hizmet birimleri
bulunmaktadõr. Çeşitli banka şubeleri ve diğer iktisadi birimler de ilçenin büyüklüğüne göre kendi
birimlerini oluşturmuşlardõr.
Kõrsal alana hizmet verme açõsõndan en önemli kurum olmasõ gereken Köy Hizmetleri
ilçe örgütlenmesini yapamamõştõr. Kõrsal alana hizmet götüren birimlerin özellikle Köy
Hizmetleri, Türk Telekom'un ilçeleri esas alan etkili bir örgütlenmeye gitmesi yararlõ olacaktõr.
İlçedeki diğer birimleri güçlendirilmesi de bir zorunluluktur.
İlçe genel idaresinin etkili hizmet sunabilmesi ve kõrsal alandaki kalkõnmanõn uygun bir
örgütlenme ile çözümlenmesi için ilçe tüzel kişiliğini esas alan bir örgütlenmenin sağlanmasõ
gerekmektedir. Böylece ilçe genel idaresinin, bütçeli bir kurum olmasõ sağlanmalõ ve demokratik
bir örgüt modeli olarak tüzel kişiliği olan ilçe yerel yönetiminin kurulmasõ yönünde yasal
düzenlemeler yapõlmalõdõr.
Planlõ kalkõnma açõsõndan, taşra yönetim kademesi olarak ilçenin önemi, özellikle kõrsal
kalkõnma çalõşmalarõ nedeniyle söz konusu olmaktadõr. İlçenin en uygun birim olarak seçilmesinin
nedenlerini şu şekilde özetlemek mümkündür:
1. İlçeler halkõn gözünde başvurulacak ilk yönetim basamağõ durumundadõr. Halk
arasõnda dilek ve ihtiyaçlarõn kaymakam tarafõndan karşõlanacağõna dair inanç vardõr. Köylü,
köyün işlerinde en etkili kişi olarak kaymakamõ görmektedir.
2. Gözlemler, kaymakamlarõn köy işlerinde önemli roller oynadõklarõnõ göstermektedir.
Kaymakam, en çok köy işleri ile uğraşmaktadõr.
3. İlçe, köye hizmet götüren kuruluşlarõn, teknik hizmetlerin büyük çoğunluğunun bir
arada bulunduğu ve köy topluluğuna en yakõn yönetsel basamaktõr. Köy hayatõnõn gerektirdiği
hizmetlerin çoğunu, gerekli mali kurumlarõ, gönüllü ve kooperatif kuruluşlarõ bir arada toplayan
taşra örgütüdür.
4. İlçe idaresi, halk-devlet işbirliğine, halkõn karşõlõklõ yardõm ve destekli imece
geleneklerine dair olumlu örnekler vermiştir.
5. İlçeler aynõ zamanda planlõ ve programlõ çalõşma alanõnda da olumlu örnekler
vermişlerdir.
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6. Öğrenim ve yetişmeleri açõsõndan kaymakamlar, ilçe düzeyinde kalkõnmanõn
devingenliğini en iyi biçimde anlayabilen durumundadõrlar. Kaymakamlar; köy kalkõnmasõnda
halk-devlet işbirliği açõsõndan gerekli önderliği, eşgüdümcülüğü yapmaya elverişli
bulunmaktadõrlar.
Bütün bunlardan anlaşõldõğõ gibi ilçe; sorunlarõn çözümlendiği, hizmetlerin görüldüğü,
gerekli resmi önderliğin ve kuruluşlarõn bulunduğu, gönüllü çalõşmalarõn yapõldõğõ, köye en yakõn
yönetsel birimdir.

4.3) YEREL YÖNETİMLER
4.3.1) Belediyeler

1997 Genel Nüfus Sayõmõ sonuçlarõna göre ülkemiz genelinde 2385 belediye
bulunuyordu. Bu rakam 1999 yõlõ itibariyle 3215'e yükselmiştir.
Belediyelerin 2265'ini belde belediyeleri meydana getirmektedir. Buna göre kõrsal
kesimdeki belde belediyelerinin toplam nüfusun önemli bir kõsmõnõ barõndõrdõğõ dikkatten uzak
tutulmamalõdõr.
Belediyelerimiz halen 1930 tarih ve 1580 sayõlõ yasaya bağlõ olarak hizmet
vermektedirler. Bu Kanun dönemin şartlarõna göre yerinden yönetimi benimsemiştir ve
belediyelere önemli görevler yüklemektedir. Ancak, Kanunla belediyelere yüklenen bir çok
hizmet zamanla merkezî idareye geçmiştir. Çünkü, verilen görevler belediyelerin malî, teknik,
personel ve örgütsel imkânlarõnõ aşmõştõr.
Bu da hizmetlerin süresi, sorunlarõn çözümü, yatõrõmlarõn yönlendirilmesi, gerçek ve
öncelikli ihtiyaçlar konusunda sõkõntõlarõn ortaya çõkmasõna neden olmuştur. Belediye gelirlerinin
en önemli kõsmõnõ genel bütçeden nüfus oranõnda belediyelere dağõtõlan pay meydana
getirmektedir. Yani, belediyeler gelir kaynaklarõ açõsõndan büyük oranda merkezî idareye bağlõ
durumdadõrlar. Özellikle küçük belediyelerde verilen hizmetlerin karşõlõğõ ve vergi olan çeşitli
gelirlerin tahsilinde sõkõntõlar yaşanmaktadõr.
Belediyelerin maddi durumu modern araç gereçlerin alõnmasõnõ da güçleştirmektedir. Bu
durum bir çok küçük belediyede önemli bir sorun olmaktadõr. Halbuki, sunulmasõ gereken
hizmetlerle araç-gereç durumu arasõnda doğrudan bir ilişki vardõr. Belediyelerin ekonomik
kaynaklar oluşturmalarõ ve yatõrõm yapabilmeleri, belediye sõnõrlarõ içerisinde yaşayan nüfusla
doğrudan ilgilidir.Bunun en büyük sebebi genel bütçeden aldõklarõ payõn belirlenmesinde nüfus
miktarõ etkili olmasõdõr. Bunun dõşõndaki diğer gelirleri de nüfusun kalabalõk oluşuna göre
artmaktadõr.
Bu durumda özellikle belde belediyelerinin tek kaynağõ genel bütçeden aldõklarõ paydõr.
Miktarõ belirleyen kriter de nüfus olduğu için, belediyeler nüfuslarõnõ fazla gösterme yolunu
seçmektedirler.
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Belediye Kanuna göre nüfusu 2000’i geçen köy yerleşmeleri, gerekli prosedürü
izledikleri zaman belediye haline gelebilmektedirler. Belediye teşkilatõnõn sadece nüfus şartõna
bağlõ oluşu, bu durumu suistimal etmeyi kolaylaştõrmaktadõr. Belediye, köylüler tarafõndan
hizmete ulaşmanõn, yerleşmeye daha yüksek gelir gelmesinin, köyün gençlerinin istihdam
edilmesinin bir aracõ olarak görüldüğü için, hatta belediyelik yerleşme olmanõn kõrsal alanda bir
övünme vesilesi sayõlmasõndan dolayõ, köyler nüfuslarõnõ fazla göstererek belediye teşkilatõ
kurmaya çalõşmaktadõrlar. Bu durum, bazen birbirinden epeyce uzaktaki köylerin, ya da çok geniş
bir alana yayõlmõş bir çok yerleşmenin bir belediyenin sõnõrlarõ içerisinde yer almasõna neden
olmaktadõr.
Tablo 1 : Nüfus Gruplarõna Göre Kurulu Belediyeler ( Ocak 1999 İtibariyle )
Nüfus Gurubu

Belediye sayõsõ

0-2 000
398
2 001-5 000
1750
5001-10 000
459
10 001-20 000
242
20 001-50 000
169
50 001-100 000
83
101 001-250 000
62
250 000'den fazla
37
Büyük şehir
15
TOPLAM:
3215
Kaynak: İçişleri Bakanlõğõ, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 1999 Yõlõ verileri
Böylece bir başkanõ, aylarca maaş alamayan bir çok çalõşanõ ve bir tabelasõ olan
belediyeler ortaya çõkmaktadõr. Kõrsal alan belediyelerini daha etkin ve daha işlevsel kõlabilmek
için bu alanda yeni düzenlemelerin yapõlmasõ zorunludur.
“1930 tarihli ve 1580 sayõlõ Belediye Kanunu, 1981 tarih ve 2380 sayõlõ Belediye ve İl
Özel İdarelerine Genel Bütçeden Pay Verilmesi Hususundaki Kanun, 1981 tarih ve 2464 sayõlõ
Belediye Gelirleri Kanunu” yeniden ele alõnarak günün şartlarõna uygun hale getirilmelidir.
Özellikle belediyelerin genel bütçeden aldõklarõ payõ belirleyen “nüfus” kriteri yetersiz bir
tespit aracõdõr. Belediyelik yerleşmelerin bütün özelliklerini dikkate alan objektif kriterler
getirilmelidir. Ayrõca, aynõ şartlar yeni belediye olacak yerleşmeler için de geçerlidir.
Konu bir başka Özel İhtisas Komisyonunun çalõşma alanõna girmesi nedeniyle kõrsal alan
belediyelerinin (ilçe, belde) yeniden yapõlandõrõlmasõ konusuna girilmemiştir.

4.3.2) Köyler
1997 Genel Nüfus Sayõmõ sonuçlarõna göre ülkemizde 36.699 köy yerleşmesi
bulunmaktaydõ. 1999 yõlõ itibariyle 35 427 köy tüzel kişiliği bulunmaktadõr. Ancak ülkemizdeki
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köy yerleşmeleri bölgeden bölgeye farklõ yerleşme özellikleri göstermektedir. Bir çok köyümüz
birkaç küçük yerleşmenin bir araya gelmesiyle kurulmuştur. Bazen köyü meydana getiren
meskenlerin her biri birbirlerinden kilometrelerce uzak olabilmektedir.
Köyden küçük yerleşmelerle beraber belediye örgütlü yerleşmeler dõşõndaki daimi kõrsal
yerleşmelerin sayõsõ 73000’i bulmaktadõr. Bu durum köylerin önemli sorunlarla karşõ karşõya
gelmesine neden olmaktadõr.
1924 tarih ve 442 Sayõlõ Köy Kanunu köylerimizin görev ve teşkilatõ ile kendine yeterli
olmasõnõ öngörmüştür. Ancak, bu kanunla yüklenilen görevlerin teşkilat, kaynaklar ve malî güç
olmadan nasõl yürütüleceği sorunu çözümlenmemiştir.
Köy Kanunu ile köyün işleri zorunlu ve isteğe bağlõ olmak üzere ikiye ayrõlmõştõr.
Zorunlu işler sağlõk, bayõndõrlõk, temizlik, tarõm, eğitim gibi konularõ kapsamaktadõr. İsteğe bağlõ
işler içerisinde ise köyde çamaşõrlõk, hamam, pazar ve çarşõ yerleri yaptõrmak, köy korusu
oluşturmak gibi görevler yer almaktadõr.
Tablo 2: Köylerin Gelir ve Gider Türlerine Göre Bütçeleri, 1998
Gelir

Miktar
(Bin TL)

4.2
10.6
37.4
1.8
46.0

Miktar
(Bin TL)

8.950.568.433
İdari İşler
2.085.578.217
Ziraat ve Ek. İşl.
1.261.048.289
Kültür İşleri
5.521.682.331
Sağ. ve Sos. Yr. İ.
11.287.591.271
Bayõndõrlõk İşl.
786.894.085
Muh. Asker A. Y.
10.912.946.702
Diğer İşler
40.806.309.328 100.0 Toplam
40.806.309.328
Toplam
Kaynak: DİE, 1998 verileri.
Salma
İmece
Resim Harç H.
Muh. Asker. A.Y.
Bakaya

1.715.020.416
4.335.002.439
15.259.864.736
732.826.600
18.763.595.137

Gider
%

%

22.0
5.1
3.1
13.5
27.7
1.9
26.7
100.0

Köy Kanunu, köylülere görevler yükleyerek modern kõrsal yerleşmeler oluşturmayõ
öngörmüştür. Ancak, aradan geçen uzun süreye rağmen hedeflenen noktaya yaklaşõlamamõştõr.
Köylerimizin önemli bir kõsmõnõn yüksek, eğimli, engebeli sahalarda kurulmuş olmalarõ
ve köylerin birbirinden bağõmsõz ünitelerden oluşmasõ, köylerimizin gelişmesini engelleyici
faktörler arasõndadõr. Ülkemizdeki köylerin % 70.7’si çeşitli derecelerde eğimli konumlarda
kurulmuşlardõr.
Köylerimizin tamamõna yakõn kõsmõ kanalizasyon hizmetlerinden faydalanamamaktadõr.
Köylerimizin ulaşõm tesisleri, nitelik ve nicelik açõsõndan yetersizdir. Köy içmesuyu şebekeleri
köylerimizin büyük kõsmõnda bulunmamaktadõr. Elektrik ve telefon hizmetleri modernize
edilmemiştir. Elektrik ve telefon kesintileri köylerimiz için halen önemli bir sorundur. Her köy
evinde telefon bulunmasõ hedeflenmelidir. Ulusal televizyon kanallarõnõn izlenmesiyle ilgili
sorunlar yaşanmaktadõr. Köyün yerleşim alanõ genişlemesi plansõz olarak gerçekleşmektedir.
Köylerimizde inşaatlar atadan kalma usullerle herhangi bir plana dayanmadan yapõlmakta ve bu
nedenle depremler köylerimiz için önemli riskler içeren bir doğal afet olamaya devam etmektedir.
Köylerin bağlõ bulunduklarõ idari birim tespit edilirken coğrafî şartlarõn dikkate alõnmamasõ,
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köylerin ilçe merkezleriyle bağlantõlarõnõn kopmasõna ve beraberinde sorunlar yaşanmasõna neden
olmaktadõr. Eğitim, sağlõk vb. alanlarda da köylerimizin durumu iyi değildir. Sağlõk personeli
yetersizdir. Taşõmalõ eğitim hem verimsiz, hem de yüksek maliyetle yapõlmaktadõr. Ülkemiz
köylerinin yaklaşõk olarak % 25’ini oluşturan (8977) orman köylerinin (orman içi köyler)
sorunlarõ devam etmektedir.
Köylere ait diğer sorunlarõn başõnda üretim-pazarlama organizasyonunun kurulmamõş
olmasõdõr. Örneğin 1998 yõlõ itibariyle ekonomik faaliyetler içerisinde hayvancõlõğõn ön planda
bulunduğu Şebinkarahisar (Giresun)’da köylüler ürünlerini pazarlayamamaktan, ilçe merkezinde
bulunan süt fabrikasõ ise süt bulamamaktan yakõnmaktadõr. Ulaşõm altyapõsõnõn yetersizliği de bu
durumu hazõrlayan faktörlerden birisidir.
Kõrsal alanõn en önemli örgütlenmelerinden biri olan köylerle ilgili olarak 1924 tarih ve
442 sayõlõ Köy Kanunu günün gereklerine uygun olarak yeniden düzenlenmelidir. Köyler,
belediye benzeri ancak belde belediyelerinde ortaya çõkan sorunlarõ tekrarlatmayacak bir yapõya
kavuşturulmalõdõr. Konu bir başka Özel İhtisas Komisyonunun çalõşma alanõna girmesi nedeniyle
köylerin yeniden yapõlandõrõlmasõ konusuna girilmemektedir.

4.3.3) İl Özel İdareleri
Kõrsal alanlara hizmet götürecek en önemli örgütlenmelerden biri İl Özel İdareleridir.
Bugün de kimi maddeleri yürürlükte olan 1913 yõlõnõn “İdare-i Umumiye-i Vilayat Kanun-u
Muvakkatõ” (İllerin Genel Yönetimi Geçici Yasasõ) ile bugünkü biçimleri verilerek
kurulduklarõnda, il özel idarelerine kõrsal alanda, çağõnõn en önemli teknik kamu hizmetlerini
yürütme görevinin verilmiş olmasõ dikkat çekmektedir. Bu görevler :
- Bayõndõrlõk İle İlgili Görevleri: Yapõm, bakõm ve onarõmõ Bayõndõrlõk ve İskan
Bakanlõğõna ait olan yollar dõşõnda, il içindeki ilçe ve bucaklarõ birbirine bağlayan yollar ile
bunlara bağlõ geçitleri yapmak ve sürekli onarõmõnõ sağlamak; göl ve bataklõklarõ õslah etmek,
kurutmak; şehir ve kasabalara içmesuyu getirmesi, elektrik ve havagazõ ile aydõnlatma yapõlmasõ
ve elektrik dağõtõmõ için imtiyaz vermek.
- Eğitim İle İlgili Görevleri: İlköğretimin sağlanmasõ için genel, gerekirse gezici
ilkokullar, öğretmen okullarõ, işçiler ve yoksullar için gece okullarõ, orta dereceli okul binalarõ
yapmak, bunlarõn giderlerini karşõlamak ve yasalar uyarõnca bu okullarõ yönetmek ve denetlemek.
- Tarõm İle İlgili Görevleri : Örnek ve deneme çiftlik ve tarlalarõ, fidanlõklarõ, çiftlik
okullarõ, damõzlõk hayvan depolarõ kurmak, tarõmsal ürünler ve ehli hayvan sergileri açmak,
yarõşmalar düzenlemek, ödüller vermek, tarõmsal ürün cinslerini iyileştirmek, il iklimine uygun
yeni ürünler yetiştirilmesini sağlamak amacõyla parasõz fidan ve tohum dağõtmak, tarõmsal merkez
durumunda olan yerlerde herkesin yararlanabileceği hasat harman ve kalbur makinalarõ ile her
türlü başka tarõm araçlarõnõ bulundurmak, bunlarõ çiftçilere kiralamak, tarõm müzeleri ve tarõm
yardõmlaşma şirketleri kurmak gibi tarõmõn gelişmesini sağlõyacak her türlü önlemi almak ve
bunlarõ uygulamak.
- Ormancõlõk İle İlgili Görevleri : Orman yetiştirmeye uygun yerlerde orman yetiştirmek,
yabani ağaçlarõn aşõlanmasõnõ sağlayarak, yararlõ duruma getirmek.
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- Sağlõk ve Sosyal Yardõm İle İlgili Görevleri : İl içinde kredi sandõklarõ açmak,
açacaklara izin vermek, uygun yerlerde sanayi odalarõ ve sanayi okullarõ açmak, buralarda yerel
gereksinmelere uygun sanayi ürünlerinin özendirilmesi için sergiler, yarõşmalar düzenlemek,
ödüller vermek, sanayi müzeleri kurmak, gerekli olan yerlerde ticaret odalarõ ve ticaret borsalarõ
kurmak, sergiler açmak, pazar ve panayõr yerleri kurmak, fabrika kurulmasõna izin vermek,
ticaretin gelişmesi ve kolaylaştõrõlmasõ ve yerel refahõn arttõrõlmasõ için gerekli her türlü önlemi
almak.
- Ulaştõrma İle İlgili Görevleri : İl içinde taksi ve otobüs işletilmesine izin vermek, şehir
ve kasabalarda yararõ belediyelere ait ve devletçe saptanacak kurallara uygun olmak ve süresi 40
yõlõ aşmamak koşulu ile hayvan, buhar yada elektrikle işleyen tramvay çalõştõrõlmasõ için imtiyaz
vermek.
İl özel idareleri, kuruluşunda üstlendikleri yukarõda sayõlan görev ve işlevleri nedeniyle
kõrsal alanlarõn gelişmesi için gerekli çeşitli projeleri ve yatõrõmlarõ gerçekleştiren önemli bir
kuruluş olarak doğmuştur. Ancak, 1913 yasasõ doğru dürüst uygulanmadan, Cumhuriyet dönemine
geçilmiştir.
Ne var ki, Cumhuriyet döneminde de İl Özel İdareleri üslenmiş olduklarõ bu görevi
başarõyla yürütebilen canlõ ve etkin bir kuruluş olma niteliğini kazanamamõştõr. 1987 yõlõnda 3360
sayõlõ yasa ile yapõlan değişiklikle; özel idare hizmetlerinin merkezi idare birimlerince yürütülmesi
zorunlu kõlõnmõş, ayrõca kendilerine özgü hizmet birimi kurma takdir ve yetkisi tamamen
kaldõrõlarak yukarõda sayõlan görev ve hizmetler sõnõrlandõrõlmõştõr.
Günümüzde il özel idaresi, “devletin üslendiği hizmetleri, onun kararlaştõrdõğõ para ile,
onun kararlaştõrdõğõ yerde ve onun personeli aracõlõğõyla yapmaya çalõşan bir emanet komisyonu”
durumundadõr.
İl Özel İdaresinin bu işleri, özetle, şu biçimde gerçekleşmektedir: Özellikle Milli Eğitim,
Tarõm ve Köy İşleri, Sağlõk Bakanlõklarõnõn bütçelerinde illerdeki okul yapõmõ, köy hizmetleri,
sağlõk ocağõ vb. hizmetler için ayrõlan ödenekler, bütçe yasasõ kurallarõndan yararlanõlarak İl Özel
İdarelerinin bütçelerine aktarõlmakta, anõlan hizmetlere ilişkin programlar il meclislerince kabul
edildikten sonra, onaylanmasõ için merkeze gönderilmektedir. Bakanlõklar kendi görev alanlarõ ile
ilgili programlarõ istedikleri gibi değiştirebilmektedirler.
Uygulamada bu değişikliklerin, merkezde yoğunlaşan siyasal etkilerle yapõldõğõ ve
sonuçta yerel gereksinmelere uymayan, ussallõktan uzak programlarõn ortaya çõktõğõ bilinmektedir.
Örneğin köy hizmetleri programlarõnda merkezin değişiklikleri ile örneğin camiye ihtiyacõ
olmayan köye cami, camisi olmayan köye minare, içmesuyu henüz getirilmemiş köye köy içi
dağõtõm şebekesi yapõlmasõ yer alabilmektedir.
Gerçekte kesin rakamlar belli olmamakla birlikte İl Özel İdareleri, yukarõda belirtilen
alanlardaki kõrsal nitelikte altyapõ projeleri için, özellikle okul binalarõ yapõmõnda ve tarõm, el
sanatlarõ, turizm vb. alanlardaki kalkõnmaya yönelik merkez kuruluşlarõnõn projelerinin (meyve,
ağaç ve tohum õslahõ, hayvan nesli õslahõ, halõ dokuma, gümüş işçiliği, arõcõlõk, ipek böceği
yetiştirilmesi, biçki dikiş, marangozluk kurslarõ vb.) uygulamasõna katkõda bulunmaktadõrlar.
VIII. plan döneminde, il ve ilçe yerel yönetimlerini düzenleyen yeni bir kanun
çõkarõlmalõdõr. Bu düzenleme ile halen merkezî idare ve taşradaki teşkilatlar tarafõndan sürdürülen
hizmetler il ve ilçe yerel yönetimlerine devredilmelidir.
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Taşradaki hizmet birimleri, yörelerin kendi şartlarõna göre yeniden düzenlenebilmeli ve il
ve ilçe özel idarelerinin emrine verilmelidir. Ayrõca, hizmetlerin yerel kaynaklarca karşõlanmasõ ve
büyük projelerde merkezî idare ile koordinasyonun sağlanmasõ için gerekli unsurlar bu yasada yer
almalõdõr İlçe özel idareleri kurulmalõdõr. Böylece, yörelerin kendi kaynak ve ihtiyaçlarõndan yola
çõkan rasyonel planlar yapmak ve sorunlarõ kõsa sürede çözmek mümkün olabilecektir.

4.4) MERKEZ KÖYLER, BİRLİKLER, SENDİKALAR, ZİRAAT ODALARI,
ŞİRKETLER VE DİĞER ÖRGÜTLENMELER
4.4.1) Merkez Köyler
Kõrsal yerleşme birimlerinin sayõsõnõn oldukça yüksek olmasõ, yerel ve merkezi bütün
kamu hizmetlerinin bu birimlerden her birinde sağlanmasõnõ olanaksõz kõlmaktadõr. Bu nedenle,
köy kümelerinin oluşturduğu, nüfusu bir ölçüde yoğun yörelerde, merkezde bulunan bir yerleşim
yerini, “Hizmet İstasyonu” olarak geliştirerek, yerel topluluklarõ bu yoldan etkilemek,
kalkõnmalarõnõ sağlamak “Merkez Köy” düşüncesinin ortaya atõlmasõna yol açmõştõr.
“Merkez Köy” yaklaşõmõnõn yararõ; bir yandan, hizmetlerin mal oluşunun azaltõlmasõ, bir
yandan da kamu hizmetlerinin yurt genelinde belli bir düzeyde gerçekleştirilmesine olanak
vermesidir. “Merkez Köy” düşüncesinin altõnda, aynõ zamanda, hizmetleri yurttaşa daha yakõndan
sunmak; nüfusun, yerleşim yerleri ve coğrafi bölgeler arasõnda gelecekte daha dengeli dağõlõmõnõ
sağlamak için nüve olarak hizmet görecek yerleşim yerlerinin tohumlarõnõ atmak yatmaktadõr.
“Merkez Köy”lerden vatandaşa sağlanmasõ öngörülen yerleşik hizmetler arasõnda; sağlõk
evleri ve ocaklarõ, ana-çocuk sağlõğõ istasyonlarõ, temel eğitim ve yatõlõ bölge okullarõ, sabit
mesleki köy kurslarõ, tarõmsal yayõm yapõlarõ, aşõlama ve yapay tohumlama istasyonlarõ, PTT şube
ve ajanlarõ, karakollar, pazar yerleri ve benzeri hizmet birimleri sayõlmõştõr. III. Beş Yõllõk
Kalkõnma Planõ “Merkez Köy”lerden, hizmetlerin kapsam ve sõnõrõnõ genişletmelerinin, mal oluşu
düşürmelerinin, hizmetlerden bütün köylü nüfusun yararlanmasõnõ sağlamalarõnõn, köy nüfusunun
pazarla bütünleşmesini gerçekleştirmelerinin beklendiğini belirtmiştir.
6.12.1983 tarih ve 83/7493 sayõ ile yayõmlanan Bakanlar Kurulu Kararõ ile; kõrsal alana
yönelik hizmetlerin, icracõ kuruluşlarl ve belli öncelikli yerleşme merkezleri aracõlõğõ ile çevre
yerleşimlere zamanõnda ve eksiksiz olarak ulaştõrõlmasõnda ve götürülmesinde birliğin sağlanmasõ
amacõyla merkez köylerin kurulduğunu açõklamakta ve karar ekinde merkez köyleri iller itibarõyla
liste halinde vermektedir.
Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararõyla belirlenen merkez köylerin sayõsõ 4319, merkez
köylere bağlõ köy sayõsõ ise 36022’dir. Merkez Köyü en fazla olan iller sõrasõyla Konya, Sivas,
Ankara, Balõkesir, İzmir, Kars, Kastamonu ve Ordu illeridir. Kõrşehir, Niğde, Burdur, Isparta,
Muş, Tekirdağ, Tunceli, Kõrklareli ve Nevşehir en az sayõda Merkez Köyü olan illerdir.
1990 yõlõ itibarõyla nüfusu ikibinin altõnda 79342 yerleşme birimi bulunmakta, bunlardan;
35023’i tüzel kişiliği olan köy muhtarlõklardõr. 44319 yerleşim birimi bu muhtarlõklara bağlõ
mahalle, kom, mezra ve oba gibi köyaltõ yerleşim birimleridir. Merkez köylere götürülen hizmetler
iki kategoride ele alõnmõştõr. 1983-1990 itibarõyla bu hizmetler;
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1.
Kademe hizmet : “Su, elektrik, sağlõk, eğitim, ulaşõm, haberleşme”
2.
Kademe hizmet : “Güvenlik, tarõma dayalõ teknik yardõm, küçük sanayi,
imalathaneler, orta seviyeli eğitim hizmetleri, yetişkin eğitimi, tapu-kadastro, nüfus, kooperatif,
banka şb., soğuk hava deposu, ticarethaneler, spor ve eğlence tesisleri gibi hizmetler olarak
belirlenmiştir.
Bu süreçte önemli sayõda merkez köyde (%16) belediye teşkilatõ kurulmuştur. Birçok
merkez köy de ilçe statüsüne geçmiş olup, 1. ve 2. kademe hizmetlerde azõmsanmayacak
gelişmeler olmuştur.
Ekonomik altyapõ olarak kabul edilen sanayi tesisi bulunan merkez köylerin bölgelere
göre dağõlõmõnda; Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde yoğunlaştõğõ ve bu bölgelerde bu
bölgelerde gelişmelerin daha hõzlõ olduğu ortaya çõkmõştõr. Kooperatifleşme konusunda
Güneydoğu Anadolu Bölgesi dõşõnda tüm bölgelerde özellikle sulama kooperatifinde önemli
artõşlar olmuştur.
Tüm illerdeki merkez köylerde hizmetlerin dağõlõmõ yõllar itibarõyla farklõ özellikler
göstermektedir. Özellikle nüfus bakõmõndan büyük ve gelişmiş illerdeki merkez köylerin, önemli
oranlarda belediye kuruluşlarõ olan beldelere dönüştüğü görülmektedir.
Sosyal ve kültürel altyapõ, ekonomik altyapõ ve fiziki altyapõ olanaklarõ itibarõyla yine
büyük ve gelişmiş illerdeki merkez köylerde bu hizmetlerin önemli oranlarda arttõğõ, diğer
illerdeki merkez köylerde oranlarõn daha düşük olduğu gözlemlenmiştir.
Endüstrilerin kõrsal alana nüfuzu, modern hizmetlerin kõrsal alanda yaygõnlaştõrõlmasõ,
tarõmsal girdi temininden üretim değerlendirilmesine kadar gerekli zincirin kurulmasõ, köylünün
ortak girişimlerinin geliştirilmesi, kamu hizmetlerinin etkinliğinin arttõrõlmasõ ve kõrsal alandaki
yerleşimlerin düzenlenmesi için merkezi özellikteki yerleşmelerin tesbit edilerek bunlarõn kõrsal
alan planlamasõnda bir araç olarak kullanõlmalarõ toplumsal dinamizmi de yönlendirecektir.
Merkez köylerin kõrsal alan planlanmasõ ve kalkõnmasõ konusundaki işlevini belirlemek
amacõyla yapõlacak çalõşmalara, uygulanacak politikalara temel veriler sağlanmasõ ve Türkiye
genelinde yeni yerleşme alanlarõnõn oluşturulmasõ amacõyla çağõmõzõn yaklaşõmlarõ doğrultusunda
gerekli çalõşmalarõn başlatõlmasõ için ilk aşama olarak düşünülmüştür.
Birinci B.Y.K.P. hedefleri doğrultusunda başlatõlan kõrsal yerleşmelerdeki dağõnõklõğõn
düzenlenmesi çalõşmalarõ 3.B.Y.K.P.‘nda somut hedeflere ulaşõlmõş ve dağõnõklõğa merkezi köy
yaklaşõmõnõn çözüm olacağõ belirtilmiştir. 4.B.Y.K.P. merkez köy yaklaşõmõna köykent modeli ile
farklõ bir boyut getirmiştir. 5. ve 6. B.Y.K.P. kõrsal kalkõnma politikalarõndan biri olarak kõrsal
kesime dinamizm kazandõrmak amacõ ile “Kõrsal Alan Planlama” yaklaşõmõ çerçevesinde
hizmetlerin ve tarõma dayalõ sanayi yatõrõmlarõnõn merkez köy ve kasabalara yönlendirilmesinin
desteklenmesini benimsemiştir.
4.4.2) Birlikler
Birlikler, kõrsal kalkõnmanõn demokratik örgütleri olmasõ itibariyle önem taşõyan
kuruluşlardõr. Aşağõda bunlara kõsaca değinilmiştir.
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Köylere Hizmet Götürme Birlikleri

Ülkemizin sahip olduğu alan üzerinde oldukça dağõnõk ve çok sayõda yerleşim yerinin
bulunmasõ başta yol, su, okul, lojman, sağlõk tesisi, elektrik, telefon gibi temel alt yapõ hizmetleri
olmak üzere her türlü hizmetin götürülmesi zorluğu nedeniyle; kõrsal bölgeye hizmet götürme ve
kalkõnma konusu sürekli olarak hükümetlerimizin ve kamuoyunun gündeminde kalmõştõr.
Bilindiği gibi köye, köylüye hizmet götüren kaynaklar; genel bütçe, İl özel idare
bütçeleri, köy bütçeleri ve gönüllü halk katkõlarõ olmaktadõr.
Ülkemizde genel bütçeden ve il özel idare bütçelerinden ilçelere ve onlarõn köylerine
ayrõlan ödenekler genel olarak yetersizdir. Gelişmekte olan ülkemizin genel bütçesindeki
ödeneklerin daha çok büyük projelere ve zorunlu harcamalara ayrõldõğõ bir gerçektir. İl özel idare
bütçelerinin yetersizliği, gelir kaynaklarõnõn sõnõrlõ oluşu ve bu kaynaklarõn da köylere hizmet
götürmede istenilen düzeye ulaşmadõğõ görülmüştür. Ülkemizde mevcut idari sistem içinde
ilçelerin bir bütçesinin olmadõğõ, köy bütçelerinin de çok yetersiz olduğu düşünüldüğünde, köylere
hizmet götürmenin güçlüğü açõkca görülmektedir.
Kõrsal alanlara hizmet götürmeye yönelik tarõmsal kalkõnma kooperatifleri, tarõm kredi
kooperatifleri gibi kuruluşlarõn, kõrsal kesimin kalkõnmasõnda istenilen amaca ve düzeye
erişemediği de bir gerçektir.
Kõrsal kesime alt yapõ hizmetleri olmak üzere yol, okul, lojman, içmesuyu, kanalizasyon,
köy konağõ, sağlõk tesisleri ve cami gibi hizmetlerin yukarõda belirtilen kaynaklardan yeterince
desteklenememesi, kõrsal kesim insanlarõnõ ve onlara önderlik eden kamu görevlilerini, mevcut
yasal düzen içinde yeni arayõşlara itmektedir.
Konu ile ilgili olarak yapõlan araştõrmalarda, kõrsal kesimin kalkõnmasõ için model
arayõşlarõnõn çok önceki yõllara, 1937’lere kadar gittiği görülmektedir. İçişleri Bakanlõğõ
04.01.1937 tarihinde yayõnladõğõ 31 sayõlõ tamiminde: “Karakterleri, coğrafi vaziyeti ve iktisadi
münasebetleri birbirine uygun, merkez ittihaz edilecek köye en çok 5 km mesafe dahilinde
bulunan köylerin bir idare altõnda birleştirilmesi ve köy birlikleri teşkili suretiyle hizmetlerinin
nizam altõna alõnmasõ düşünülmekte ve bunun için bir kanun layihasõ hazõrlanmaktadõr…”
denilmektedir.
Bakanlõğõn köy birlikleri hakkõndaki bu tamiminde, köy birlikleri ile ilgili bir kanun
hazõrlanacağõ belirtilmekte ise de bu kanun bugüne kadar çõkarõlamamõştõr. Ancak 5442 Sayõlõ İl
İdaresi Kanununun 56. maddesi, 1580 Sayõlõ Belediye Kanununun 133-148. maddeleri, 442 Sayõlõ
Köy Kanununun 47 ve 48’nci maddeleri köylere hizmet götürme birliklerinin kuruluşuna yasal
dayanak olmaktadõr.
Yerel yönetimlerin optimum ölçeğe ulaşmasõnda iki yol vardõr: Birleşme ve birlik kurma.
Yerel yönetimlerin birleşmeleri görev, sorumluluk ve kaynak yönünden etkinleşme amacõna
yönelik olarak 60 ve 70’li yõllarda Avrupa ülkelerinde gidilen bir yol olmuştur.
Yerel kamu hizmetleri sadece bağõmsõz idari birimler tarafõndan değil, yerel yönetimleri
kendi aralarõnda kurduklarõ organizasyonlar tarafõndan da yerine getirilebilmektedir. Bu
organizasyonlarõn başõnda da birlikler gelmektedir. Birlikler, ölçekle ilgili sorunlarõn idari
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birimlerin hukuki varlõklarõ ve sorumluluklarõnõn devam ettirilerek çözümlenmesini sağlamaktadõr.
Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartõ’nda da 10 madde ile yerel yönetimlerin (ülke içindeki ve
dõşõndaki diğer yerel yönetimlerle) işbirliği yapabilecekleri ve birlik kurabilecekleri belirtilmiştir.
Türkiye’de de iller, ilçeler ve köylerden oluşan taşra teşkilatõ içinde optimal büyüklük,
etkinlik, verimlilik, rasyonellik ve coğrafi uzaklõk kriterleri göz önüne alõndõğõnda köyler küçük,
iller büyük kalmakta, en uygun kuruluş olarak ilçeler gözükmektedir.
Nitekim Yedinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõnõn “Mahalli İdarelerin Güçlendirilmesi
Reformu” başlõklõ 14. Bölümünde “İl Yerel Yönetiminin görevlerini ilçe düzeyinde örgütleyen
kamu tüzel kişiliğine sahip ilçe yerel yönetimi oluşturulacak” denilmektedir.
O halde Türkiye’de optimum ölçeği gerçekleştirmenin olasõ tek yolu yerel yönetim
birliklerinin kurulmasõdõr.
442 Sayõlõ Köy Kanununun 47. ve 48. maddelerinde iki veya daha fazla köyü ilgilendiren
işlerin nasõl yapõlacağõ açõklanmaktadõr. Ancak bunlar anlaşõlan manasõyla birlik kurulmasõna
imkan vermemektedir. Keza 3360 sayõlõ İl Özel İdaresi Kanununda da (145. ve 146. maddeler)
benzer hükümler yer almaktadõr. 5442 sayõlõ İl İdaresi Kanununun 56. Maddesinde de işlerlik
kazanmayan bucak meclis ve komisyonlarõna dayalõ hükümler vardõr.
1937 yõlõndan bu yana düşünülen, Köylere Hizmet Götürme Birliklerinin tüm ilçelerde
kurulmasõ, bu konuda yasal düzenlemenin yapõlmasõ şüphesiz ki kõrsal bölgelere her türlü hizmeti
götürmenin yanõnda; ekonomik, sosyal ve kültürel kalkõnma içinde etkili bir araç olmaktadõr.
Birlik, üye köylere kanunlarla verilen hizmetlerin yerine getirilmesinde yardõmcõ olmakta
ve gerektiğinde hizmetleri bizzat yapabilmektedir. İlçe ve köy halkõnõn yararõna olan ekonomik,
sosyal ve kültürel hizmetleri yapabileceği gibi ilçenin ekonomik ve sosyal kalkõnmasõnõ
sağlayacak, ürünlerini değerlendirecek her türlü sanayi ve ticari kuruluşlarõ kurabilmekte,
işletebilmekte veya kuranlara yardõmcõ olabilmektedir. Hatta ortak olabilmektedir. Köyde üretilen
tarõmsal ve hayvansal nitelikli her türlü ürünün değerlendirilmesi ve pazarlanmasõ faaliyetlerini de
yürütebilmektedir.
İlçe ve köylerdeki yol, su, okul, lojman, cami, sağlõk tesisi, köy konağõ, kanalizasyon ve
bunlara benzer her türlü hizmet ve yatõrõmlarõ yapabilmekte, yapanlara da yardõmda
bulunabilmektedir. Belirtilen hizmetleri yapmak için personel istihdam edebilmekte, her türlü araç
gereç alabilmekte ve organizasyonlar kurabilmektedir.
Üye köyler, Birliğin amacõ kapsamõna giren ve Birlik tarafõndan yapõlmasõ kararlaştõrõlan
hizmetlerin yapõlmasõ için yardõmcõ olmakta, o konuda yasalarla verilen görev ve yetkileri Birliğe
devretmektedir.
Yukarõda sayõlan özellikleri nedeniyle kõrsal alanlara hizmet götürebilen
örgütlenmelerden biri sayõlan Köylere Hizmet Götürme Birlikleri, uygulamada İçişleri Bakanlõğõ
tarafõndan hazõrlanan tip tüzüğe göre kurulmaktadõr.
Türkiye’de halen 1285 civarõnda yerel yönetim birliği bulunmaktadõr. Bunlardan 838’i
köyler, 313’ü köyler ve belediyeler, 52’si belediyeler, 25’i köyler, belediyeler ve il özel idareleri,
25’i belediyeler ve il özel idareleri, 14’ü köyler ve il özel idareleri, 18’i il özel idarelerinin kendi
aralarõnda kurulan birliklerdir.
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Yine bu birliklerden 1250 adeti tek il sõnõrlarõ içinde faaliyet gösterirken, birden fazla il
sõnõrlarõ içinde faaliyet gösteren birlik sayõsõ 35’tir.
Başka bir sõnõflandõrmaya göre, bu birliklerin; 784’ü hizmet götürme birlikleri, 275’i
sulama birlikleri, 34’ü belediye birlikleri ve 192'si diğer birliklerdir. Faaliyet alanlarõna göre
birlikler aşağõdaki tabloda gösterilmiştir.
Tablo 3 : Türlerine Göre Mahalli İdare Birlikleri
TÜRLERİNE GÖRE MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ
TÜR

SAYI

Hizmet Götürme Birlikleri
784
Sulama Birlikleri
275
Grup İçme Suyu Birlikleri
81
Belediye Birlikleri
34
Turistik ve Tabiatõ Koruma Amaçlõ Birlikler
33
Mahalli İdareler Birlikleri
15
Çevre Koruma, İmar ve Altyapõ Hizmet Birlikleri
29
Eğitim Birlikleri
5
Tarõmsal Amaçlõ Birlikler
4
Halõcõlõk ve El Sanatlarõnõ Geliştirme birlikleri
4
Kaplõca Birlikleri
3
Vilayetler Birliği
1
Elektrik Üretme Birlikleri
2
Fuar Birlikleri
2
Hayvancõlõğõ Islah ve Geliştirme Birlikleri
2
Yurt Yaptõrma ve Yaşatma Birlikleri
1
Çiftçiler Birliği
1
Gar İşletme Birlikleri
1
Bağcõlõk Birliği
1
Hal Tesisleri İşletme Birliği
1
Süt Üreticileri Birliği
1
Plaj Birliği
1
Teleferik Sistemi Tesis ve İşletme Birlikleri
1
Sosyal Tesis Birlikleri
1
Toplam
1285
Kaynak: Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 1998 Verileri
Yerel yönetim birliklerinin çoğunluğunu hizmet götürme birlikleri ve sulama birlikleri
oluşturmaktadõr. Birliklerden 853’ünde birlik başkanõ (ya da yürütme organõ) tüzükte belirlenmiş
(atanmõş) iken 432’sinde seçimle gelmektedir.
Birliklerin genellikle geçici personel istihdamõ yoluna gittikleri görülmektedir. Personel
dağõlõmõ; 2991’i geçici, 992’si görevlendirme, 339’u memur, 237’si kadrolu işçi, 72’si sözleşmeli
personel şeklindedir. Buradan birliklerin bağõmsõz ve gerçek bir idare birimi olmadõklarõ, kendi
profesyonel kadrolarõnõn bulunmadõğõ sonucuna ulaşõlmaktadõr.
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Bu durum, birliklerin kõt kamu kaynaklarõndan azami istifade etmeye yönelik olarak
çalõştõklarõ ve genellikle mülki idare amirlerinin kendileri ve teşkilatlarõyla birlik hizmetlerinde
profesyonel kadrolarõn yapacaklarõ işleri yerine getirmek üzere görev aldõklarõ anlaşõlmaktadõr.
Yõllara göre kurulan yerel yönetim birliklerinin dağõlõmõ ise aşağõdaki gibidir.
Tablo 4 : Yõllara Göre Kurulan mahalli İdare Birlikleri

Yõl

Kurulan
Birlik
Sayõsõ
56

Yõl

Kurulan
Birlik
Sayõsõ
21

Yõl

1970
1979
1989
öncesi
1970
6
1980
13
1990
1971
4
1981
12
1991
1972
45
1982
24
1992
1973
14
1983
19
1993
1974
13
1984
25
1994
1975
11
1985
40
1995
1976
20
1986
28
1996
1977
11
1987
32
1997
1978
23
1988
54
1998
Kaynak: Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 1998 Verileri

4.4.2.2)

Kurulan
Birlik
Sayõsõ
42
18
69
146
66
128
186
61
72
23

Sulama Birlikleri

Ülkelerin kalkõnmõşlõk düzeylerine paralel olarak çeşitli sektörlerinde, farklõ seviyelerde
sorunlar yaşanmaktadõr. Diğer tüm sektörlerde olduğu gibi tarõm sektöründe de çözüm bekleyen
ve çoğu acil olan bu sorunlar yeniden belirlenecek olan stratejiler çerçevesinde ele alõnmalõdõr.
Ülkenin içinde bulunduğu koşullar nedeniyle, ekonomik kalkõnma için mevcut kaynaklarõn en
etkin şekilde kullanõlmasõ gereği, üzerinde önemle durulan bir konudur. Bu konuda da değişik
yaklaşõmlar geliştirilmektedir. Bu bağlamda ilgili kamu kurumlarõ, bir yandan yeni sulama
projeleri geliştirirken diğer yandan da bitirilmiş projelerin işletme ve bakõmõnõ yürütmektedir.
Toprak ve su kaynaklarõnõn geliştirilmesi ve yönetimi konusunda görev yapan KHGM ile
birlikte iki büyük kamu kurumundan biri olan DSİ; ülkemizin önemli doğal kaynaklarõndan olan
toprak ve su kaynaklarõnõn geliştirilmesi ve bunlardan halkõn çeşitli amaçlarla faydalandõrõlmasõ ile
görevlendirilmiştir. Bu kapsamda, DSi 6200 sayõlõ yasa hükümleri doğrultusunda sulama, taşkõn
koruma, bataklõklarõn õslahõ, enerji, içme ve kullanma suyu tesisleri inşa etmekte ve bunlarõn bir
bölümünün işletme ve bakõm hizmetlerini yerine getirmektedir.
DSİ Genel Müdürlüğü, işletme ve bakõmla ilgili genel ilke ve politikalarõ belirleyerek
uygulayõcõ birimleri ile birlikte bu ilkeler çerçevesinde hizmetleri ya doğrudan kendisi yürütmekte
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ya da yasanõn amir hükmü uyarõnca ve yine yasanõn öngördüğü koşullarõ sağlayarak hizmetlerin
yürütülmesini, gerçek ve tüzel kişiliklere devredebilmektedir.
Sulama tesislerinin faydalananlara devri konusundaki yasaya göre izlenen ana kural, sulama
tesislerinin mülkiyetinin değil, işletme bakõm ve yönetim sorumluluğunun devri olmaktadõr.
6200 sayõlõ yasanõn 2. maddesinin (k) fõkrasõ bu konuyu şu şekilde düzenlemektedir:
"Umum müdürlüğün yaptõğõ veya devraldõğõ tesislerden işletmelerini bizzat deruhte etmediklerinin
işlemelerini sağlamak üzere işletmeler kurmak ya doğrudan doğruya veyahut da işletmeler
marifetiyle ortaklõklar teşkil etmek ve lüzumu halinde tesisleri hakiki ve hükmi şahõslara
devretmek üzere Vekalete teklifte bulunmak".
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de, gerçekleştirilen sulama projelerinin işletme ve
bakõm hizmetlerinin yürütülmesinde iki ana yol izlenmektedir.
Bunlar;
a) Devlet Sulama İşletmeciliği,
b) Faydalananlar tarafõndan oluşturulan örgütler ve yerel yönetimlerce yapõlan sulama
işletmeciliğidir.
Yakõn zamana kadar devlet sulama işletmeciliği tercih edilen bir işletmecilik yöntemi
iken, 1993’ ten bu yana faydalananlarõn oluşturduklarõ örgütler ve yerel yönetimlerce yapõlan
sulama işletmeciliği tercih sõralamasõnda ön plana çõkmõştõr. Bu tercih değişikliğinde; devletin
bakõş açõsõndaki değişimle birlikte, faydalananlarõn kendi örgütleri ile hizmetleri daha düzenli,
süratli ve ekonomik olarak yapabilecekleri inancõ temel etken olmuştur.
1993’e kadar, alanõ yaklaşõk 2000 hektara kadar olan küçük şebekeler, kademe kademe
her yõl kullanõcõlara devredilmiştir. DSİ, işletme ve bakõm yönünden sõnõrlõ sorumluluktaki
Sulayõcõ Gruplarõ kurarak katõlõmcõ yaklaşõmõ teşvik etmiştir. Bu çalõşmalarla birlikte yaklaşõk
62.000 ha. alan da çeşitli kurum ve örgütlere devredilmiştir. 1993’ ten itibaren seçilen pilot DSİ
bölgelerinde “Hõzlandõrõlmõş Devir Programõ” etkin olarak yürütülmeye başlanmõştõr.
Devir işlemini şu şekilde tanõmlamak mümkündür: "DSİ' ce inşa edilmiş, edilmekte veya
edilecek olan tesislerin işletme bakõm ve yönetim sorumluluğunun, karşõlõklõ olarak imzalanan
sözleşme hükümleri uyarõnca ve bakanlõk makamõnõn onayõyla o tesisten faydalananlarca
kurulmuş ya da kurulacak olan kamu veya özel hukuk tüzel kişiliklerine devredilerek bu örgütler
tarafõndan yerine getirilmesidir."
DSİ' nin devir çalõşmalarõnõn çok sayõdaki amacõnõn üç ana bileşeni vardõr: Çiftçi Katõlõmõ
ve Yerinden Yönetim, Özdenetim, İşletme ve Bakõm Giderlerinin Azaltõlmas. Tesisleri devralacak
olan kurum/örgütlerde, devralmak istediği tesisin özelliklerine göre bazõ nitelikler aranmaktadõr.
Bunlardan bir kõsmõ;
- DSİ' nin belirleyeceği standartlara uygun bir işletme ve bakõm düzeni kuracak nitelik
ve imkanlara sahip olmasõ,
- Hukuki esaslar çerçevesinde geri ödeme güvencesi verebilmesi,
- Tesisten faydalananlarõn çoğunluğunu temsil edebilmesi,
- Faydalananlara yürütülecek hizmetler için güven vermesi,
olarak sayõlabilir.
Ancak bu koşullar; devir çalõşmalarõnda bir örgüt tercihi anlamõ taşõmamaktadõr. Yaygõn
olarak devir yapõlabilen örgütler ve ilgili yasalarõ şu şekilde sõralamak mümkündür:
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Kamu Hukuku Tüzel Kişilikleri

İlgili Yasa

Köy Tüzel Kişiliği

442 sayõlõ Köy yasasõ

Belediye

1580 sayõlõ Belediye yasasõ

Birlik

1580 sayõlõ Belediye yasasõ

Özel Hukuk Tüzel Kişiliği

İlgili Yasa

Kooperatif

1163 sayõlõ Kooperatifler yasasõ

Bugüne kadar yapõlan devirler, diğer kurumlarõn dõşõnda 214 köy tüzel kişiliği, 135
belediye, 304 birlik ve 42 sulama kooperatifine dağõlmaktadõr.
Devralan örgüt ya da kurum verdiği hizmetlerin karşõlõğõnõ her yõl belirlediği bir ücret
tarifesi ile sulayõcõdan almaktadõr. Ücret tarifesi birim alanda, bitki bazõnda hazõrlanacağõ gibi,
bitki konu edilmeksizin doğrudan sulama sayõsõ üzerinden ya da bir başka yöntemle
hazõrlanabilmektedir. Örgütlerin başka gelir kaynaklarõ da olabilmektedir. Bunlar arasõnda
sulayõcõlardan bir defaya mahsus olmak üzere alõnan katõlõm paylarõ, banka mevduat gelirleri,
cezalar ve bağõşlar sayõlabilir.
DSİ'nin işletmeye açtõğõ (01.11.1999 itibariyle) toplam 1.911.218 ha. sulama alanõnõn
yönetimi de aşağõdaki gibi yapõlmaktadõr.
DSİ'ce işletilen
Bedeli karşõlõğõ yapõlan
Devredilen
TOPLAM

Alan (ha)

Oran (%)

359 193
15 746
1 536 279
1 911 218

18.8
0.8
80.4
100.0

Bugüne kadar devredilen tüm sulamalarõn devralan örgütlere göre dağõlõmõ ise 1.11.1999
tarihi itibarõyla şöyledir:
Tablo 5 : DSİ Tarafõndan Devredilen Sulamalar
Kurum/Örgüt Adõ Adedi Oran(%) Alan (ha)
214
30.7
32 093
Köy Tüzel Kişiliği

Oran(%)
2.1

Ort. Sulama Alanõ (ha)
150

Belediye

135

19.3

55 646

3.6

412

Sulama Birliği

304

43.6

1 397 001

90.9

4594

Kooperatif

42

6.0

50 582

3.3

1204

Diğer
TOPLAM

3

0.4

957

0.1

319

698

100

1 536 279

100

2201

Kaynak. DSİ 1999 Yõlõ Verileri
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Tablo 5'den de görüleceği gibi gerek devredilen toplam alan, gerekse ortalama sulama
alanõ büyüklüğü bakõmõndan sulama birlikleri daha önemli bir yer tutmaktadõr. Büyük bir bölümü
15-200 ha. arasõnda değişen alanlara sahip olan ve köy tüzel kişiliklerine devredilen sulamalar
küçük sulamalar olduğu için ortalama sulama alanõ da çok küçüktür. 4 945 ha. olan ortalama alan
büyüklüğü olan birliklerde ise sorumluluk alanõ bazõ birliklerde 20-30 000 ha.'a kadar çõkmaktadõr.
Sulama birlikleri ve kooperatiflerin 1998 yõlõ toplam gelir bütçeleri, yaklaşõk
14 trilyon TL‘ dir. Bu toplam gelirin 2/3’ lük bir kõsmõ işletme ve bakõm hizmetleri için
harcanmõştõr. Sulamalarõ devralan örgütlerin Dünya Bankasõ kredisinden yararlanmak suretiyle alet,
makine ve ekipman alõmõ için gider bütçelerinin % 11’ ini harcadõklarõ görülmüştür.
Devredilen alanõn % 90’ õnõ yöneten sulama birliklerinin sorumluluk alanõnda yer alan
226 ilçe, 366 belde ve 2640 köyde toplam 446 834 mükellef, 266 sulama birliğinde toplam 9673
meclis üyesi tarafõndan temsil edilmektedir. Her 46 mükellefi (sulayõcõyõ) bir meclis üyesi temsil
etmektedir.
Yine bu kapsamda ortalama alanõ 1,2 ha. olan çeşitli büyüklükte toplam 1.006.897
parsele hizmet götürülmektedir.
Sulama birliklerinde görev yapan başkanlarõn öğrenim düzeyleri incelendiğinde; 125’inin
ilkokul, 95’inin ortaokul ve lise, 46’sõnõn ise üniversite ve yüksekokul mezunu olduğu
görülmektedir. Bunlara ilişkin yüzdeler sõrasõyla %47, %36 ve %17 olmaktadõr. Başkanlarõn halen
yaptõklarõ işler değerlendirildiğinde ise; 111 başkanõn (%42) çiftçi, 77 başkanõn (%29) muhtar, 64
başkanõn (% 24) belediye başkanõ ve 14 başkanõn (%5) diğer mesleklere mensup olduğu tespit
edilmiştir.
Bu birliklerde genel sekreter adõ altõnda görev yapan 166 teknik eleman çalõşmakta olup,
bunlarõn 136 ‘sõ (%82) Ziraat Mühendisi’dir.
Devredilen projelerde sulama yapõlarõnõn daha iyi korunmasõ sonucunda bakõm
masraflarõnõn azalmasõ, devirle sağlanan, çiftçinin mülkiyet bilicindeki gelişmeden
kaynaklanmaktadõr.
Yapõlan planlamalarõn üzerinde bir hõzla gerçekleşen devir çalõşmalarõ ile, 2000 yõlõnda
ulaşõlmasõ hedeflenen alan miktarõna çok daha önce ulaşõlmõştõr. Sulayõcõ–örgüt- DSİ ilişkilerinde
yeni düzenleme ve yaklaşõm arayõşlarõ, bu nedenle beklenenden önce yaşanmaya başlanmõştõr. Bu
ihtiyaçlar, öncelikle bir yasal düzenleme ile aşõlmaya çalõşõlmõş, DSİ’ nin ilgili Merkez ve Bölge
yöneticileri ve bazõ birlik başkanlarõ tarafõndan “Su Kullanõcõ Birlikleri Yasa Tasarõsõ” hazõrlanmõştõr.
250’ ye yakõn birliğin görüşü alõnarak yazõlan metinle ilgili çalõşmalar tamamlanmõştõr.
Hazõrlanan “Su Kullanõcõ Birlikleri Yasasõ” ndan beklenenler; sulama birliklerinin
taşõdõğõ kamu ciddiyeti ile kooperatiflerin girişim özgürlüğünün entegrasyonu, yatõrõma da çiftçi
katõlõmõnõ sağlamak, örgütün kuruluşunda tüzel kişilerin etkin rolü azaltõlarak gerçek kişilere daha
etkin rol vermek, birlik organlarõnõn teşekkülündeki demokratik yapõyõ güçlendirmek, hizmetlerin
yürütülmesinde mutlak bir özelleştirme ve katõlõm sağlamak, bölge, havza ve ülke düzeyinde
dikey örgütlenmeleri (Üst Birlikler) gerçekleştirmek ve birliklerin iç ve dõş kaynaklõ kredi temini,
borçlanma yetkisi ile donatõlmasõ olarak özetlenebilir.
Devredilen alan bazõnda ulaşõlan bu olumlu noktadan sonraki çalõşmalarõn seyri artõk
daha çok “Katõlõmcõ Sulama Yönetiminin Sürdürülebilirliği” yönünde gelişmektedir.
Diğer bir deyişle; sulama tesislerinin işletme bakõm ve yönetim sorumluluğunu devralan
kurum ve örgütlerin, yerine getirdikleri hizmetlerin devamlõlõğõnõn sağlanmasõ; mevzuat
eksiklerini gidermek, yeni yatõrõmlara çiftçi katõlõmõnõ sağlamak, sulama tesislerinin
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modernizasyon ve rehabilitasyon programlarõnõ geliştirmek, gerekli işletme ve bakõm ekipmanõnõ
temin etmek, tarla-içi geliştirme hizmetlerinin yapõlmasõnõ sağlamak, tesislerin ve hizmetlerin
iyileştirilmesi için yönetim, organizasyon, yatõrõm gibi konularda gerekli danõşmanlõk, rehberlik ve
eğitim desteğinde bulunmak ve iyi eğitilmiş, kaliteli teknik ve yardõmcõ teknik personele sahip
olabilmeleri için örgütlere yoğun bir eğitim programõ uygulamak ve yetişmiş personelin işbaşõ
eğitimini yaptõrmak (ki bu son ifade edilen çalõşmalar DSİ tarafõndan üstlenilmiştir) ile mümkün
olabilecektir.
Ancak örgütler, ilgili kamu kurumlarõnca etkili bir program ile desteklenmedikçe
sürdürülebilirliği sağlayabilmek için hem daha uzun zamana ihtiyaç olacak, hem de birçok küçük
örgüt fonksiyonlarõnõ yerine getirmekte zorlanacaklardõr. Sürdürülebilirlik ve kurumsallaşma için;
- Yasal çerçevenin gözden geçirilmesi ve yenilenmesi,
- Yeni sulama tesislerinin yapõmõ için yatõrõma katõlõmõn sağlanmasõ,
- Sulama şebekeleri için modernizasyon ve rehabilitasyon programlarõnõn geliştirilmesi,
- DSİ’ deki mevcut izleme ve değerlendirme sisteminin geliştirilmesi,
- Su Kullanõcõ Örgütlerinin iyi eğitilmiş, kaliteli işletme ve bakõm personeline sahip
olmalarõ için yoğun eğitim programlarõnõn uygulanmasõ ve yetişmiş personelin
sürekliliğinin sağlanmasõ,.
- Mevcut sulama teknolojilerini geliştirerek sulama randõmanõnõn yükseltilmesi,
- Su kullanõcõ örgütlerinin dikey örgütlenmeleri sağlandõktan sonra, bu üst örgütlere
ortak tesisler ve su kaynağõ yönetiminin devredilip devredilemeyeceğine,
devredilebilirse hangi koşullar altõnda devredilebileceğine karar verilmesi,
yönünde çalõşmaya gerek bulunmaktadõr.
Ancak, sulamanõn çok iyi bir şekilde yönetildiği koşullarda dahi, diğer tarõmsal
politikalarda bir düzensizlik bulunuyorsa katõlõmcõ sulama yönetiminin sürdürülebilirliğini
sağlamak çok güç olacaktõr.
4.4.3) Kooperatifler
Çeşitli ülkeler tarõmda iktisadi örgütlenme ile ilgili bir çok model geliştirmiştir. Bu
modellerin en başarõlõ olanlarõndan biri olarak "Kooperatifleşme" dikkati çekmektedir.
Ortaklarõn belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek ve geçimlerine ait
ihtiyaçlarõnõ karşõlõklõ yardõm, dayanõşma ve kefalet suretiyle sağlayõp korumak amacõyla kurulan
teşekküllere kooperatif denir.
Kooperatifçiliğin temelini karşõlõklõ yardõm, dayanõşma ve işbirliği ilkesi teşkil eder. Bu
temel ilkeden hareket edildiğinde kooperatifçilik kavramõnõn Türk insanõnõn hayatõ ile daima iç içe
olduğu görülmektedir. Gerçekten hiçbir zorlama olmaksõzõn çeşitli adlar altõnda el ve gönül
birliğiyle iş başarma ve zorluklarõ birlikte aşma duygu ve düşüncesi, Türk insanõna has
özelliklerdir. Bu yaşama tarzõnõn kökleri çok eskilere gitmektedir. Zira, sadece Osmanlõ
İmparatorluğu döneminde değil; ondan önceki Selçuklular döneminden ve hatta pek çok yerde
yerleşik hayat tarzõna geçilmemiş olmakla beraber Orta Asya Türkleri zamanõndan beri, bir kaza
ve felakete uğrayan veya işini bitirmede (başarmada) acze düşen kişi ve ailelere diğerlerinin
"imece" usulü ile destek olmalarõ, ortak çoban ve sõğõrtmaç tutmalarõ veya bu işi sõrayla bizzat
kendilerinin yapmalarõ, ortaklaşa yol, cami ve okul inşa etmeleri büyük Türk Milletinin asõrlardõr
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süregelen hasletlerindendir. Bunlar toplumsal yardõmlaşma, dayanõşma ve işbirliğinin de ender
rastlanan en güzel ve manalõ örnekleridir.
İşte bu hasletlerin hayata geçirilmesi birçok kooperatifin ortaya çõkmasõna zemin
hazõrlamõştõr. Bu kooperatiflerin başlõcalarõ aşağõda belirtilmiştir:
4.4.3.1)

Tarõmsal Kalkõnma Kooperatifleri

Tarõmsal Kalkõnma Kooperatifleri çok amaçlõ kooperatiflerden olup, muhtelif konularda
faaliyet göstermektedir. Çok amaçlõ kooperatiflerin kurulmasõnõn temel nedeni, ülkemiz tarõmõnda
polikültür bir yapõnõn hakim olmasõdõr. Çiftçi geçimini çok çeşitli tarõmsal faaliyetlerde bulunarak
sağlanmaktadõr. Dolayõsõyla çiftçilerin girdi ihtiyacõ farklõ olmakta, bu ürünlerin değerlendirilmesi
ya da pazarlanmasõ değişik faaliyetleri gerektirmektedir.
Tarõmsal Kalkõnma Kooperatifleri; 1163 Sayõlõ Kooperatifler Kanunu ve bunu değiştiren
3476 sayõlõ kanun gereğince, üreticilerin ürünlerinin değerlendirilmesi ya da çeşitli ihtiyaçlarõnõn
karşõlanmasõ amacõyla kurulmuşlardõr. Ülkemiz tarõmõnõn bu çok yönlü yapõsõ dikkate alõnarak,
kõrsal alanõn kooperatifler yoluyla sosyal ve ekonomik yönden kalkõndõrõlmasõ için 1965 yõlõnda
Köy İşleri Bakanlõğõ'nõn koordinatörlüğünde "Yurt dõşõna işçi göndermede kooperatif kuran
köylülere öncelik tanõnmasõ" projesi uygulamaya konulmuştur. Bu uygulama üzerine kooperatif
sayõlarõnda hõzlõ bir artõş başlamõş ve 1966 yõlõnda 558, 1971'de 2270, 1974'de 6000 ve 1989'da
5275 kooperatif kurulmuştur. Daha sonra, 1990 istatistiklerinde tarõmsal kalkõnma kooperatifleri
adõ altõnda kooperatif sayõsõ 3520, 1993'de 3895, 1996' kasõm ayõ itibariyle 4725 ve 1999 Ocak ayõ
itibariyle de 5422 olmuştur. Kooperatif ortak sayõsõ ise 564.148 dir.

Tablo 6: Tarõmsal Kalkõnma Kooperatiflerinin Sayõlarõ
KOOPERATİF ÇEŞİTLERİ
TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ
SU ÜRÜNLERİ KOOPERATİFİ
SULAMA KOOPERATİFİ
PANCAR EKİCİLERİ KOOPERATİFİ
TOPLAM

KOOPERATİF
SAYISI
5.422
388
2.351
28
8.189

ORTAK SAYISI

BİRLİK SAYISI

564.148
16.923
154.297
1.579.984
2.315.352

35
4
7
1
47

Kaynak: Tarõm Bakanlõğõ 1999 verileri.
Kalkõnma Kooperatiflerinin özelliklerini şu başlõklar altõnda toplamak mümkündür.
Halk ve Devletin işbirliği yapmasõnõ sağlamasõ,
Çok amaçlõ olmasõ,
Hizmetler ile bazõ kurumsal yapõlarõ (kredi, pazarlama, tedarik, işleme, yayõm vb)
kooperatif bünyesi içinde toplamasõ,
“Aile-Tarõm İşletmesi” biriminden hareket ederek kalkõnmaya katkõda bulunmasõ.
1163 Sayõlõ Kooperatifler Kanununun çõkmasõyla köy ve kalkõnma kooperatifleri üst
örgütlenmeye de gitmişler, önce il seviyesinde Bölge Birlikleri ve 1971’de kõsa adõ KÖY-KOOP
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olan “Köy Kalkõnma ve Diğer Tarõmsal Amaçlõ Kooperatifler Merkez Birliği” Ankara’da
kurulmuştur.
Bu arada 1989 yõlõnda Tarõm Orman ve Köyişleri Bakanlõğõ “Sõnõrlõ Sorumlu Tarõmsal
Kalkõnma Kooperatifi Ana Sözleşmesi” hazõrlanmõştõr. Söz konusu Ana Sözleşmenin 134.
maddesine göre, bu ana sözleşmeden evvel yürürlükte bulunan Köy Kalkõnma, Orman Köyleri
Kalkõndõrma, Hayvan Üreticileri Tedarik ve Pazarlama, Çay İstihsal ve Satõş Kooperatifleri ile
ilgili ana sözleşmeler yürürlükten kaldõrõlarak, Tarõmsal Kalkõnma Kooperatifi Ana Sözleşmesi'nin
kullanõlacağõ belirtilmiştir. Yine ana sözleşmenin 136. maddesinde ise daha önce Köy Kalkõnma,
Orman Köyleri Kalkõndõrma, Hayvan Üreticileri Tedarik ve Pazarlama, Çay İstihsal ve Satõş
Kooperatifleri örnek ana sözleşmeleri ile kurulmuş olan kooperatiflerin intibaklarõnõ, Tarõmsal
Kalkõnma Kooperatifleri Ana Sözleşmesine göre 25/10/1988 tarihinden itibaren 2 yõl içinde
yapmalarõ öngörülmüştür. Halen belirtilen diğer kooperatifler gibi Köy Kalkõndõrma
Kooperatifleri de Tarõmsal Kalkõnma Kooperatifi olarak adlandõrõlmõş bulunmaktadõr.

4.4.3.2)

Sulama Kooperatifleri

Ülkemizde 1163 Sayõlõ Kooperatifler Kanunu’na göre kurulan Sulama Kooperatiflerinin
kuruluşlarõnõn asõl amacõ Devlet tarafõndan gerçekleştirilen küçük çaplõ sulama tesislerinin
işletilmesi veya grup çiftçilerinin kendilerinin gerçekleştirdikleri sulama hizmetlerinde daimi
giderlerin karşõlanmasõ ile devamlõlõğõn sağlanmasõdõr. Böylece çok büyük meblağlar ile
gerçekleştirilen sulama tesislerinin rasyonel işletilmeleri sağlanabilmektedir. Bu açõdan sulama
kooperatifleri, sulama hizmetlerinin yürütülmesinde dolayõ bir hizmet kooperatifi olarak kabul
edilmektedir.
Sulama kooperatifleri ortaklarõ ve yöneticileri çiftçi olan demokratik organizasyonlardõr.
Sulama kooperatifleri tesisleri devir almalarõndan itibaren su dağõtõm hizmetlerini ve
bakõm-onarõm hizmetlerini üslenmektedirler. Bu hizmetlerin yerine getirilmesinde söz konusu
yatõrõmcõ kuruluşlar tarafõndan hazõrlanan “Sulama Tesislerine Ait İşletme, Bakõm ve Onarõm
Talimatlarõ” esas alõnmaktadõr.
Ayrõca, sulama kooperatifleri; ana sözleşmelerine göre sulama faaliyetlerinin dõşõnda
üretim, pazarlama, kalkõnma ve eğitim gibi faaliyetleri de yürütebilen çok amaçlõ kooperatif
işletmeciliği niteliği de taşõmaktadõr.
Ülkemizde sulama kooperatifleri, su kaynağõna göre yeraltõ suyu ve yerüstü suyu sulama
kooperatifleri olarak gruplandõrõlabildiği gibi tesis ve hizmet özelliğine göre de sõnõflandõrõlabilir.
1.1.1999 tarihi itibariyle DSİ ve Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafõndan inşa edilen
sulama işletmelerinden (gölet, elktropompaj ve cazibe) 1188'i DSİ tarafõndan, 812'si KHGM
tarafõndan olmak üzere 2000 sulama tesisi kooperatiflere devredilmiştir. Halen 287.316 ha. alanda
çiftçi kooperatifleri aracõ ile sulama yapmaktadõr.
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Bir sulama tesisi ne kadar mükemmel inşa edilirse edilse edilsin, beklenen faydalarõn
sağlanmasõ; bakõm-onarõm hizmetlerinin zamanõnda ve eksiksiz olarak tamamlanmasõ ve tesislerin
rantabl olarak işletilmesi ile mümkündür. Bu açõdan sulama tesislerinin faydalanan çiftçiler
tarafõndan kolayca benimsenmesi, bakõm-onarõm hizmetlerinin imece usulü ile basitçe yapõlmasõ,
sulama hizmetlerinde başarõsõz yöneticilerden hesap sorulabilmesi gibi avantajlarõn yanõnda; üst
örgütlenme, mali kaynak yetersizlikleri, dõşarõdan etkili bir denetimin olmamasõ ve yeterli teknik
personelin istihdam edilmemesi gibi çözüm bekleyen bir dizi sorun bulunmaktadõr. Bu sorunlar
çözülmedikçe beklenen faydalarõn da gerçekleşmesi mümkün olmayacaktõr.

4.4.3.3)

Pancar Ekicileri Kooperatifleri

Tarõm kesiminde hizmet kooperatifleri grubunda yer alan ve 1163 Sayõlõ Kooperatifler
Kanunu kapsamõna giren pancar ekicileri kooperatifleri; kuruluşlarõndaki temel nedenlerin
oluşturduğu gerçekçi amaçlarõ, kuruluş biçimi ile güçlü organizasyon yapõlarõ ve Devlet-kooperatif
ilişkilerinde sağladõklarõ denge sonucu hizmetlerin tabana yaygõn bir şekilde iletilmesindeki
başarõlarõ ile; tarõm kesiminin kalkõnma çabalarõna etkili bir biçimde katkõda bulunan, örnek
nitelikte, yapõsal bir kooperatif özelliği taşõmaktadõrlar.
Pancar üreticilerinin kooperatifler halinde örgütlenmeleri; Türkiye Şeker Sanayii'nin
genişletilmesi çalõşmalarõnõn yapõldõğõ 1951 yõlõndan itibaren başlamõştõr. Pancar ekim alanlarõnõn
genişletilmesi ve yeni şeker fabrikalarõnõn kurulmalarõ planlanõrken, çiftçi kitlelerinin mevcut
potansiyelinden de yararlanõlmasõ düşünülmüş ve çiftçilerin yalnõz pancar üreticisi değil, aynõ
zamanda, yeni kurulacak şeker fabrikasõnõn da sahibi olmalarõnõ sağlayacak şekilde
teşkilatlanmalarõ öngörülmüştür. Bu temel amacõn gerçekleştirilmesi için lüzumlu alet ve
ekipmanlarõn da temin ve dağõtõmõnõ yaparak, üretimi ve dolayõsõyla ortaklarõnõn sosyo-ekonomik
durumlarõnõ geliştirmeyi amaçlamõşlardõr.
Pancar Ekicileri Kooperatifleri, 1972 yõlõnda 1163 Sayõlõ Kanuna göre merkezi üst birliği
olan Pankobirlik’i (S.S. Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği) kurmuşlardõr.
Tarõmsal mekanizasyon ve teknolojinin uygulama alanõna girmesi ve bu sayede üretimin
geliştirilmesinde pancar kooperatiflerinin, sõnõrlõ imkanlarõna rağmen büyük çabalarõ olmuştur.
Bugün pancar ekicileri kooperatiflerinin sayõlarõ 28’e, ortak adedi 1.579.984’e ulaşmõştõr. Pancar
ekiminin yapõldõğõ 68 ilimizi kapsayan geniş bir alanda 210 satõş mağazasõ ile faaliyette
bulunmaktadõr. Sayõsal bakõmdan az olmalarõna rağmen birim kooperatiflerin ortak ve sermaye
yapõlarõ “ Kooperatifçilik güç birliği” ilkesine uygun biçimde gelişmiş durumdadõr. Pankobirlik,
1992 yõlõndan itibaren yönetim kurulu üyelerinin tamamõnõ çiftçilerin oluşturduğu demokratik bir
yönetim yapõsõna ulaşmõştõr. Bu yapõ içerisinde 28 pancar kooperatifinin çiftçi temsilcilerinden
oluşan Pankobirlik, genel kurulunda kendi aralarõndan demokratik usullerle seçtikleri yedi üye
tarafõndan yönetilmektedir.
Pankobirlik ve kooperatifleri; bugüne kadar kendi kendini finanse eden, devletten hiçbir
mali destek almadan mevcut yapõsõ içerisinde sahibi olduğu Şekerbank T.A.Ş. kanalõyla
ortaklarõnõn nakdi kredi ihtiyaçlarõnõ sağlayabilmektedir.
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Su Ürünleri Kooperatifleri

1163 Sayõlõ Kooperatifler Kanunu hükümlerine göre değişir ortaklõ, değişir sermayeli ve
sõnõrlõ sorumlu olarak kurulan "su ürünleri üretim ve değerlendirme kooperatifleri"nin kuruluş
amaçlarõ şunlardõr:
Ortaklarõnõn ihtiyacõ olan av araç, gereçlerini ve donatõmlarõnõ temin etmek,
İstihsal edilen su ürünlerine soğuk depolama imkanlarõ sağlayarak, ürünün pazara
düzenli biçimde akõşõnõ sağlamak,
Su ürünlerini işleme ve değerlendirme yerleri kurmak,
Kredi konusunda ortaklarõna kefalet etmek, finansal kolaylõklar sağlamak,
Ortaklarõn avlama faaliyetlerini düzenlemek, yönetmek ve genişletmek,
Su ürünlerini korumak.
Su ürünleri üretimi bakõmõndan dünyada 30' uncu, Avrupa ülkeleri içinde 6' ncõ sõrada yer
alan Türkiye son yõllarda 601.100 ton su ürünleri üretimi gerçekleştirmiştir.
Su ürünleri kooperatiflerinin başlõca sorunlarõ şunlardõr:
Kooperatif bilincinin ve denetimin eksikliği,
Uygun organizasyon yapõsõnõn kurulmamõş olmasõ, kõsa ve uzun vadeli planlama
noksanlõğõ, piyasayla ilgili bilgi yetersizliği,
Ülke düzeyinde su ürünleri kooperatifleri aracõlõğõ ile kullandõrõlan kredilerin kõsa
vadeli ve yüksek faizli olmasõ, teminat gösterme güçlüğü,
Etkin bir pazarlama organizasyonunun bulunmamasõ (deniz ürünlerinin
pazarlanmasõnda kooperatiflerin payõ %5,24’tür.)
Devletçe ayrõlan mali kaynaklarõn yetersizliği, mevcut yasanõn günün ihtiyaçlarõna
cevap verememesi,
Üst teşkilatlanmalarõn tamamlanmamõş olmasõ ve uluslararasõ teşkilatlarla
işbirliğinin zayõflõğõ.
Ülkemizde su ürünleri kooperatifi ilk olarak 21 Nisan 1949 tarihinde İstanbul’da
kurulmuş, 1960 yõlõndan sonra sayõlarõnda hõzlõ bir artõş başalamõştõr. 1999 yõlõnda sayõlarõ 388’e,
ortak sayõlarõ 16.923’e ulaşmõş ve dört kooperatifler birliği oluşturmuştur.

4.4.3.5)

Tarõm Kredi Kooperatifleri

Tarõm Kredi Kooperatifleri, üreticilerin ekonomik menfaatlerini korumak, özellikle
meslek ve geçimleriyle ilgili ihtiyaçlarõnõ sağlamak amacõyla karşõlõklõ yardõm prensibine
dayanõlarak kurulmuştur. Yani Tarõm Kredi Kooperatiflerinin amacõ ortaklarõna olabildiğince ucuz
(maliyet fiyatõna) ve yeterli kredi sağlamaktõr. Tarõm Kredi Kooperatifleri, ortaklarõna kõsa vadeli
işletme ve orta vadeli yatõrõm (donatma) kredileri vermektedir.
Tarõm Kredi Kooperatifleri tarafõndan ortaklarõna kõsa ve orta vadeli olmak üzere
kullandõrõlan azami kredi limitleri yõllar itibariyle şöyledir.
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Tablo 7: Tarõm Kredi Kooperatiflerinin Yõllar İtibariyle Ortaklarõna Kullandõrdõğõ Krediler
(milyon TL.)
Yõllar
Öz Kaynaklardan
T.C. Ziraat Bankasõ
Kullandõrõlan
Kullandõrõlan
Plasmanlarõ
Toplam Kredi
1996
27.686.178
91.224.226
118.910.404
1997
58.329.052
161.840.258
220.169.310
1998
94.598.362
278.210.109
372.808.471
Kaynak: Tarõm Kredi Kooperatifleri 1998 Yõlõ Verileri
Tarõm Kredi Kooperatiflerinin 1998 yõlõ sonu itibariyle, ortaklarõna satõşõ yapõlan zirai
mücadele ilaçlarõ miktarõ 10.269.947 lt/kg. dõr.
Tarõm Kredi Kooperatiflerince; 1990-1996 yõllarõ arasõnda 42.000 baş ithal damõzlõk
düve, 1995 yõlõnda da 2.500 besi danasõ temin ederek (ithal ederek) ortaklarõna dağõtmõştõr. Yine
1998 yõlõ sonu itibariyle Tarõm Kredi Kooperatiflerince 607'si büyük traktör, 1.853'ü bahçe
traktörü olmak üzere, toplam 80.000 adet tarõm alet ve makine satõşõ yapõlmõştõr.
Tarõm Kredi Kooperatifleri 1998 yõlõ sonu itibariyle; 2.169 hizmet binasõ ve 908.390 ton
kapasiteli 2.852 deposuyla Türkiye genelinde faaliyetlerini sürdürmektedir.
Tarõm Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği; Milletlerarasõ Kooperatifler Birliği (ICA),
Avrupa Tarõm Konfederasyonu (CEA), Milletlerarasõ Kamu ve Kooperatif Ekonomisi Araştõrma
ve Enformasyon Merkezi (CIRIEC) ve Milletlerarasõ Raiffeisen Birliği (IRU) üyesidir.
Tarõm Kredi Kooperatiflerinin, gerek T.C. Ziraat Bankasõ vesayetinden kurtulmasõ ve
gerekse daha güçlü bir kuruluş haline gelmesi için; 3223 sayõlõ Tarõm Kredi Kooperatifleri
Kanununun, Mevduat Kabulü başlõğõnõ taşõyan "Kooperatif ve Bölge Birlikleri her türlü mevduat
kabul edebilir ve Bankacõlõk hizmeti yapabilir..." şeklindeki 16. Maddesine işlerlik kazandõrõlmasõ
gerekmektedir. Bu sayede, Tarõm Kredi Kooperatifleri daha demokratik bir yapõya
kavuşabilecekleri gibi, şimdikinden daha güçlü bir kuruluş olmalarõ nedeniyle yabancõ kaynak
bulmalarõ kolaylaşacak ve sadece T.C.Ziraat Bankasõ kaynağõna bağlõ kalmacaktõr.
Tarõm Kredi Kooperatifleri, her türlü tarõmsal girdiyi temin ederek, ortaklarõna
aktarmaktadõr. Bu yolla piyasayõ düzenleyerek, çiftçinin ağõr piyasa şartlarõnda ezilerek tarõmsal
girdileri fahiş fiyatlarla temin etmelerini engellemektedir. Tarõm Kredi Kooperatifinde; gübre,
tarõmsal ilaç, tohum, tarõmsal alet ekipman ve diğer tarõmsal girdiler bulunmadõğõda; çiftçi, bu
girdileri piyasadan çok pahalõya almak zorunda kalmaktadõr. Kooperatif plasmanõ yetersiz
olduğunda ortağõna kredi kullandõramamakta, tarõmsal girdileri temin edememekte ve çiftçi
yüksek fiyatlarla başa çõkamamaktadõr. Sonuç itibariyle, tarõmsal üretimde azalma meydana
gelmektedir.
Tarõm Kredi Kooperatiflerine aktarõlan kaynak, geçmişte T.C. Ziraat Bankasõnõn, Merkez
Bankasõ nezdinde sahip olduğu muafiyetlere bağlõ olarak elde edilen kaynaktan karşõlanabilmekte
iken, bu miktar bugün itibariyle çiftçinin ihtiyacõnõ karşõlayamamaktadõr. T.C. Ziraat Bankasõ
tarafõndan aktarõlan plasmanõn da yetersiz olmasõ neticesinde, çiftçi üretim bazõnda
zorlanmaktadõr. Bu sebeple plasman miktarlarõnõn acilen arttõrõlmasõ gerekmektedir.
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T.C. Ziraat Bankasõnca Tarõm Kredi Kooperatiflerine kullandõrõlan kredilere uygulanan
faiz oranlarõ bankaca belirlenmektedir. Bitkisel üretim, tohumluk, zirai mücadele ilacõ, kimyevi
gübre, akaryakõt ve tarõmsal araç - gereç kredilerine uygulanan faiz oranõ % 65, hayvancõlõk
işletme ve hayvancõlõk donatma kredilerine uygulanan faiz oranõ ise % 54' tür. Tarõm Kredi
Kooperatiflerince ortaklarõna kullandõrõlan kredilere uygulanan faiz oranlarõ da, Bankaca
belirlenen bu oranlara iki puan gibi kõrtasiye masraflarõnõ karşõlamayan bir ilave yapõlmak üzere
% 67 ve % 56 olarak uygulanmaktadõr.
Bu gün Halk Bankasõ tarafõndan esnafa uygulanan kredi faizi oranõ: % 42 - 47 arasõnda
değişmekte olup, 1998 yõlõ içerisinde kullandõrõlan miktar ise 220 trilyon TL. civarõndadõr.
Ülkemizde enflasyonun % 60' larõn altõna düştüğü göz önüne alõndõğõnda, iki milyonu aşkõn düşük
gelirli çiftçiye uygulanan faizin yüksekliği ortadadõr. Bunun neticesinde; çiftçi aldõğõ kredileri geri
ödemekte zorlanmakta, ekim zamanõnda yeni kredi alamamakta ve tarõmsal üretimden
uzaklaşmaktadõr. Kredi faiz oranlarõnda yeni bir düzenlemeye gidilmesi gerekmektedir.
Çiftçilik belgesinde çiftçinin toprağa atabileceği gübre miktarõ belirlenmektadir.
Ülkemizde kadastro çalõşmalarõ tamamlanmadõğõ için tarlasõnõ belgeleyemeyen çiftçi gübre
alamamaktadõr. Çiftçilik belgesi veren kuruluşlarca çiftçiden ücret alõnmakta, belge her yõl ve
desteklemeye tabi her girdi için ayrõ ayrõ istenmekte, Ziraat Odasõna olan aidat borcu ödenmeden
belge verilmemektedir. Tarõm Kredi Kooperatifi'ne ortak olacak kişiler titizlikle incelenerek, her
türlü girdi için ihtiyaçlarõ kontrol edilmektedir. Bu sebeple en azõndan Tarõm Kredi Kooperatifleri
ortaklarõ için çiftçilik belgesi alõnmasõ zorunluluğunun yõlda bir defa olmasõ çiftçimizi
rahatlatacaktõr.
Tarõm Kredi Kooperatifleri, Zirai Donatõm Kurumu'nun da gübre satõşõndan çekilmesi ile
çiftçiye ucuz kimyevi gübre tedarikinde büyük bir sorumluluk almõştõr. Ziraat Bankasõ'ndan satõn
aldõğõ GÜBRETAŞ gübre fabrikalarõ ile iç ve dõş piyasadan tedarik ettiği yõllõk ortalama 300
milyon dolarlõk gübre ile; sadece Türkiye'de değil, Orta Doğu'da da gübre fiyatõnõn oluşmasõnda
önemli bir misyon üstlenmiştir. Türkiye gübre sektöründe büyük fonksiyonlarõ olan ve
özelleştirme kapsamõndaki İGSAŞ ve TÜGSAŞ'õn, tekel ortamõ yaratacak biçimde şirketlere
satõlmasõ; çiftçinin ucuz gübre tedariki imkanõnõ büyük ölçüde kaybettirecektir.Bu nedenle,
özelleştirmenin ruhunu yansõtan sermayenin tabana yayõlmasõ prensibine uygun olarak; üretiminde
girdi olarak kullanan çiftçilere ve ortağõ bulunduklarõ kooperatiflere yapõlacak şatõşõn yerinde
olacağõ ve sõkõntõlar içerisindeki Türk çiftçisini her yönden rahatlacağõ açõktõr.
Zirai Donatõm Kurumunun işlevselliğini kaybetmesi ve özelleştirme nedeniyle oluşan
boşluğu kapatma görevi Tarõm Kredi Kooperatiflerine verilmiştir. Bu nedenle, Zirai Donatõm
Kurumunun malvarlõklarõnõn Tarõm Kredi Kooperatiflerine devredilmesi gerekirken
özelleştirmeden geri alõnõp parçalanarak kurulmaya çalõşõlan küçük birliklere verilmeye
çalõşõlmaktadõr.
4.4.3.6)

Tarõm Satõş Kooperatifleri

Cumhuriyet Dönemi'nden önce çeşitli örnekleri olmasõna rağmen Tarõm Satõş
Kooperatifleri; asõl kimliklerini 1935 yõlõnda yürürlüğe giren 2834 Sayõlõ Tarõm Satõş
Kooperatifleri ve Birlikleri hakkõnda kanun ile kazanmõştõr. Bu Kanuni düzenleme, 1984 yõlõnda
238 sayõlõ Kanun Hükmünde Kararname ile sona erdirilmiştir. Bu Kanun Hükmünde Kararname,
1985 yõlõnda 3186 sayõlõ Kanuna dönüştürülmüş, daha sonra 1993 yõlõnda 3947 sayõlõ Kanunu ile
bazõ maddeler değiştirilmiştir.
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Bugün Türkiye de yaklaşõk 713.384 dolayõndaki üretici, toplam 330 Tarõm Satõş
kooperatifi bünyesinde örgütlenmiş bulunmaktadõr. Ancak, 1969 yõlõna kadar Tarõm Satõş
Kooperatifleri Birlik düzeyi üstünde bir üst örgütlenmeye gidememişlerdir. 1163 sayõlõ
Kooperatifler Kanununun 1969 yõlõnda çõkmasõ üzerine, Tarõm Satõş Kooperatifleri Birliği bir
araya gelerek Ankara da Tarõm Satõş Kooperatifleri Merkez Birliği (TARKO) kurulmuş ve daha
sonra kapatõlmõştõr.
Tarõm Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri, normal alõmlar ve destekleme alõmlarõ olmak
üzere iki türlü alõm yapmaktadõr. Normal alõmlar sõrasõnda; Birlikler ya da bağõmsõz
kooperatiflerin kampanya başlangõcõndan önce, o ürünün çeşitli kalitelerini hangi fiyatlarla teslim
alacaklarõ belirlenmekte ve ilan edilmektedir. İç ve dõş piyasayla stok ve rekolte durumlarõ da göz
önünde bulundurularak belirlenen bu fiyatlara (taban) barem fiyat denilmektedir. Birlik ve
Kooperatiflerce teslim alõnan ürünler işlenerek iç ve dõş piyasalara satõlmakta ve kampanya
sonunda herhangi bir kâr elde edilirse, bu kâr ortaklara dağõtõlmaktadõr. Destekleme alõmlarõ ise;
3186 sayõlõ yasanõn 27. maddesinde, kooperatif ve birliklere, Bakanlar Kurulu veya yetki vereceği
Bakanlõk, Devlet adõna ürün satõn alõnmasõ görevi verilebilir ifadesi yer almaktadõr. Bakanlar
Kurulu her yõl hasattan önce taban fiyatlarõ denilen ürün alõm fiyatlarõnõ kararname ile
açõklamakta ve o ürünle ilgili Birlik yada Birliklere (Bağõmsõz Kooperatifler hariç) destekleme
alõm görevi verilmektedir. Ayrõca bu işin finansman görevi de Ziraat Bankasõna bõrakõlmaktadõr.
Bu alõmlardan bir zarar doğduğu taktirde, gelecek bütçe yõlõnda bu zararlarõn devletçe ödeneceği,
kâr doğduğu taktirde ise, bunun nasõl kullanõlacağõnõn hükümetçe saptanacağõ belirtilmektedir.
Böylece Birlikler, Devlet adõna ve Hükümetçe sağlanan fiyatlarla ortak ve ortak olmayan
üreticilerden alõmlarda bulunmaktadõr.
Yine çalõşma konularõ ile ilgili olarak Kooperatif ve Birlikler; ürünlerin daha iyi
muhafaza edilmesi, toptan veya perakende satõş için piyasa alõşkanlõklarõna uygun hale
getirilmesine yönelik depo ve ilk işleme hüviyetindeki işletmeler ile ambalajlama gibi tesisleri
(Sanayi ve Ticaret Bakanlõğõ'ndan önceden izin almak kaydõyla) kurabilmektedirler. Birlikler
piyasalarda düzenleyici bir rol oynamakta, üreticinin hakkõnõ korumakta ve mağdur olmalarõnõ
engellemektedir. Bugün ülkemizde, pamuk , üzüm, incir, zeytinyağõ, fõndõk, fõstõk, kolza, gül ve
gülyağõ, turunçgil, yaş meyve ve sebze, yağlõ tohumlar, tiftik ve yapağõ gibi çok çeşitli tarõm
ürünlerinin, üreticilerden alõmõ ve değerlendirilmesi konularõnda faaliyette bulunan birlikler
mevcuttur. (Bu birlikler; küçük çiftçilerin aracõ tüccarlara karşõ korunmasõnõ, satõlan ürünün
kalitesinin garanti edilmesi ile pazarda iyi isim yapõlmasõnõ ve daha kolaylõkla satõlabilecek kaliteli
ürün elde etmek için teknik yardõmõn yapõlmasõnõ sağlamaktadõr.)
Ülkemizdeki Tarõm Satõş Kooperatifleri Birlikleri ve kooperatiflerden aktif olanlarõna
başlõca şu örnekleri verebiliriz: Tarõm Satõş Kooperatifleri Birlikleri; -Tariş- (Pamuk Birliği, Üzüm
Birliği, İncir Birliği, Zeytin ve Z.Yağõ Birliği), Çukobirlik, Antbirlik, Taskobirlik, Fiskobirlik,
Trakyabirlik, Karadeniz Birlik, Güneydoğu Birlik, Marmara Birlik, Koza Birlik, Gülbirlik,
Tiftikbirlik, Kayõsõ Birlik.
Tarõm Satõş Kooperatifleri ve Birlikleri bugünkü durumlarõyla bürokratik bir yapõya sahip
olup, Sanayi ve Ticaret Bakanlõğõ'na bağlõdõr. Oysa, kooperatifçiliğin demokratik yönetim ilkesi,
yenilikçi ve rekabetçi bir piyasa ortamõna çekilebilmeleri için ödün verilmeyecek temel
değerlerinden biridir. Demokratikleşme çabalarnda yaşanan hukuksal sorunlarõn yanõ sõra; eğitim,
finansman, üst örgütlenme ve denetim gibi sorunlarõn da en kõsa sürede çözümlenmesi
gerekmektedir.

45

http://ekutup.dpt.gov.tr/bolgesel/oik538.pdf

Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ

Kõrsal Kalkõnma Özel İhtisas Komisyonu Raporu

Tarõm Satõş Kooperatifleri ve Birliklerinin demokratikleştirilmesi için ilk aşamada devlet
müdehalesine son verilmesi gerekmektedir.
Tarõm Satõş Kooperatifleri ve Birlikleri ile ilgili sorunlarõn tartõşõlmasõ ve çözüm
yollarõnõn belirlenmesi amacõyla, 24-25 Ocak 1995 tarihinde ilk kez toplanan üreteci kurultayõnda
alõnan kararlardan biri de; Tarõm Satõş Kooperatifleri ile Birlikleri, ekonominin koşullarõna ve
Kooperatifçilik anlayõşõna uygun, bağõmsõz, demokratik faaliyet gösterecek şekilde yeniden
yapõlandõrõlmasõ, bu amaçla gerekli yasal düzenlemelerin yapõlmasõ şeklindedir. Bunun yanõ sõra
1. Üretici Kurultayõnda; yeniden yapõlanma sõrasõnda, Birliklerin geçmişten gelen borç yükü,
istihdam fazlasõ ve sermaye yetersizliği gibi sorunlarõn mutlaka çözüme kavuşturulmasõ,
Kooperatif Birliklerinin özerk ve güçlü birer Kooperatif kuruluşu olarak varlõklarõnõ
sürdürebilmeleri için gerekli hukuksal ve finansal alt yapõnõn mutlaka sağlanmasõ gereği üzerinde
durulmuştur. Ne yazõk ki ilk kez toplanan üretici kurultayõnda alõnan kararlar içerisinde
demokratik kooperatifçiliğin vazgeçilmez ilkesi olan kooperatif üyelerinin eğitilmesi gibi önemli
bir konuya hiç yer verilmemiştir. Oysa ki eğitim, kooperatifçiliğin temel yapõsõdõr. İnsanlarõn
gerçek kooperatifçi olabilmeleri, aralarõnda iş ve güç birliği yapabilmelerine, dayanõşmada
bulunabilmelerine bağlõdõr. Kooperatifçiliğin amacõ yalnõzca ekonomik amaçlõ bir organizasyonla
sõnõrlanamaz. Amaç, insanlarõn iş birliği ruhunu geliştirecek ve karşõlõklõ yardõmlaşma havasõ
içerisinde çalõşabilecekleri bir düzeye ulaştõrmaktõr.
Tarõm Satõş Kooperatifleri, nihayetinde bir ekonomik organizasyondur ve bu nedenle
serbest tüccarla rekabet edebildikleri ve ortaklarõna, tüccardan daha yüksek fiyat sağladõklarõ
sürece yaşayabilrler. Bu da devlet müdahalesinin kaldõrõlarak, yönetimin demokratik bir şekilde
çiftçilere bõrakõlmasõ ile mümkündür.
4.4.4) Ziraat Odalarõ
Çiftçilerin meslek kuruluşu olan Ziraat Odalarõ; mesleki hizmetleri görmek, tarõm
sektörünün her alanda genel menfaatlere uygun olarak gelişmesine ve Devletin tarõmsal plan ve
programlarõnõn gerçekleştirilmesine yardõmcõ olmak, çiftçilerin müşterek ihtiyaçlarõnõ karşõlamak,
mesleki faaliyetlerini kolaylaştõrmak, tarõmda iş, meslek, disiplin ve ahlakõ ile birliğini korumak,
çiftçilerin birbirleri ile ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kõlmak amacõyla;
1957 yõlõnda çõkarõlan 6964 sayõlõ kanunla kurulan tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde
meslek kuruluşudur.
Ziraat Odalarõ köy, ilçe, il ve genel seviyede teşkilatõnõ tamamlayabilen ender kõrsal
örgütlenme kuruluşlarõndan biridir. Ancak, uzun yõllardõr faaliyet göstermesine rağmen kuruluş
kanunundaki boşluklar, noksanlõklar ve çiftçinin ilgisizliği sebebiyle istenen seviyeye
gelememiştir. Diğer yandan Ziraat Odalarõnõn kuruluşundan beri çiftçilerin gönüllü ve şuurlu
iştiraklerinin sağlanmasõ yönünde gerekli tedbirlerin alõnmayõşõ da bu kuruluşun gereği gibi
gelişmesini engellemiştir. 1980 li yõllarda Ziraat Odalarõna bir yükümlülük olarak verilen "Çiftçi
Sicili" düzenlemesi konusunun bir esasa bağlanamamõş olmasõ da gelişememesini ve istenen
seviyeye gelememesini destekler niteliktedir. Çiftçilerin, üretim girdileri temininde Odaya üyelik
mecburiyeti dõşõnda, ziraat odalarõyla yeterli şekilde ilgilendiklerini söylemek güçtür. Bu nedenle
Ziraat Odalarõ devletten sağlanacak imkanlarla kurulmuş ve bu gün üye aidatlarõ ile yaşayan bir
meslek kuruluşu haline gelmiştir. Bu da çiftçilerin devlet ve diğer kesimlere karşõ bağõmsõz ve
özerk bir şekilde temsil edilmesini engellemektedir. Öte yandan bu günkü görüntüsü itibariyle
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Türkiye'de bütün çiftçilerin daha aktif katõlõmlarõnõn sağlandõğõ bir kuruluş haline getirilmesi
gereği vardõr.
4.4.5) Çiftçi Birlikleri, Çiftçi Dernekleri
Kõrsal alanda kurulan derneklerin yapõsõ incelendiğinde iki ayrõ yapõ göze çarpmaktadõr.
Bunlarõn birincisi; belirli işletme büyüklüğüne sahip çiftçilerin mesleki yararlarõnõ korumak
amacõyla kurduklarõ birlikler, ikinci ise; hemen hemen tüm köylerde değişik isimler altõnda, ama
özünde köyün ve köyde yaşayanlarõn alt yapõ ve sosyal ihtiyaçlarõna cevap vermek üzere kurulan
köy yaşatma koruma ve güzelleştirme gibi derneklerdir.
Biz burada kõrsal kalkõnma sürecinde örgütlenme modeli olarak birinci şõktaki mesleki
dernekleri inceleyeceğiz.
Dernekler, 2908 sayõlõ kanuna göre kurulur ve faaliyet gösterirler. Kazanç paylaşma
dõşõnda kanunlarla yasaklanmamõş belirli ve ortak bir gayeyi gerçekleştirmek üzere, en az 7 gerçek
kişinin bilgi ve çalõşmalarõnõ sürekli olarak birleştirmeleri suretiyle oluşturduklarõ sivil toplum
örgütleridir.
Dernekler Kanunu çerçevesinde kurulan çiftçi birlikleri ve dernekleri, çiftçi
örgütlenmesine ilk örnekler olmuşlardõr. Daha ziyade büyük tarõmsal işletmeye sahip çiftçiler
tarafõndan kurulan birlikler, Türkiye Ziraat Odalarõ ve Odalar Birliği oluştuktan sonra
faaliyetlerini odalarla birlikte veya ayrõ olarak sürdürmüşlerdir. (Adana Çiftçiler Birliği, Ege
Çiftçiler Derneği v.b.) Diğer taraftan üreticilerin/yetiştiricilerin tarõmsal konularda gündem
oluşturmak, karar mekanizmalarõnõ etkilemek ve baskõ grubu oluşturmak üzere kurduklarõ
derneklerde vardõr. (Yumurta Üreticileri Derneği v.b.)
Çiftçilere tarõmsal konularda teknik bilgi sağlamak, danõşmanlõk hizmeti vermek üzere
önceleri Türk-Alman Teknik İşbirliği anlaşmasõ çerçevesinde Tekirdağ ilinde uygulanan önder
çiftçi projesi kapsamõnda yapõlan çalõşmalara katõlan çiftçiler, kazanõmlarõnõ sürekli hale getirmek
amacõyla 4 ayrõ yerleşim biriminde dernek kurmuşlardõr. Bu derneklerde teknik eleman istihdamõ
sağlayarak ekim, dikim, yetiştirme ve üretme hizmetlerinde danõşmanlõk hizmeti verilmektedir.
4.4.6) Çiftçi Mallarõnõ Koruma Teşkilatõ
Kõrsal kesimde çiftçilerin teşkilatlanmasõna yönelik bir düzenleme de 1941 yõlõnda
yürürlüğe giren 4081 Sayõlõ Çiftçi Mallarõnõn Korunmasõ Hakkõnda Kanun ile ortaya konmuştur.
Bu Kanun uyarõnca köy ve şehir haricindeki belediye sõnõrlarõ içinde veya dõşõnda bulunan çiftçi
mallarõnõn belli bir teşkilatlanma ile korunmasõ esas alõnmõştõr.
Bu Kanun uyarõnca köyleri ilgilendiren hususlarda köy ihtiyar meclislerinin görev
yapmasõ, belediye sõnõrlarõ dahilindeki çiftçi mallarõnõn korunmasõnda ise koruma meclisleri ihdasõ
öngörülmüştür. Bu kõrsal teşkilatlanmanõn üst birimi olarak ise her il ve ilçe merkezinde murakabe
heyetleri oluşturulmuştur.
Çiftçi Mallarõnõn Korunmasõ Hakkõndaki Kanun ile getirilen örgütlenme yapõsõ
demokratik bir kurum niteliğinde olup, mahalline yetki ve sorumluluk vermesi bakõmõndan da
yararlõdõr. Ancak bu kanun ile öngörülen parasal büyüklükler günümüzde anlamõnõ yitirmiştir. Bu
nedenle günün şartlarõna uygun hale getirilmesi gerekmektedir.
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4.4.7) Sendikalar
Tarõm kesiminde ücretli çalõşma çok düşük düzeylerde olup, çalõşanlarõn % 57.8’i
ücretsiz aile işçisi durumundadõr. Ücretsiz aile işçilerinin yaklaşõk % 74.1’i ise kadõnlardan
oluşmaktadõr. Kentlerde işgücüne katõlõm oranõ erkeklerde % 69.4, kadõnlarda % 16.9 olarak
gerçekleşmiş iken, kõrsal kesimde bu oran erkeklerde % 79, kadõnlarda % 49.6 olmuştur.
Kadõnlarõn işgücüne katõlma oranõ kentlere göre kõrsal alanda daha fazladõr. Bu durum daha çok
kõrsal kesimde ücretsiz aile işçisi olarak aile bütçesine katkõ sağlayan kadõnlarõn kente göç
ettiklerinde büyük çoğunluğunun bir işte çalõşamamasõndan kaynaklanmaktadõr.
İşgücünün yüzde 77.8’i, istihdamõn ise % 79.1’i gibi büyük bir kõsmõ ortaokul ve
ilkokuldan mezun olan veya herhangi bir okuldan mezun olmayan ile okuma-yazma bilmeyen
kişilerden oluşmaktadõr. Bu durum üretim ve verimliliğin artmasõnda işgücünün niteliğinin
yükseltilmesi gereğini ortaya koymaktadõr.
İstihdamõn arttõrõlmasõ ve işsizliğin azaltõlmasõ bakõmõndan küçük ve orta boy işletmelerin
kapasitelerinden azami ölçüde yararlanõlmalõ ve daha fazla üretim ve istihdam oluşturulmasõ için
yerel ekonomik potansiyeller harekete geçirilmelidir. Bu amaçla KOBİ’lerle bireysel girişimlere
ve ortaklõklara yönelik proje, finansman, organizasyon ve teknoloji alanõndaki destekler
artõrõlmalõdõr.
Bu çerçevede kõrsal alanda geliştirilecek olan yerel ekonomik girişimler sonucunda
üretim, işgücü ve istihdam artmõş olacaktõr. İşgücü potansiyelinin artmasõ ise sendika faaliyetlerini
beraberinde getirmesi doğal bir sonuç olmaktadõr.
İşçilerin ve işverenlerin çalõşma ilişkilerinde ortak ekonomik ve sosyal hak ve
yararlarõnõn koruyup geliştirmek için kurulan, demokratik ilkelere uygun olarak işleyen ve
faaliyette bulunan ve bağõmsõz özel hukuk tüzel kişiliği olan sendikalar; günümüzde, sadece işçi
ve işverenlerin değil toplumun bütününü ilgilendiren ekonomik ve sosyal konularda etkinliği ve
önemli rolleri olan kuruluşlar haline gelmişlerdir.
Ülkemizde sendikacõlõk faaliyetleri 2821 sayõlõ Sendikalar Kanununda düzenlenmiştir.
Yasanõn 60. Maddesinde 28 adet işkolu belirtilmektedir. Bunlar;
1.Tarõm ve Ormancõlõk, Avcõlõk, Balõkçõlõk
2.Madencilik
3.Petrol, Kimya ve Lastik
4.Gõda Sanayi
5.Şeker
6.Dokuma
7.Deri
8.Ağaç
9.Kağõt
10.Basõn ve Yayõn
11.Banka ve Sigorta
12.Çimento
13.Metal
14.Gazetecilik
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15. Gemi
16. İnşaat
17. Enerji
18. Ticaret, Büro, Eğitim,Güzel Sanatlar
19. Kara Taşõmacõlõğõ
20. Demiryolu Taşõmacõlõğõ
21. Deniz Taşõmacõlõğõ
22. Hava Taşõmacõlõğõ
23. Ardiye ve Antrepoculuk
24. Haberleşme
25. Sağlõk
26. Konaklama ve Eğlence Yerleri
27. Milli Savunma
28.Genel İşler
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Kõrsal kesimde çalõşanlarõn bir bölümünü tarõm işçileri teşkil etmektedir. Tarõmsal
işletmelerin daha ziyade aile iş gücüne dayalõ çalõşmasõ, yabancõ işçi çalõştõrõlmasõnõn çoğunlukla
geçici işçi şeklinde mevsimlik olmasõ, sendikal faaliyetin ancak devlet çiftlikleri ve nadiren büyük
özel ziraat işletmelerinde söz konusu olmasõna yol açmaktadõr. Özellikle devlete ait Tarõm
İşletmeleri, Üretme İstasyonlarõ ve Zirai Araştõrma Kuruluşlarõnda çalõşan tarõm işçilerinin
sendikalaşma yoluyla dayanõşma sağladõklarõ görülmektedir.
4.4.8) Şirketler
Şirket, ekonomik ve sosyal birleşme sonunda meydana gelen bir işletme olarak
tanõmlanõr. Bu tanõm altõnda özellikle 4 şirket türünden söz edilmektedir. Bunlar; anonim, limited,
kollektif ve komandit şirketlerdir.
Anonim şirket; bir ünvana sahip, ana sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan ve
borçlarõndan dolayõ yalnõz tüm mal varlõğõ ile sõnõrlõ bulunan şirketi, limited şirket; iki veya daha
fazla gerçek veya tüzel kişi tarafõndan bir ticaret ünvanõ altõnda kurulup ortaklarõnõn sorumluluğu
koymayõ taahhüt ettikleri sermaye ile sõnõrlanmõş ve ana sermayesi belirli olan şirketi, kollektif
şirket; ticari bir işletmeyi bir ticaret ünvanõ altõnda işletmek amacõyla gerçek kişiler arasõnda
kurulan, ortaklarõndan hiçbirisinin sorumluluğu şirket alacaklarõna karşõ sõnõrlanmamõş olan şirketi
ve komandit şirket ise ticari bir işletmeyi bir ticaret ünvanõ altõnda işletmek amacõyla kurulan ve
şirket alacaklarõna karşõ ortaklardan bir veya birkaçõnõn sorumluluğu sõnõrlanmamõş ve diğer ortak
veya ortaklarõn sorumluluğu belirli bir sermaye ile sõnõrlandõrõlmõş olan şirketi betimlemektedir.
Türk Ticaret Kanunu’nun 136’ncõ maddesinde yazõlõ olan ve tanõmlarõ yapõlan bu
şirketlerden anonim ve limitet şirketlerin kurulmasõ Sanayi ve Ticaret Bakanlõğõnõn iznine bağlõ
olup anonim şirketler için en az 5 milyar TL. limitet şirketler içi en az 500 milyon TL ana sermaye
gerekli görülmektedir.
Kollektif ve komandit şirketlerin kurulmasõ için ise Sanayi ve Ticaret Bakanlõğõ'ndan izin
alma zorunluluğu yoktur.
Ülkemizde kurulan şirketlerin yõllara göre dağõlõmõ aşağõdaki tabloda verilmektedir.
Tablo 8: Yõl ve Şirket Türlerine Göre Yeni Kurulan Şirket Sayõlarõ
Ş İ R K E T L E R
YILLAR Anonim Şirket Limited Şirket
Kollektif
Komandit
Şirket
Şirket
1965
1970
1980
1990
1995
1996
1997

84
248
2356
3843
3699
2637
3610

216
284
1257
11915
49013
50351
62013

1096
1399
2017
409
33
39
38

157
292
208
32
3
5
1

Kaynak. DİE 1997 Yõlõ Verileri
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Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde ağõrlõklõ olarak anonim ve limited şirketler
sözkonusudur. Yukarõdaki tablodan da görüleceği üzere 90’lõ yõllarda ülkemizde bu şirketlerin
sayõsõnda büyük bir artõş görülmektedir. 1980’e kadar olan yõllarda kollektif ve komandit
şirketlerin sayõsõ, anonim ve limited şirketlerin sayõsõndan daha fazla iken; 1980’den sonra gittikçe
azalmaya başlamõş, hatta son yõllarda yeni kurulan şirketler arasõnda hiç görülmemektedir.
Yeni kurulan şirketler içerisinde hõzla sayõsõ artan şirket türü limited şirkettir. Ancak
anonim şirket sayõsõnda da belirgin bir artõş görülmektedir. Kuruluş için zorunlu olan ana sermaye
tutarõ bu şirketlerin hangi türde yoğunlaştõğõnõn bir kriteri olmaktadõr.
Şirketleşme olayõ açõsõndan ülkemiz geneli için durum böyle iken kõrsal alan açõsõndan
hiçte olumlu bir görünüm yoktur. Özellikle kõrsal alanlarõn ekonomik potansiyelinin tarõm ağõrlõklõ
olduğu düşünüldüğünde; 1997 yõlõnda yeni kurulan 3610 anonim şirketten yalnõzca 46’sõnõn
bitkisel üretim, avcõlõk ve ormancõlõk, 6’sõnõn balõkçõlõkla ilgili iktisadi faaliyet kollarõnda
kurulduğu, yeni kurulan 62013 limitet şirketin 518’inin bitkisel üretim, avcõlõk ve ormancõlõk,
62’sinin balõkçõlõkla ilgili iktisadi faaliyet kolunda kurulduğu görülmektedir. Bu rakamlar kõrsal
alanda şirketleşmenin çok düşük seviyede olduğunun kanõtõdõr.
İktisadi faaliyet kollarõna göre kurulan şirketlerin dağõlõmõ ise aşağõdaki tabloda yer
almaktadõr.
Tablo 9: 1997 Yõlõnda İktisadi Faaliyetlere Göre Yeni Kurulan Şirketler
Ş İ R K E T L E R
İKTİSADİ FAALİYET KOLLARI Anonim Şirket Limited Şirket Kollektif Şirket Komandit Şirket
Tarõm, Avc. Orman.
46
518
Balõkçõlõk
6
62
Maden. Taşocak.
39
408
İmalat Sanayi
1106
17421
9
Elektrik, Gaz, Su
20
50
İnş. Bayõndõrlõk
350
8964
3
Ticaret
954
20684
23
1
Otel ve Lokantalar
163
2097
1
Ulaş.Depo. Haber.
196
3818
Mali-aracõ Kuruluş
307
1082
1
Gayrimenkul, Kira. İş.
182
4155
1
Kamu yön. Savunma
9
Eğitim
101
502
Sağlõk, Sos.Hiz.
85
1653
Diğer Hizmetler
55
588
Ev Hizmetleri
2
TOPLAM
3610
62013
38
1
Kaynak: DİE 1997 Yõlõ Verileri
4.4.9) Vakõflar
Ülkemizde hem kamusal hem de sivil örgütlenme olarak çok sayõda vakõf mevcuttur. Bu
vakõflardan merkezleri kentlerde olup kõrsal alana hizmet sunanlar olduğu gibi, kõrsal alanda
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örgütlenen vakõflarda bulunmaktadõr. Kõrsal alanda örgütlenen vakõflar daha çok kalkõnma,
yaptõrma ve yaşatma isimleri altõnda belli yöre ve belli hizmet ve gayelerle sõnõrlõ bir faaliyet
alanõna sahiptirler.
Bunlarõn yanõ sõra kamusal örgütlenme niteliğine sahip olup, kõrsal ve kentsel alana
hizmet sunan vakõflar da bulunmaktadõr.
4.4.9.1)

Sosyal Yardõmlaşma ve Dayanõşma Vakõflarõ

Sosyal Yardõmlaşma ve Dayanõşma Vakõflarõ, 3294 Sayõlõ Sosyal Yardõmlaşma ve
Dayanõşmayõ Teşvik Kanunu ile kurulmuştur. Bu Kanunun 7. maddesi ile her il ve ilçe
merkezinde Sosyal Yardõmlaşma ve Dayanõşma Vakõflarõnõn kurulmasõ öngörülmüştür. Kasõm
1999 tarihi itibariyle ülkemizde 930 Sosyal Yardõmlaşma ve Dayanõşma Vakfõ teşkilatlanmõş
durumdadõr.
Bu vakõflarõn mahalli niteliği ve yapõlanmasõ, kõrsal kesime yönelik çalõşmalarda avantajlõ
bir konum ortaya koymaktadõr. İl ve ilçeler bazõnda vali ve kaymakamlarõn başkanlõğõnõ yaptõğõ bu
vakõflarõn yöre halkõndan seçilen üçer üyesinin bulunmasõ da bunlarõn mahalli örgütlenme
niteliğini ve fonksiyonunu güçlendiren diğer unsurlardõr.
Münhasõran kõrsal kesime çeşitli hizmetlerin ulaşmasõnda özellikle ilçelerde kurulan bu
vakõflar etkili bir örgütlenme türü olarak dikkate alõnmalõdõr.
Başbakanlõk Sosyal Yardõmlaşma ve Dayanõşmayõ Teşvik Fonu aracõlõğõ ile finansmanõ
sağlanan bu vakõflara; 1998 yõlõnda 78.6 trilyon TL. ve 1999 yõlõ Ekim sonu itibariyle de 95.1
trilyon TL. aktarõlmõştõr. Başbakanlõk Sosyal Yardõmlaşma ve Dayanõşmayõ Teşvik Fonu
tarafõndan 930 adet vakõfa 1998 ve 1999 Ekim sonu itibariyle yapõlan aktarmalar aşağõdaki tabloda
verilmiştir.
Tablo 10: Başbakanlõk Sosyal Yardõmlaşma ve Dayanõşmayõ Teşvik Fonu’ndan Vakõflara
Yapõlan Aktarmalarõn Dağõlõmõ (Milyar TL.)

AKTARMALAR
1998 Yõlõ
Vakõflara Aktarõlan Periyodik Paylar
7.984
Yatõrõmlar
2.885
İstihdam Projeleri
8.586
Sağlõk Yardõmlarõ
2.465
Eğitim Yardõmlarõ
12.385
Aşevi
592
Yakacak
4.096
Gõda
5.399
Doğal Afet
9.484
Terör
256
Diğer Yardõmlar
3.202
Burs (Yüksek Öğrenim)
12.154
Sağlõk Bakanlõğõna Aktarmalar
9.095
TOPLAM
78.556
Kaynak: Başbakanlõk SYDF 1999 Yõlõ Verileri
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1999 Yõlõ (Ekim Sonu)
11.185
7.576
8.023
3.514
8.744
754
2.116
….
16.676
142
4.998
17.200
14.219
95.147
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Yukarõdaki genel tabloyu daha spesifik olarak incelemek gerekirse; özellikle kõrsal alana
yönelik istihdam yaratõcõ örgütlenmenin önemli bir ayağõ olan bu vakõflarõn, mesleki eğitim ve
istihdam sağlayan politikalarõnõ ortaya koymak bakõmõndan bu alandaki harcamalarõna bakmak
gerekiyor. Sosyal Yardõmlaşma ve Dayanõşma Vakõflarõ eliyle 1998 ve 31.10.1999 itibariyle
sağlanan kaynaklar ise aşağõdaki tabloda verilmiştir.
Tablo 11: Başbakanlõk Sosyal Yardõmlaşma ve Dayanõşmayõ Teşvik Fonu Tarafõndan
Vakõflara Yapõlan İstihdama Yönelik Aktarmalar
(Milyar TL.)
PROJE ÇEŞİDİ
1998 Yõlõ
1999 Yõlõ (Ekim Sonu)
Seracõlõk
917.809
1.298.646
Halõ-Kilim-El sanatlarõ
378.188
325.385
Hayvancõlõk
4.355.763
5.489.827
Özürlülere Yönelik Projeler
82.548
24.933
Konfeksiyon,Trikotaj
325.201
71.854
Bitki ve Meyvecilik Projeleri
1.593.072
491.679
Süt Soğutma ve Toplama Tankõ
771.972
246.324
İş Kurma Yardõmõ
47.443
14.368
Diğer Projeler
114.124
60.479
TOPLAM
8.586.120
8.023.513
Kaynak: Başbakanlõk SYDF 1999 Yõlõ Verileri
Yukarõdaki tablolarõn incelenmesinden de görüleceği gibi; kõrsal kesimin
kalkõndõrõlmasõna yönelik kapsayõcõ ve ülke sathõna yayõlmõş olma özelliği itibariyle Sosyal
Yardõmlaşma ve Dayanõşma Vakõflarõ, fonksiyonel bir örgütlenme biçimi olarak ortaya çõkmõştõr.
Gerek kamusal gerekse sivil örgütlenme biçimi ile vakõflarõn oynadõğõ toplumsal rolün
devamõnda ve özellikle kamusal örgütlenme biçimine sahip olan Sosyal Yardõmlaşma ve
Dayanõşma Vakõflarõnõn, kaynak ve imkanlar itibariyle güçlendirilerek bugünkü konumunu devam
ettirmesinde fayda görülmektedir.
4.4.9.2)

Türkiye Kalkõnma Vakfõ

Kõrsal alana sunduğu hizmetler nedeniyle TKV önemli örgütlenmelerden biridir. 1969
yõlõnda kurulan vakõf, kõrsal düzeyde insan kaynaklarõnõn geliştirilmesi ve doğal kaynaklarõn
kullanõmõ ile yerel ekonomik potansiyelin harekete geçirilmesi ve gelir artõrõcõ projelerde önemli
rol üstlenmiştir. TKV, bünyesindeki çeşitli işletmeler aracõlõğõyla kõrsal alana yönelik entegre
projelerin uygulanmasõ amaçlanmaktadõr. Çalõşma alanlarõ içerisinde; arazi õslahõ, mera
düzenlemesi, ipek böcekçiliği, besicilik, meyvecilik ve sebze üretimi, tavukçuluk ve arõcõlõk gibi
alanlarda 20 ilde hizmet üretmektedir. Bu faaliyetlerinde uluslararasõ yardõm örgütlerinden destek
almaktadõr.
Vakfõn ekonomik faaliyetlerinin desteklenmesi, yönlendirilmesi ve teşvik edilmesi, kõrsal
alanõn kalkõnmasõ açõsõndan çok önemlidir.
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4.4.10) Fonlar
Kõrsal alandaki etkili bir örgütlenmenin yararlanabileceği imkanlar dahilinde fonlardan da
kõsaca bahsetmekte yarar var. Merkez kurumlarõ bünyesinde kõrsal alandaki mahalli idare
birimlerine kaynak temin eden fonlar başlõca şu bakanlõklar bünyesinde bulunmaktadõr: Tarõm ve
Köyişleri Bakanlõğõ, İçişleri Bakanlõğõ, Bayõndõrlõk ve İskan Bakanlõğõ, Çevre Bakanlõğõ, Turizm
Bakanlõğõ, Kültür Bakanlõğõ, Maliye Bakanlõğõ, Sanayi ve Ticaret Bakanlõğõ. Yine Devlet
Bakanlõklarõ bünyesindeki Toplu Konut İdaresi Başkanlõğõ, Devlet Planlama Teşkilatõ ve İller
Bankasõ kontrolündeki fonlar ile özellikle kõrsal alandaki küçük belediyelerin etkili hizmet
üretimine katkõ sağlanmaktadõr.
İçişleri Bakanlõğõ bünyesinde; Mahalli İdareler Fonu, İl Özel İdareler Fonu, Trafik
Hizmetleri Geliştirme Fonu, Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõ bünyesinde; El Sanatlarõnõ Geliştirme,
Kooperatifleri Destekleme, Eğitm ve Tanõtma fonlarõ, Bayõndõrlõk ve İskan Bakanlõğõ bünyesinde;
Geri Kalmõş Yörelere Halk Konutu Fonu, Mahalli İdareler Fonu, Gece Kondu Fonu, Çevre
Bakanlõğõ Bünyesinde; Çevre Kirliliğini Önleme Fonu, Turizm Bakanlõğõ bünyesinde; Turistik
Yöre belediyelerine temizlik araçlarõ sağlama ve altyapõ temini amaçlõ fonlar. İller Bankasõ
bünyesinde; Belediyeler Fonu ve çeşitli vadelerle kredi sağlayan fonlar. Devlet Planlama Teşkilatõ
bünyesinde ise Kalkõnmada Öncelikli Yöreler Fonu, kõrsal alandaki hizmetlere katkõ sağlayan
fonlar olarak önemli görülebilir.
Fonlarõn iyi bir şekilde kullanõlabilmesi ve bunlardan yeterli bir şekilde faydalanabilmek
için de kõrsal alandaki kamusal örgütler olan köy muhtarlõklarõ ve belediyelerin, etkili bir personel
yapõsõna kavuşturulmasõna ihtiyaç vardõr. Belediyeler ve Köylerin yeniden yapõlanmasõ konusu, bu
amaçla kurulan Özel İhtisas Komisyonunca değerlendirildiğinden burada bu konuya
değinilmemiştir.

5)

TEMEL AŞAMALAR ve SOSYO-EKONOMİK ÇERÇEVE

5.1) ÇEVRE KOŞULLARI VE DEMOGRAFİK YAPI
Kentleşme olgusuna bağlõ olarak kõrsal nüfus oranõ, özellikle 1950 li yõllarda girilen
tarõmsal mekanizasyon süreciyle birlikte giderek azalmõş ve 1980 yõlõndaki % 56 oranõndan, 1985
yõlõnda % 47, 1990 yõlõnda ise % 41 ler düzeyine düşmüştür.
Özellikle 1997 yõlõ nüfus tespiti çalõşmasõ ile nüfus artõş hõzõnõn %2' lerin altõna inmiş
olduğu sonucunun çõkmõş olmasõ, demografik gelişmelere ilişkin olarak daha iyimser yorumlara
neden olmaktadõr.
Kõrsal nüfusun toplam nüfus içindeki payõ halen önemini korumaktadõr. 1997 Genel
Nüfus Tespiti sonuçlarõna göre, nüfusun %35'i (22.1 milyon kişi) il ve ilçeler dõşõnda kalan kõrsal
kesimde yaşamaktadõr.
Nüfusun bölgelere göre kentsel ve kõrsal mekansal dağõlõmõ, homojen değildir ve genel
ortalamadan bir hayli farklõdõr. 1990 nüfus sayõmõna göre; Marmara ve kõsmen Akdeniz Bölgeleri
genel ortalamanõn altõnda bir kõrsal nüfusa (sõrasõyla %36-19-39) sahipken, özellikle Doğu,
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Güneydoğu, Karadeniz, Ege ve İç Anadolu Bölgeleri ( sõrasõyla %59-54-60-43-52) ortalamanõn
üzerinde bir nüfusa sahip bulunmaktadõr.
Asõl sorun, kõrsal nüfusun mutlak değerinde önemli bir değişikliğin henüz yaşanmamõş
olmasõnda ve nüfus-kaynak (nüfus arazi varlõğõ, nüfus gelir) ilişkilerinde yatmaktadõr.
1997 Nüfus Tespitine göre kõrsal alanda 22.1 milyon kişi yaşamaktadõr ki 1970 yõlõnda
21.9 milyon, 1980 yõlõnda 25 milyon ve 1990 yõlõnda ise 23 milyon kişinin barõndõğõ
düşünüldüğünde; henüz iyimser olunacak bir kõrsal dönüşümün yaşanmadõğõ ve özellikle
teknolojinin işgücüne yüksek oranlarda ikame olduğu bir süreçte, kentsel çekici dinamiklerin bu
dönüşümü yeterince hõzlandõramayacağõ sonucu çõkmaktadõr.
1997 Genel Nüfus Tespiti baz alõnarak henüz analitik bir değerlendirmeye gitmek
mümkün olmamakla birlikte; tarõmsal alandaki faal nüfusun 1990'lõ yõllara kadar artmasõ ve bu
trendde olağanüstü bir değişikliğin henüz yaşanmamõş olmasõ, çalõşabilir kõrsal nüfusun halen
önemli düzeyde olduğunu göstermektedir.
1970 yõlõnda 10.2 milyon olarak belirlenen kõrsal faal nüfus oranõ % 42.4 düzeyindeyken,
1980 yõlõnda 11.1milyon ve 1990 yõlõnda ise 12.5 milyon kişi düzeyini yakalõyor. 1990'lõ yõllarda
mutlak bir artõş söz konusu olmasõna rağmen, 1970 yõlõna göre oransal bir düşüşün ortaya çõktõğõ,
% 41.1 düzeyine gerilediği gibi bir sonucu veriyor ki; daha bu oran bile, çalõşabilir nüfusun
yarõsõna yakõn bir dilimin halen kõrsal kesimde tutulduğunu gösteriyor.
Kõrsal kesim nüfus yapõsõ, toplumsal gelişmenin dengeli sağlanmasõ yönünde ciddi bir
kõsõt oluşturma niteliğini halen korumaktadõr. Kentlere göçün kaynağõ olma özelliğini de uzun bir
süre daha koruyacağa benzemektedir.
Köy ve kent nüfusuna ilişkin değerlendirmeler, 1950 baz yõlõna göre, 1990 yõlõnda
kentlerin nüfus endeksinin 636’ya yükseldiğini, köy nüfusunun ise 148 düzeyine çõktõğõnõ
gösteriyor.
Kentlerin nüfus kaynağõnõn önemli bir diliminin köyler olduğu bilindiğine göre, niteliği
de hesaba katõldõğõnda, kentsel nüfus artõş sürecinin uzunca bir süre daha devam edeceği sonucu
çõkmaktadõr.
Kõrsal alanda, kadõnlar arasõnda daha fazla olmak üzere, okur-yazarlõk, okullaşma ve
okula devam oranlarõnõn düşüklüğü halen önemini korumaktadõr.
Katõlõmcõlõğõn demokratikleşmeyle özdeşliği tüm kesimlerce kabul edildiği günümüzde;
son nüfus sayõmõna göre, toplam nüfusun % 52.5' ini oluşturan kadõn nüfusun kõrsal alandaki
ekonomik bağõmlõlõğõ ve geleneksel bakõşlar nedeniyle sosyal yapõdaki yerinin geri planda olmasõ,
katõlõmcõ yaklaşõm anlayõşõnõn yerleştirilmesinde engel oluşturmaktadõr.
Sağlõğõn korunmasõ, hijyen ve beslenme alanlarõndaki bilgi ve uygulamalar yetersizdir.
Toplum katõlõmõndaki yetersizlik, gerek kamu kesiminde görev yapan planlayõcõ ve
uygulayõcõlar ve gerekse geleneksel yapõdaki kesim için üzerinde durulmasõ gereken bir faktör
olarak düşünülmektedir.
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5.2) ALTYAPI YETERSİZLİĞİ
Altyapõ yetersizliğinin hissedildiği alanlar ve sorunlarõ aşağõda belirtilmektedir.
-

Konut ve yakõn çevresi: Nitelikli konut, konut büyüklüğü, konut içerisindeki refah
unsurlarõ (kullanma suyu, ev eşyalarõ, donanõmõ), konutlarõn parsel düzeni, genişliği
ve üretime ilişkin binalarõn konumu halen beklenen düzeyde değildir.
Yerleşmelerdeki kanalizasyon, iç yollar, yeşil alanlar, hizmet binalarõ ve imkanlarõ
kõsõtlõdõr.

-

Temel kamu hizmetleri ve altyapõ: Eğitim, sağlõk ve kültürel hizmetlerde halen ciddi
açõklar söz konusudur. Ayrõca, hizmetlerin verimli kõlõnmasõ için yeni model ve
rasyonellere ihtiyaç duyulmaktadõr.

-

Ulaşõm sistemi: Nitelikli ulaşõmõn sağlanmasõ, ucuz ve ekonomik kõlõnmasõ açõsõndan
müdahale gerektirmektedir.

-

Kullanma-içme suyu temini: Nitelik değiştirmelidir. Konutlara kadar içme suyu
imkanõ henüz sağlanamamõştõr.

-

Enerji ve haberleşme: Kõrsal iş alanlarõna kadar taşõnmalõ ve teknolojinin etkin
kullanõmõ için yeterli kõlõnmalõdõr.

-

Doğal kaynaklarõn kullanõmõ; Toprak kullanõm sistemi, ciddi sorunlar içermektedir.
Toprak kaybõ önlenememekte, toprak kaynağõ yeterince korunamamakta ve amaç dõşõ
kullanõm sorunu ciddiyetini korumaktadõr. Tarõm kesiminde, toprağõn korunmasõna
yönelik ürün deseni uygulamasõna henüz etkinlikle geçilememiştir.

Ormanlarõn korunmasõ ve yeni orman alanlarõnõn geliştirilmesinde de sorunlar vardõr.
Orman yerleşimleri rehabilite edilmeli ve orman-insan ilişkileri yeniden düzenlenmelidir.
Ağaçlandõrma ve tür seçimi önem arz etmektedir. Orman işletmeciliğinde, orman köylüsü
katõlõmõnõn etkinleşmemesi, ortaya çõkan olumsuz sonuçlarõn önemli bir nedeni olarak karşõmõza
çõkmaktadõr.
Sulama projelerinde, kamu harcamalarõnõn makul bir orandaki dönüşümü henüz tam
sağlanamamaktadõr. Su kirliliği ciddi bir sorundur. Tarõmda su kaynaklarõ henüz verimli
kullanõlamamaktadõr.
-

Kõrsal üretim ve gelir düzeyi arasõndaki uyum: Üretimde süreklilik ciddi bir sorundur.
Gelir dağõlõmõnda, kõr-kent arasõndaki uçurum henüz kapatõlamamõştõr. Ürün deseni
ile sanayi ihtiyaçlarõ arasõndaki denge, makro kararlarõn da etkisiyle
kurulamamaktadõr.

Üretim, girdi tedariki ve girdi kullanõmõ aşamalarõnda üreticinin gelir ve kaynak payõnõ
arttõrõcõ önlemler henüz yeterli değildir.
Kõrsal üreticinin, finansman kaynaklarõna erişim imkanlarõnda kõsõtlar sözkonusudur.
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-

Uluslararasõ anlaşmalara uyum: Başta GATT ve AB olmak üzere uluslararasõ
anlaşmalarõn gerekleri doğrultusunda, yeni yapõsal iyileştirmeler ciddi bir ihtiyaçtõr.

-

Kõrsal nüfus ve gelir ilişkisi: Tarõm sektörünün ulusal hasõlaya katkõsõ, düzeyini
koruyamamakta ve giderek azalmaktadõr. 1979 yõlõnda %24 oranõnda gerçekleşen
tarõmsal GSYİH, 1996 yõlõnda %13.5 düzeyine inmiş bulunmaktadõr.

Tarõm sektörünün mutlak gelir artõşõnda da oransal bir azalõşõn söz konusu olduğu
bilinmektedir. 1970-1980 zaman diliminde %10.7 düzeyinde gelişen tarõmsal hasõla, 1980-1990
arasõnda %6.52 düzeyine inmiş bulunmaktadõr.
1990 lõ yõllarda, kişi başõna tarõmsal gelirdeki değişim kõrsal nüfusun lehine değildir .
Kõrsal nüfus, 1995 yõlõnda Türkiye'de kişi başõna düşen ortalama gelirin % 36 sõnõ alõrken, 1996
yõlõndaki oran %34 e düşmüş bulunmaktadõr.
Gelir yapõlarõnõn çiftçi yararõna gelişmediğini iç ticaret hadleri de göstermektedir.
Tarõmsal ürünlerin sanayi ürünlerine göre fiyat değişiminde; özellikle 1990 lõ yõllardaki düşüşün
çok önemli olduğu ve açõlan makasõn %45'lere varan kaynak transferine yol açtõğõnõ
görülmektedir.
-

Kõrsal nüfus ve arazi varlõğõ ilişkisi: Arazi verimi ve gelir potansiyeli, toprak
niteliğine ve pazar ilişkileri açõsõndan bölgelere göre değişmektedir. Bununla birlikte
toprak, tarõmsal üretim için halen önemini korumaktadõr. Nüfus artõşõ, bu temel girdi
üzerinde önemli bir baskõya dönüşmektedir. Nitekim, 1970 yõlõnda faal nüfus başõna
düşen tarõmsal alan 27 dekardan, günümüzde 20 dekara inmiş durumdadõr.

Tarõm Sayõmlarõ sonuçlarõndan da anlaşõlacağõ üzere, 1-50 da. grubundaki işletmelerin
kontrol ettiği arazi miktarõnda da önemli gerilemeler yaşanmõştõr. 1970 sayõm yõlõna göre, 1990-91
sayõm yõlõnda % 7.5 oranõnda bir arazi kaybõ söz konusu olmuştur. İşletmelerin %70 ine yakõnõnõn
bu dilim içerisinde faaliyet gösterdiği düşünüldüğünde, küçük üretimin halen önemini koruduğu
ve arazi varlõğõnõ da giderek yitirdiği sonucu çõkmaktadõr.

5.3) KIRSAL YAPININ GÜÇLÜ VE ZAYIF TARAFLARI
Türkiye’nin genç ve dinamik bir nüfusa sahip bulunmasõ, ekolojik varyasyonlarõn ürün
çeşidi seçeneklerine imkan vermesi, su kaynaklarõnõn varlõğõ, artan kent nüfusuna bağlõ olarak
tarõm dõşõ kesimde, tarõmsal ürünlere karşõ talebin artarak çeşitlenebilme potansiyelini taşõmasõ,
özellikle yakõn komşu ülkelerle gelişebilir ticaret potansiyelinin varolmasõ, AB sistemine dahil
olabilme imkanõnõn varolmasõ gibi faktörler; yapõya güç kazandõrabilecek verileri oluşturmaktadõr.
Planlama ve düzenleyici politika eksikliği ve kamu kuruluşlarõ arasõnda koordinasyon
yetersizliği, yerinde kalkõnmayõ özendirici politikalardaki yetersizlik, mülkiyet dağõlõmõ ve arazi
kullanõmõndaki dengesizlik, ortak davranõş yetersizliği ve bunun yeterince özendirilememesi,
yetersiz sermaye ve kredi finansmanõna erişim güçlüğü, altyapõ yetersizliği, mono-kültür tarõm ve
buna bağlõ olarak hammadde ve girdi arzõndaki sõnõrlõlõk, yeterince gelişmemiş sanayi, eksik pazar
ve sõnõr ötesi ekonomilere erişememe, insan kaynaklarõnõn ve iş kültürünün geliştirilmemiş olmasõ,
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toplumsal tabakalaşmadan (gelenekler) kaynaklanan sorunlar, nüfus artõşõ ve nitelikli nüfusun
göçü, yeni ürün, yeni hizmet ile teknolojik yeniliklerin yeterince bilinmemesi, kamusal alanõn
kullanõmõnda nihai yararlanõcõlarõn katkõlarõnõn/görüşlerinin karar aşamasõnda alõnmamasõ,
katõlõmcõlõk ilkesinin işletilmemesi, bilgi ve veri kaynaklarõnõn yetersizliği ya da erişim güçlüğü
gibi olgular ise zorluklarõmõzõ teşkil etmektedir..

5.4) ULAŞILMAK İSTENEN AMAÇLAR
5.4.1) VIII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ Dönemi (2001 – 2005)
Modern Köy, Modern Tarõm ilkesinden hareket ederek:
•

Kõrsal alanda yaşayan insanlarõn refah ve yaşam seviyelerinin yükseltilmesi için alt
yapõ hizmetlerinin eksiksiz olarak götürülmesi amaçlanmalõdõr.

•

Kõrsal alanda yolu olmayan yerleşim yeri kalmamalõ ve grup köy yollarõna öncelik
verilerek tamamõ asfaltlanmalõdõr.

•

Dağõnõk yerleşim ünitelerinin toplulaştõrõlarak, tarõmsal altyapõsõ ile birlikte sosyal
altyapõ bir bütün olarak planlanmalõdõr.

•

Yerleşim dağõnõk ve küçük olduğu yerlerde cazibe merkezleri oluşturularak, imarlõ
ve planlõ bir şekilde sosyal, kültürel ve ekonomik tesisleri yapõlõp, çevredeki küçük
ünitelerin bu merkezlerdeki hizmetlerden faydalanmasõ sağlanmalõdõr.

•

Mevcut yerleşim yerlerinin gelişme alanlarõ bir imar planõ doğrultusunda yapõlarak,
gelişigüzel yapõlaşmanõn önlenmesi sağlanmalõdõr.

•

Kõrsal alanda imar planõ uygulamasõ getirilmesi zorunlu olmalõdõr. Bu husus
deprem, şebekeli içme suyu, kanalizasyon ve köy içi yollarõ yönünden de önem arz
etmektedir.

•

Projeli konut yapõlmasõ ve denetimlerinin yapõlmasõ sağlanmalõdõr.

•

Kõrsal alanda da yaşayan insanlarõn depremden zarar görmemeleri için depremle
ilgili mevzuatõn buralarda da uygulanmasõnõn zorunlu tutulmasõ sağlanmalõdõr.

•

Tarõm arazilerinin korunarak, verimlerini artõrõcõ uygulamalarõn yapõlmasõ
gerekmektedir. Sulanamayan araziler için uygun sulama projeleri yapõlarak, sulama
teknikleri ile sulama veriminin arttõrõlmasõ sağlanmalõdõr.

•

Dağõnõk ve küçük olan tarõm arazileri toplulaştõrõlarak, teknolojinin uygulandõğõ
ekonomik üniteler haline getirilmelidir.
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•

Ürünün kaldõrõlmasõ ve pazarlanabilmesi için tarla içi yollar yapõlmalõ ve hatta
ürünün cinsine göre gerekiyorsa bu yollar asfaltlanmalõdõr.

•

Çiftçilerin ihtiyacõ olan tarõmsal girdilerin sağlanmasõnda (tohum, yedek parça,
gübre, ilaç, akaryakõt vs.) ve ürünün pazarlanmasõnda çiftçilere kolaylõk sağlanmasõ
ve yardõmcõ olunmasõ için demokratik kooperatiflerin desteklenmesi veya
üreticilerin sosyal dayanõşmasõnõ sağlayõcõ derneklerin / birliklerin kurulmasõ
sağlanmalõdõr.

•

Bütün bu hizmetler götürülürken çevrenin korunmasõna ve kirlenmemesine özen
gösterilmelidir.

•

Ülke ekonomisine kõsa sürede katkõ sağlayacak projelere öncelik verilmelidir.
Kõrsal alana götürülen hizmetlerin, özellikle tarõmsal altyapõ hizmetlerinin
yapõmõnda ve yönetiminde hizmetten yararlanacak olanlarõn fikirsel, fiziksel ve
mali katõlõmlarõ sağlanmalõ, bu şekilde elde edilecek gelirlerle yeni yatõrõmlara
kaynak yaratõlmalõdõr. Bu şekilde katkõ sağlayanlar, kendilerine getirilen hizmetleri
benimseyecek, ekonomik olarak kullanacak ve koruyacaktõr. Bu da kamunun
yükünü azaltacaktõr.

•

Kõrsal alanda yaşayan insanlarõn gelirini artõrmak ve işsizliği azaltmak için; yöresel
ve bölgesel potansiyel iş imkanlarõ (kayak, turizm, arõcõlõk,tavukçuluk, hayvancõlõk,
halõ ve kilim dokumacõlõğõ vb.) değerlendirmeli, gerekirse kredi verilerek katkõ
sağlanmalõdõr.

•

Ülke genelinde, genel kõrsal kalkõnma stratejisine dahil edilecek alanlarõn çerçevesi
saptanarak, uygulamada kalacak alanlarda yeni cazibe merkezlerinin tespiti
yapõlmalõdõr. Buna göre; ulaşõm noktalarõ, mevcut-yeni ulaşõm güzergahlarõ
belirlenmeli, bunlarõn ara kesitlerinde de; kõrsal sanayi alanlarõ, ortak mera alanlarõ,
ürün borsalarõ ve yatõlõ bölge okullarõ ile diğer tesislerin yerleri belirlenmelidir. Her
il bazõnda da belirlenen stratejilere göre hazõrlanacak genel uygulama projesinin
yerel uygulama alanlarõ, çevre düzeni planõ çerçevesinde belirlenmelidir.

•

Her bir çevre düzeni bazõnda da en az birer pilot uygulama alanõ tespit edilmelidir.
Pilot uygulamalarõn somut örnekleri ortaya konulmalõdõr.

•

Bu çalõşmalarla ilgili yasal düzenlemeler öncelikli olarak hazõrlanmalõdõr.

5.4.2) Uzun Dönem (2001-2023)
Pilot uygulamalar analiz edilerek, gerçekleştirilebilecek olanlarõn yaygõn hale
getirilebilmesi için; kalkõnma stratejileri doğrultusunda değerlendirmeler yapõlarak, belirlenmiş
çevre düzeni planlarõ bazõnda uygulamalarõn yaygõnlaştõrõlmasõna geçilmelidir. Uygulamalarda
“modern köy modern tarõm” ilkesinden hareket ederek, bütün bu çalõşmalar doğrultusunda uzun
dönemin ortalarõndan itibaren yer yer çiftçi ailesi tanõmõndan tarõmsal işletmeler uygulamasõ
altyapõlarõnõn hazõrlõklarõ oluşturulmalõdõr.
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Böylece, kõrsal alandan büyük kentlere göç önlenerek, kõrsal alandaki insanlarõn
bulunduklarõ yörede modern kentsel yaşama kavuşturulmasõ ve gelişen dünyanõn nimetlerinden
yararlanmasõ sağlanmõş olacaktõr.
5.4.3) Amaçlara Ulaşmada Yapõlmasõ Gereken Yasal Düzenlemeler ve Politikalar
•

Belirlenen kõrsal kalkõnma stratejilerinin uygulamaya konulmasõnda gerekli olan
uygulama projeleri için yasal düzenlemeler yapõlmalõdõr.

•

Kõrsal alanda imar planlarõnõn ve deprem yönetmeliklerinin uygulanabilmesi için,
442 sayõlõ Köy Kanunu günün şartlarõna ve ihtiyaçlarõna göre
yeniden
düzenlenmelidir. Ayrõca, yeniden düzenlenmiş olan ve TBMM' ye sunulan 2510
sayõlõ İskan Kanunu Tasarõsõnõn yasalaşmasõ sağlanmalõdõr.

•

Hizmetin benimsenmesi, hizmete sunulan araçlarõn ve tesislerin korunmasõ ve yeni
hizmetlerin yapõlmasõna kaynak oluşturulmasõ için; proje bedelinin belirli bir
kõsmõnõn hizmetten faydalanacak olanlar tarafõndan karşõlanmasõ ile ilgili yasal
düzenleme yapõlmalõdõr.

•

Arazi toplulaştõrma yasasõ çõkarõlmalõdõr. Bu yasanõn ilgili maddeleri içerisinde
özellikle
sulama
projelerinde
uygulanan
toplulaştõrmalarda;
baraj
kamulaştõrmalarõndan etkilenerek yaşadõklarõ yerleri terk etmek durumunda kalan
ailelerin bir kõsmõna, bu toplulaştõrma sahalarõnda iskan edilme olanağõ sağlanmasõ
yönünde düzenlemeler yer almalõdõr.

•

Toprak koruma ve kullanma yasasõ çõkarõlmalõdõr.

•

Çiftçi (üretici) birliklerinin kurulmasõ ile ilgili yasa çõkarõlmalõdõr.

•

DSİ'ce inşa edilen sulama projelerinde, sulama işletmelerinin devredildiği sulama
birliklerinin kuruluş, işleyiş ve uygulamalarõ yasa ile düzenlenmelidir.

•

Orman köylülerini yoksulluktan kurtarmak için;
i) Çok uzak ve bulunduğu yerde kalkõndõrõlmasõ mümkün olmayan orman
köylerinin durumu bir plan dahilinde incelenerek, bu köylerin nakli konusunda gerekli
çalõşmalarõn sonuçlandõrõlmasõ,
ii) Orman arazisinin mülkiyeti devlete ait olsa bile, orman flora ve faunasõndan
orman köylülerinin yararlanarak düzenli bir ekonomik yarar sağlamalarõnõn temini ve orman
köylülerinin orman yönetimine katõlõmõ için gerekli yasal düzenlemelerin sağlanmasõ,
iii) Orman turizmi, avcõlõk, ekoturizm ve benzeri gelir getirici kaynaklarõn
değerlendirilmesi konusunda özendirici yasal uygulamalarõn gündeme getirilmesi,
iv) Orman Genel Müdürlüğünün genel bütçeden destek almaksõzõn çalõşmasõnõn
sakõncalarõnõn ele alõnarak, gerekli iyileştirici tedbirlerin yasal düzenlemelerle ele alõnmasõ,
v) Ormanda yasa dõşõ ağaç kesimi ve kaçak odun ticaretinin engellenmesi için
orman görevlilerinin yasal yetkilerinin geliştirilmesi konusunda mevzuat çalõşmalarõ yapõlmasõ,
önem arz etmektedir.
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•
Çiftçi (üretici birliklerinin) ve orman sektöründe çalõşanlarõn sigorta kapsamõna
alõnmasõ için mevzuat çalõşmalarõ yapõlmasõ önemli görülmektedir.
•
Köy yönetiminin güçlendirilmesi için köy kanununun ilgili maddelerinde
değişiklikler yapõlarak, köy idare heyetinin fon olanaklarõna kavuşturulmasõ ve dolayõsõyla köy
yönetiminin adeta küçük bir belediye gibi çalõşmasõnõn sağlanmasõ yolunda çalõşmalar yapõlmasõ
yararlõ görülmektedir.

6) SÜRDÜRÜLEBİLİR İNSANİ GELİŞME AÇISINDAN KIRSAL
KALKINMA STRATEJİLERİ
6.1) KAMUSAL ALANIN KULLANIMI VE MEKANSAL ORGANİZASYON
AÇISINDAN STRATEJİLER
-

Ülkede, “tek insan, tek ölçüt” ilkesi esas alõnmalõdõr.

-

İnsan kaynaklarõnõn geliştirilmesi açõsõndan, özellikle teknolojik altyapõ hizmetleri
ile birlikte kõrsal fiziksel altyapõ hizmetleri etkinliği arttõrõlmalõ, hizmetler etkin
yararlanma ilkesine dönüştürülmelidir.

-

Makro kararlar, kõrsal üretici gelirini arttõrõcõ yapõsal mekanizmalar içermelidir.

-

Tarõmsal işletmeler, nitelikleri ile kõrsal nüfus davranõm özellikleri gözetilerek
yaşama geçirilmeli, üretim çeşitliliği sağlanmalõdõr.

-

Tanõmlanan işletme büyüklüklerine uymayan nüfusu, bütünsel bir yaklaşõmla, fiziki
planlama içerisinde yer alan diğer sektörlerde değerlendirme olanağõ yaratõlmalõ,
rantabl tarõm işletmeleri kesinlikle yaşama geçirilmelidir.

-

Doğal kaynaklarõn kullanõmõ, sürdürülebilir gelişme ilkesine uygun olmalõ ve
özellikle toprak-su ve orman kaynaklarõnõn kullanõmõnda, potansiyelin taşõma
kapasiteleri gözetilmeli, sõnai ve kentsel kullanõmlar, optimal düzeyde tutulmalõdõr.

-

Kamusal kararlara ilişkin olarak; halk ve kõrsal kesim katõlõmõ etkinleştirilmeli ve
kurumsallaştõrõlmalõdõr.

-

Ekonomik geçerlilik ile çevresel sürdürülebilirlik dengeleri korunmalõdõr.

-

Mekansal organizasyonlarda, mikro planlama, ekolojik havzalara göre ve yerel
katõlõmõ etkin kõlacak biçimde yapõlmalõdõr.

-

Dayanõşma ve iş kültürü geliştirilmelidir.
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6.2) TOPLULUK KATILIMI VE YÖNETİMİNE İLİŞKİN KIRSAL KALKINMA
STRATEJİLERİ
-

Kõrsal Kalkõnma, tek boyutlu bir projelendirme hizmeti olarak görülmemeli,
faydalananlarõn katõlõmlarõnõn azamileştirildiği bir süreç olarak görülmelidir.

-

Yararlanõcõlarõn beklentileri ile bilimsel objektifler bağdaştõrõlarak, kalkõnma
olgusuna süreklilik sağlanmalõdõr.

-

Kõrsal kalkõnma, insan odaklõ ve gelişmeye imkan sağlayan, kendi sorunlarõnõ dile
getirebilecekleri, ellerindekini savunabilecekleri, yetki ve sorumluluk alabilecekleri
bir sistem geliştirmelidir.

-

Aktörlerin ve rollerin, rasyonel dağõlõm göstereceği bir süreç olmalõdõr.

-

Örgütlenme ölçeği ile mekansal ölçek arasõnda bir denge ve uyum sağlanmalõdõr.

-

Kõrsal örgütsel yapõlanma, yatay ve dikey entegrasyona imkan tanõmalõdõr.

6.3) PROJE YÖNETİMİNE VE ÖRGÜTLENMESİNE İLİŞKİN KIRSAL STRATEJİLER
1.

Kõrsal Kalkõnma projeleri, ülkesel planlamanõn bölgesel planlama unsurunun bir alt
unsuru ve katkõ veren bir bölümü olmalõ ve interaktif iletişime imkan vermelidir.

2.

Kõrsal Kalkõnma projeleri, en uç yerleşim noktasõna (köy, ilçe vb.) kadar örgütlenme
yapõsõna sahip olmalõdõr. Kõrsal yerleşme biriminin çok fazla olmasõnõn hizmet
rantabilitesi ve yatõrõm maliyetini olumsuz etkilemesi de dikkate alarak;
- Proje yönetimi demokratik ve kamusal denetime açõk olmalõdõr,
- Kamu görevi yapacak aktörlerin görevleri açõk olarak tanõmlanmalõdõr,
- Proje çalõşanlarõ, profesyonel-yetişmiş, eğitilmiş ve sürekli eğitime açõk
olmalõdõr,
- Proje yönetiminde hedef kitlenin seçilmiş temsilcileri de mutlaka yer almalõdõr,
- Proje sahibinin faydalananlar olduğuna ilişkin olarak tüm kitleye bilinç
verilmelidir,
- Proje yönetiminde, farklõ konularda uzmanlar bulundurulmalõdõr,
- Proje, örgütlenme, süreçlere ilişkin bilgi sağlama, yeterlilik (kollektif kimlik),
kurumsal gelişme, toplumsal katõlõm, dayanõşma ve kadõnõn statüsünün
geliştirilmesi açõlarõndan, güçlendirici olmalõdõr,
- Projeler, kendi kendine yeterliliği geliştirici usulleri kullanmalõdõr,
- Projeler, yerel halk tarafõndan kavranõlacak ve katõlõnõlacak ölçekte küçük
tutmalõdõr,
- Projeler; sürdürülebilirlik, aktif katõlõmcõlõk, şeffaflõk, inisiyatifin tabandan
gelmesi, örgütlülük - işbirliği, özgün koşullara göre tasarõm ve üretimde
çeşitlilik ilkelerine uygun olmalõdõr,
- Projede sorumluluklar belirlenmeli ve iş tanõmlarõ buna göre yapõlmalõdõr,

61

http://ekutup.dpt.gov.tr/bolgesel/oik538.pdf

Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ

Kõrsal Kalkõnma Özel İhtisas Komisyonu Raporu

- Proje süreçleri, hõzlõ kõrsal değerlendirme veya katõlõmcõ kõrsal değerlendirme
tekniklerinin de kullanõlmasõna imkan vermelidir.

7) SONUÇ VE ÖNERİLER
Genel amaçlarõ, yönlendirici ilkeleri ve yönleneceği doğrultularõ üzerinde uzlaşõlmõş
kõrsal kalkõnma stratejilerinin, nasõl yaşama geçirileceği, öngörülenlerin hangi politikalarla
gerçekleştirileceği, bu politikalarõn uygulanmasõnda ne tür yöntem ve araçlarõn kullanõlacağõ ve
tüm bu süreçlerde kamu-özel kimlerin ne rol ve sorumluluk üstlenecekleri konularõnda
geliştirilmiş çözümleme önerileri özetlenerek aşağõda verilmiştir:
7.1) GENEL NİTELİKLİ ÖNERİLER
- Kõrsal kalkõnma, sistem bütünlüğü içerisinde ve entegre bir yaklaşõmla ele alõnmalõdõr.
- Kalkõnma sürecinde bölge ve yörenin potansiyelinden hareket edilmeli, olanak ve kõsõtlarõ
gerçekçilikle değerlendirilmelidir.
- Kõrsal Kalkõnma amaçlarõyla ödevli kamu kurum ve kuruluşlarõ, özel kuruluşlar ve sivil
toplum kuruluşlarõ, ortak bir anlayõşla birlikte çaba göstermelidir.
- Toplumu, ekonomik, sosyal, kültürel ve fiziksel boyutlarõyla birlikte kavrayan bir
planlama yapõlmalõ, planlarõn havza bazõnda geliştirilmesi ve uygulanmasõ sağlanmalõdõr.
- Sivil toplum insiyatifleri kapsamõnda; köy dernekleri, üretici kooperatifleri, sulama
birlikleri, damõzlõk birlikleri, köylere hizmet götürme birlikleri, meslek kuruluşlarõ,
vakõflar ve benzeri demokratik oluşumlarõn dinamikleri, yasal koşullarõ sağlanarak
kalkõnma sürecine sorumlulukla sokulmalõdõr.
- Gelişmişlik düzeyleri farklõ olan kõrsal yerleşmelerin, ülkenin sosyo ekonomik
yaşantõsõyla bütünleşmesi için farklõ zaman kalõplarõnõ öngören değişik eylem planlarõ
oluşturulmalõdõr.
- Kalkõnma sürecinde mutlaka çağdaş teknoloji, bilgi ve girdilerin kullanõmõ sağlanmalõdõr.
- Kalkõnmanõn finans gereği; yeterli kamu kaynağõ ayõrmanõn yanõnda kaynak yaratõcõ
dinamiklerin geliştirilmesi ile sağlanmalõ, kõrsal kalkõnma amaçlõ fonlar oluşturulmalõdõr.
- Bu çerçevede yurt dõşõnda çalõşanlarõn tasarruflarõnõn, yörelerinin kalkõnma süreçlerine
aktarõmõ özendirilmelidir.
- Sosyal Yardõmlaşma ve Dayanõşma fon kaynaklarõ kõrsal kalkõnma için etkinlikle ve
verimli kullanõlmalõdõr.
- KOSGEB olanaklarõ kõrsal alana yaygõnlaştõrõlmalõ ve bunlarõn kõrsal ihtiyaçlarõna uygun
çalõşma türleri geliştirilmelidir.
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- Yerel olanak ve avantajlarõ ekonomik kõlan, bunlarõ bütünleştirip örgütleyerek üretken
yatõrõmlara dönüştüren modeller geliştirilmelidir.
- Kõrsal kalkõnmaya ilişkin tüm süreçlerde, yerinden yönetim ilkesi geçerli kõlõnmalõ;
program, plan, proje, uygulama ve denetim süreçlerinde yerel yönetimlerin sorumlulukla
yetki kullanmalarõ sağlanmalõdõr.
- Bütün kõrsal kalkõnma süreçlerine, yöre halkõnõn; kararlara etki yapma, tasarõmda rol
alma, yatõrõm ve uygulamalara finans, araç-gereç, emek faktörleri ve katkõ sağlama
yöntemleriyle, sorumlulukla aktif katõlõmõ mutlaka bir ön koşul olarak sağlanmalõdõr.
- Kõrsal alan kalkõnmasõnda; düşünce, araştõrma ve ulaşõm özgürlüğünü öngören
politikalara ağõrlõk verilmelidir. Kõrsal alan kalkõnmasõ için halkõn taşõnõm ve ticaret
işlerini kendi kendilerine kontrollerine ve gerektiğinde işbirliği yoluyla ürünlerinin
satõşõnõ kolaylaştõrõcõ politikalara ağõrlõk verilmelidir.
- Her köyde bütün nüfusun katõlõmõyla, bir yol gösterici, bu gibi çabalar için önder olarak
seçilmelidir. Tarlalarda ortak makine ve araçlarõn kullanõmõnõ kolaylaştõrmak için
gruplanmaya gidilmelidir.
7.2) İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ VEYA KIRSAL TOPLUMUN
YAŞAM NİTELİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK ÖNERİLER
- Eğitim, seminerler, önderlik enstitüleri, kadõn ve gençlerin eğitimine yönelik politikalar
ve halkõn kendi karar verdiği yöresel projeleri için yardõm amaçlõ eğitimlerle yol
gösterilmelidir.
- Köylerdeki yetenekli çocuklar ilkokuldan sonraki eğitimleri sağlanarak yine aynõ
köylerde görevlendirilmelidir. Türkiye’de köy kalkõnmasõnõn gerçekleşmesi amacõna
yönelik eğitim kurumlarõ oluşturulmalõdõr. Köy halkõnõn; bir arada çalõşmayõ teşvik eden
demokratik olarak nasõl örgütlenebilecekleri, bireysel çalõşmalarõ nasõl yapacaklarõ,
düşünme ve araştõrmaya nasõl yöneltileceği, gereken yardõmõ hükümetten nasõl alacağõnõ
eğitim politikalarõyla göstermelidir.
- Yeni düşüncelerin uygulanmasõnda önder olarak çalõşacak köy liderleri, köy düzeyi
uzmanlarõ tarafõndan verilecek seminerler ile eğitilmelidir. Ayrõca, kõrsal nüfusun
yarõsõndan fazlasõnõ kapsayan kadõn ve genç nüfusun eğitimine ayrõ bir önem vererek;
sosyal yapõ itibariyle tarõmsal üretimde önemli aktif rol alan kadõnlarõn Kadõn Çiftçi
Eğitim Merkezleri, köy gençleri ve işçilerin de kurslar yoluyla eğitilmesi ve geniş kitleye
eğitim verebilecek gezici kurslar ve el sanatlarõ kurslarõ düzenlenmesi gerekmektedir.
- Eğitim, sağlõk, barõnma, sosyal altyapõ (donatõm) ve teknik altyapõya ilişkin tek tek
köylerin ihtiyaçlarõnõn belirlenmesi ve giderilmesi gereklidir. Böylece kõrsal alanda sosyo
ekonomik değişimler yaratõlmalõdõr.
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- Bu amaçlara ulaşmak için gerekli araçlarõn neler olduğu, bu araçlarõn sağlanmasõnõn ne
kadar süre alacağõ planda açõkça belirtilmelidir. Ayrõca bu amaçlarõn diğer makro
ekonomik hedeflerle eşgüdümünün nasõl yapõlacağõnõn bağlantõlarõnõn da kurulmasõ
gereklidir.
- Kõrsal alandaki toplumsal ve yapõsal değişiklikler analitik olarak ortaya konulmalõdõr.
Bununla ilgili problemlerin çözümü için yapõlmasõ gerekenlerin maliyetinin ve beklenen
sonuçlarõnõn belirtilmesi gereklidir.
- Mevcut durumda kõrsal alanda yerleşimde sorunlar yaşanmaktadõr. Özellikle planlamada
mevzuat düzenleme ihtiyaçlarõ vardõr. Kõrsal alanda planlama (fiziki) yetkisi Valiliği'ndir.
Mevzi ve köy imar planlarõ ile kõrsal alanlar yapõlaşmaya açõlmaktadõr. Bu gelişmeler ise
tarõm topraklarõnõn kaybõna ve kontrolsüz gelişmelere sebep olmaktadõr. Kõrsal alan
planlamasõnõn gerçekleşmesi için arazi kullanõm planlarõnõn zorunluluk haline getirilmesi,
gerekli yasal düzenlemelerin yapõlarak; kõrsal alanda plan yapma, onarma ve denetleme
mekanizmalarõnõn tamamlanmasõ sağlanmalõdõr.
- Kõrsal toplumun insanca yaşamõ için yeterli ve dengeli beslenmesi, bu beslenmeye imkan
verecek gelir düzeyinin sağlanmasõ ve beslenme için gerekli olan ürünlerin ortamda
bulunmasõna bağlõdõr. Bu nedenle, kõrsal toplumun, “ çağdaş tarõm, kõrsal alanda
konumlanmõş sanayi, tarõm ve sanayi dõşõ gelir getirici üretim ve hizmet süreçleri ile el
sanatlarõ gibi” gelir ve besin üretimini artõrõcõ süreçlerin geliştirilmesi sağlanmalõdõr.
Kõrsal insanõn, insan onuruna yaraşõr bir beslenme biçimine kavuşturulmasõ, gelir ve
yeterli besin üretimi yanõnda sağlõklõ beslenme, hijyen ve benzeri konularda yaygõn
eğitim öngörülmelidir.
- Kõrsal insanõn gelir ve yaşam güvencesi için, modern tarõm, tarõm ürünlere işleme ve
değerlendirme, kõrsalda konumlanmõş sanayi, kõrsal turizm, bu alanlar dõşõnda ek gelir
sağlayõcõ üretim ve hizmet alanlarõ geliştirilerek, istihdam olanağõ artõrõlmalõdõr.
- Kõrsal koşullarda, tarõm ve tarõm dõşõ üretim türlerinden sağlanan ürünlerden, bunlarõn
emeği ile üretici kitlenin hakkõ olan payõ almasõ için üretici örgütlenmesi, öncelikle
gerçekleştirilmelidir.
- Demokratik üretici kooperatifçiliği, ürün yetiştirme birlikleri, uzmanlõk hizmeti veren
birlikler, ortaklõklar ve benzeri örgütlenmeler, koruyucu örgütlenmeler, devlet tarafõndan
desteklenmelidir.
- Demokratik üretici örgütlerin finans ihtiyacõ, bu amaçla oluşturulacak projeli yaklaşõmlõ
bir banka aracõlõğõyla karşõlanmalõdõr.
- Kõrsal toplumun ürettiğinin hakkõnõ almasõ ve ürettiğinin katma değerini artõrarak gelirini
yükseltmesi için; üretici örgütlerinin kredi ve destek ihtiyaçlarõ, öncelikle yurt sathõna
yayõlmõş bulunan Tarõm Kredi Kooperatifleri kanalõyla karşõlanmalõdõr.
- Bu amaçla tasarlanan kõrsal yatõrõmlar için özel teşvikler ve destekler sağlanmalõdõr.
- Bu örgütlerin pazar ve işleme değerlendirme sürecinde de etkili olmalarõ özendirilmelidir.
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- Demokratik örgütler; kõrsal toplumla ilgili kararlarõn alõndõğõ, tasarõmlarõn tartõşõldõğõ
yerel süreçlere, sorumluluk, söz ve karar hakkõ ile katõlmalõdõr. Bu imkanlar yasal
düzenlemeler sağlanarak güvenceye alõnmalõdõr.
- Tarõm Satõş Kooperatifleri ve Tarõm Kredi Kooperatifleri demokratik sürece göre yeniden
düzenlenmelidir.
- Küçük ve zayõf tarõm üreticilerinin insanca yaşam standardõnõn geliştirilmesinde; Devlet,
olanaklar el verdiğince, yapõlacak objektif değerlendirmelere göre doğrudan gelir aktarma
anlayõşõnõ zamanla yaşama geçirmelidir. Doğrudan gelir desteği; verimli tarõma uygun
koşullarõ olmayan bölgeler ve küçük tarõm üreteci kitlesi öncelikli olacak biçimde
başlatõlmalõdõr.
- Kõrsal toplumun sosyal güvenlik kapsamõna alõnmasõ kesinlikle sağlanmalõ, mevcut yasal
düzenlemeler bu amaç için geliştirilmeli hatta belli bir süre için Devlet desteği
sağlanmalõdõr.
- İşsizlik Sigortasõ süreci öncelikle kõrsal alanda gündeme getirilmelidir.
- Olanaklar el verdiğince, tarõmsal üretim yapõlamayacak dercede küçülen işletmelerde
ekonomik açõdan gelişmesi mümkün olmayan çiftçilerin, belli bir süreçle erken emeklilik
mekanizmalarõn hayata geçirilmesiyle, tarõm dõşõna çõkarõlmalarõ özendirilmelidir.
- Kõrsal toplumun katõlõm, örgütlenme, ortak çalõşma, teknolojiden yararlanma, pazarda yer
alma, tüketim kalõbõnõ geliştirme ve benzeri toplumsal süreçlerde etkili olmasõ için;
eğitim ve yayõm kesinlikle geliştirilmeli, bu alanda devletin süregelen sorumluluklarõ
yanõnda kõrsala yönelik sanayi ve ticaret oluşumlarõnõn görev almalarõ sağlanmalõdõr.
- Kõrsal kadõn önemle ve öncelikle ele alõnmasõ gereken bir hedef kitle olmalõdõr.
Toplumsal ve ekonomik yaşam etkinliklerinde kõrsal kadõnõn çağdaş anlayõşlarla yer
almasõnõ sağlayacak eğitsel ve toplumsal desteklemeler yapõlmalõdõr.
- Kõrsal toplum insanõnõn yaşam kalitesinin geliştirilmesine yönelik girişim ve yatõrõmlarda,
örgütlenme öncelikli sayõlmalõ ve her anlamda katõlõmcõlõk teşvik edilmelidir.

7.3) SÜRDÜRÜLEBİLİR KIRSAL KALKINMAYA İLİŞKİN ÖNERİLER
- Gerek genel kalkõnma, gerekse kõrsal kalkõnmanõn sürdürebilirliliği, başta toprak olmak
üzere doğal üretim kaynak ve olanaklarõnõn korunarak verimli kõlõnmasõna bağlõdõr. Bu
nedenle, sürdürülebilir kalkõnmada öncelikle toprak kaynaklarõ korunmalõdõr.
- Bu çerçevede; erozyonla mücadele bir ulusal seferberlik haline getirilmeli, erozyonun
tükettiği toprağõ kullanan tarõm üreticisi kitlenin bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi ve
toprağõ koruyacak tarõm yöntemleri doğrultusunda yönlendirilmesi sağlanmalõdõr.
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Merkezi kamu kurum ve kuruluşlarõ ile yerel yönetimlerin bu konuyu öncelikli gündem
olarak kabul etmelidirler.
- Ülkesel ölçekte, kamu ve tüm özel kesimin girişim ve yatõrõmlarõ için yönlendirici ve
bağlayõcõ nitelik taşõyan Ulusal Arazi Kullanma Planõ hazõrlanarak uygulanmalõdõr.
- Tarõm arazilerinin amaç dõşõ kullanõmõ kesinlikle önlenmeli, bu konuda arazi sahipleri
bilinçlendirilmeli, tarõm dõşõ yatõrõm ve hizmet girişimlerinin verimli arazi dõşõndaki
alanlarda konumlandõrõlmasõ teşvik edilmelidir.
- Tarõm arazilerine, akarsulara ve bitki örtüsüne yönelik; kentsel, endüstriyel, altyapõ,
turizm ve benzeri aktivitelerle ilgili kirletici ve bozucu etkinliklerin önlemek için,
kurallar, ilkeler ve bunlarõ yetkiyle ve etkinlikle uygulayacak katõlõmlõ süreçler ve
mekanizmalar oluşturulmalõdõr.
- Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) sistemi, toprak kullanan tarõm dõşõ tüm yatõrõm ve
girişimler için daha etkili kõlõnmalõ, ÇED Raporlarõ katõlõmlõ-özerk çalõşan ve bürokratik
etkilerden arõndõrõlmõş kurumlarda değerlendirilmelidir.
- Kõrsal alan çevresel değerlerinin korunmasõ amacõyla uluslararasõ olanaklar da
kullanõlmalõdõr.
- Toprak kullanan tarõm ve tarõm dõşõ her aktivite için, yöresel ölçekte “toprak koruma ve
kullanma projeleri” hayata geçirilmeli, bu projelerin öngörüleri mutlaka yerine
getirilmelidir.
- Genel toprak koruma kurullarõ ve proje öngörülerine uymayarak toprak kaybõna veya
bozulmasõna yol açõcõ girişim ve yatõrõmlara, caydõrõcõ cezalar uygulanmalõdõr.
- Terk edilerek kullanõlmayan ve bu nedenle erozyon riski artmõş bulunan topraklar
sahiplendirilerek korunmalõdõr.
- Toprak ve benzeri kaynaklarõn korunmasõnõn bir toplumsal ve etkili tavõr haline gelmesi
için; yerel ölçekte demokratik yapõlõ “toprak koruma ve arazi iyileştirme" kurullarõ
oluşturmalõ, yerel toprak kullanma planlarõ, tahsisler, ve benzeri korunmaya yönelik
önlemler bu kurullarõn kararlarõyla oluşmalõdõr.
- Toprak ve su kaynaklarõnõn korunmasõ, õslahõ ve verimli kullanõlmasõ sorumluluğu temel
nitelikli ulusal bir kamu görevi sayõlmalõ, esasen yetersiz olan tarõm topraklarõnõn yanlõş
veya amaç dõşõ kullanõmõnõ önlemek için bu görev “merkezi bir devlet görevi“ olarak net
biçimde ortaya konulmalõ, rant amaçlõ yerel ve siyasal etkilere açõk yerel yönetim
birimlerine kesinlikle bõrakõlmamalõdõr.
- Ülkesel koruma amacõna ulaşõlmasnda; toplumun, hassas eko sistemli bölgelere
yönelmesini sõnõrlamak amacõyla tarõm dõşõ iş olanaklarõ özendirilmelidir.
- Bütün bu gerekliliklerin yerine gelmesi için; çerçeve nitelikli toprağõ koruyucu ilke ve
kurallarõ, toprağõ õslah edici ve geliştirici yaklaşõm ve yöntemleri, toprağõ verimli kõlõcõ
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teknik ve araçlarõ tanõmlayan, bu konularda yetkili ve sorumlu olacak kurum ve
kuruluşlarõ açõklayan, devlete ve topluma bu alanda sorumluluk ve ödevleri ortaya koyan,
özendirme, caydõrma ve cezalandõrma gibi mekanizmalarõ tanõmlayan, bu amaçlara
ulaşõlmasõ için gerekli olan finansman sistemini öngören temel bir “Toprak Koruma ve
Arazi Kullanma Kanunu” çõkarõlmalõdõr.
- Bu kanunun öngördüğü devlet sorumluluklarõnõn, nasõl ve ne tür bir yapõlanmayla yerine
getirileceği sorusuna karşõlõk olarak; yeni ve çağdaş bir
kamu örgütlenmesi
gerçekleştirilmeli, Mahalli İdareler Kanun Tasarõsõ ile yerel yönetimler sorumluluğuna
bõrakõlmasõ tasarlanan köy, yol, su, kanalizasyon ve sosyal alt yapõ gibi hizmetler dõşõnda
kalan Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hizmetleri (Toprak ve Su Hizmetleri) bu yeni
yapõda örgütlenmeli, yeni örgüte Tarõm Reformu Genel Müdürlüğü ile Tarõm Reformu
Genel Müdürlüğü kuruluşlarõ, yeni kurulacak Toprak Koruma ve Sulama Genel
Müdürlüğü bünyesinde birleştirilmelidir.
- Tarõm dõşõ amaçlarla arazi kullanõmõ kurallarõnõ belirleyen yönetmelik yürürlükten
kalkmalõ, bu konu çõkarõlacak Toprak Koruma ve Arazi Kullanma Kanunu ile kanuna
göre hazõrlanacak tüzük hükümleri ile değerlendirilmelidir.
- Sulama kapasitesi gereğince kullanõlmalõ ve sulama yatõrõmlarõ hõzlandõrõlmalõdõr.
- Tarõmsal politikalarla, kõrsal kalkõnmayõ sağlayacak sanayi ve hizmet politikalarõ tutarlõ
kõlõnmalõdõr.
- Kõrsal kalkõnmanõn temel kalkõş noktasõnõ oluşturan tarõmõn gelişmesinin ön koşulu,
sektöre teknolojiyi yeterince aktarmaktõr. Bu nedenle, teknolojiyi tarõma aktarõcõ kamu
sorumluluklarõ yanõnda, tarõmla ilişkili sanayi ve ticaret kesiminde teknoloji aktarõmõ
özendirilmelidir.
- Bu doğrultuda gübre, ilaç, tohumluk, damõzlõk ve benzeri tarõm girdilerinin kullanõmõ
teknoloji aktarõmõ niteliğinde anlaşõlmalõ, bu konuda özel sektör dinamiği teşvik
edilmeli, tarõma girdi sağlayan ve tarõmdan hammadde girdisi alan sanayilerin, tarõmsal
eğitim ve yayõm yapmalarõ sağlanmalõdõr.
- Tarõmsal eğitim-yayõmda, demokratik üretici örgütleri de etkin rol almalõdõr.
- Tarõmsal üretim, gelişen iç ve dõş koşullara göre, ekonomik ve toplumsal öncelikleri
belirlenmiş yeni bir üretim desenine yöneltilmeli; her şeyin üretimi değil, ekonomi ve
toplumun önemli ihtiyaçlarõ gözetilerek üretim yapõlmalõdõr.
- Bitkisel ve hayvansal üretim dengesi kurulmalõ, üretimde öncelik hayvancõlõğa
verilmelidir.
- Hayvancõlõk; köy popülasyonu hayvancõlõğõ yerine, teknoloji ve girdi kullanan, entansif
ekonomik hayvancõlõk işletmesi modeli tercih edilmelidir.
- Hayvancõlõğõn üretim doğrultusu süt işletmelerine dayalõ sõğõrcõlõk olmakla birlikte,
özellikle et üretimi için koyunculuğun rolü geliştirilmelidir.
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- Hayvancõlõğõn temel sorunlarõndan birisini oluşturan õrk õslahõ, gerektiğinde üstün nitelikli
damõzlõk ithalini de kapsayan ve yerli koşullarõmõzla gelişen, yerli popülasyonun
melezlenmesini öngören bir stratejiye oturtulmalõdõr.
- Et ve süt üreten kõrsal kitle ile bunlarõ işleyen ve pazarlayan sanayi ve kuruluşlar
arasõnda, hukuk temeline oturtulmuş bir sözleşmeli üretim sistemi geliştirilmelidir.
- Hayvancõlõğõn ikinci temel sorunu olan kaliteli yem bitkisi açõğõnõn giderilmesi için,
ulusal ölçekte bir yem bitkileri üretimini geliştirme starejisi oluşturulmalõdõr.
- Hayvan hastalõk ve zararlarõyla mücadele etkinleştirilmelidir.
- Deniz ve iç su ürünleri üretimi teşvik edilmelidir.
- Topraksõz tarõm diye nitelenen arõcõlõk, ipek böcekçiliği gibi ek gelir sağlayõcõ tarõm
türleri desteklenmelidir.
- Bitkisel üretimde birinci önceliği, toplumun beslenme güvencesini sağlayacak ve bu
nedenle stratejik nitelik taşõyacak üretimler almalõdõr. Bu anlamda; buğday, şeker pancarõ,
yağ bitkileri ve yem bitkileri, stratejik üretimler olarak sürdürülmelidir. İkinci önceliği,
dõş pazarlarda yarõşma yeteneğimiz olan ürünler oluşturulmalõdõr.
- Karşõlaştõrõlmalõ üretimler de denilen bu alanda, örtü altõ üretimimiz, erken ve geç
turfanda üretimleri, Ege ve Marmara’nõn geleneksel ihraç ürünleri olan üzüm, incir gibi
üretimler ve turunçgil üretimi sürmeli, geliştirilmelidir.
- Organik ya da ekolojik tarõm diye nitelenen ve dõş pazar şansõ olan tõbbi ve aromatik bitki
üretimleri geliştirilmelidir.
- Tütün, çay, fõndõk gibi ekonomiye yük olan ürünlerin sorunlarõ, üretim kõsõtlamalarõ
yoluyla giderilmelidir.
- Gerçekleştirilen tarõmsal üretim, uygun koşullarda pazarlanmalõ, kõrsal alanda pazarlama
alt yapõlarõ geliştirilmelidir.
- Ürün koruyucu depolama, soğutma, dondurma ve benzeri fiziki ve teknolojik alt yapõ
yatõrõmlarõ, kõrsal alanda desteklenmelidir.
- Üretilen tarõm malõnõn katma değerini yükseltecek, koruma, saklama, ilk işleme tesisleri,
kõrsal alanda kurulmalõ ve desteklenmelidir.
- Tarõmsal ürününün niteliğini değiştiren tarõm ürünü işleyen sanayiciler, kõrsal için
özendirilmelidir.
- İlk işleme ve sanayi tesisleri kurmada üretici örgütlerine öncelik verilmeli, özel destek ve
teşvikler uygulanmalõdõr.
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- Üretici örgütleri; tarõm girdisi sağlama ve kullanõmõnda optimizasyon ve uygun fiyat
sağlamasõ, üretimde verimliliğin sağlanmasõ, toprak ve su gibi doğal kaynaklarõn verimli
kullanõlmasõ, sağlanan üretim ve artõ değerden üreticinin emeğinin hakkõnõ almasõ ve ürün
sonrasõ piyasalarda üreticinin etkili olmasõ gibi amaçlar doğrultusunda kesinlikle
desteklenerek, yaygõnlaştõrõlmalõdõr.
- Tarõma yönelik destek ve kamu hizmetlerinin amaçlarõna ulaşmasõ, kõrsal kesime ayrõlmõş
kaynaklarõn verimli kullanõlmasõ ve başka amaç ve alanlara gitmemesi, tarõm ile
ekonomik kalkõnma arasõnda olumlu etkileşimin sağlanmasõ, tarõm ekonomisinin diğer
sektörlerle eklemleşip bütünleşmesi, tarõmsal üretim ve üretim sonrasõ pazar işleme
süreçlerinden tarõma finans kaynağõ yaratõlmasõ gibi amaçlarõn sağlanmasõnda; tarõmõn
ekonomiye entegrasyonunu sağlayacak ülke ölçeğinde bir kayõt sistemi mutlaka
gerçekleştirilmelidir.
- Orman köyleri için, yeni kalkõnma planlarõ yapõlmalõdõr.
- Kõrsal kalkõnmada ikinci temel doğrultuyu, sanayinin kõrsal alanda konumlanarak
geliştirilmesi oluşturmalõdõr.
- Kõrsal sanayinin öncelikleri; kamu, küçük ve orta ölçekli işletmeler, özel sektör, üretici
örgütleri kõrsal sivil toplum insiyatifleri ve benzeri oluşumlarõ işbirliği ile saptanmalõdõr.
- Hangi sanayilerin nerelerde kurulacağõ, alan araştõrma analizlerine göre belirlenmelidir.
- Sanayi ve hizmet yatõrõmlarõ için köyler gruplandõrõlmalõ, gelişmeye uygun olanlar
seçilmelidir.
- Kõrsal sanayi ve hizmet girişiminde bulunmak isteyenlere devlet destek olmalõ, kaynak
sağlamalõdõr.
- Sanayi ve hizmet girişim ve yatõrõmlarõ için, üretici örgütler ve özel sektör işbirliği teşvik
edilmelidir.
- Ürünün yerinde değerlendirilmesini, kõrsal toplumun istihdamõnõ ve gelirinin artõrõlmasõnõ
sağlayacak kõrsal sanayi altyapõsõ için, kamu olanaklarõ kullanõlmalõ ve destek
sağlanmalõdõr.
- Kõrsal üretici örgütlerinin sanayi yatõrõmlarõna ortak olmalarõ özendirilmeli, sözleşmeli
üretimle sistem güçlendirilmelidir.
- Kõrsal alanda üretilmeyen girdileri kullanan sanayilerin gelişmesi de teşvik görmelidir.
- Tüm bu yatõrõm ve girişimler için uygun cazibe merkezleri belirlenmeli ve teşvik
edilmelidir.
- Doğal ve ekolojik değer ve zenginliklerin tanõtõlmasõ ve bu olanaklarõn çevreye zarar
vermeden ekonomik kõlõnmasõ için dağ, yayla ve kõrsal yaşam ortamõ turizmi
geliştirilmelidir.
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7.4) KIRSAL ALANDA YENİDEN YAPILANMA İÇİN ÖNERİLER
- Tarõmsal yapõda odaklanan "kõrsal alanda yeniden yapõlanma”; tarõmsal yapõnõn,
çağdaş ölçüt ve standartlarda gelişmesini amaçlamalõdõr. Çünkü, var olan toprak ve
insan ilişkileri ile tarõmsal işletme yapõsõ korunarak, tarõmsal, dolayõsõyla kõrsal
kalkõnma sağlamak mümkün değildir.
- Korunan, õslah edilen ve verimli kullanõlmasõ öngörülen tarõmsal doğal üretim
kaynaklarõnõn etkin kõlõnmasõnõn önkoşulu; optimal-ekonomik tarõmsal işletmelerin
egemen olduğu bir yapõdõr. Bu yapõnõn oluşmasõ, kuşkusuz çok yönlü ve çok boyutlu
politikalar ile bunlarõn etkili olabilecekleri bir süreci gerektirmektedir. Bu nitelikte bir
yapõ için, önce toprağõ korumayõ ve rasyonel kullanmayõ öngören bir toprak yasasõ
çõkarõlmalõdõr. Bu yasayõ uygulayacak etkin bir kurumsal yapõ oluşmalõdõr. Bu
özellikte bir işletme yapõsõ için, tarõm politikalarõnõn bu yapõya dönük olmasõ,
desteklenmesi, her türlü mekanizmanõn optimal işletmeleri hedef almasõ gereklidir.
Aynõ nedenle verimsiz çalõşan tarõm işletmeleri, teşvik edici tarõm desteklerinden
yararlanmalõ, küçülerek veya örgütlenip büyüyerek optimal işletme ölçeğine
yönelmeleri teşvik edilmelidir.
- Korumacõ ve desteklemeci uygulamalar da öncelikle optimal yapõlara yönelmelidir.
- Yeterli toprağa sahip olmayan küçük tarõm işletmeleri, demokratik üretici
örgütlenmesi yoluyla optimize edilmelidir.
- Optimal işletme yapõsõnõn oluşumu için; fiziki kaynak olanaklarõ kullanõlmalõ, dağõnõk
yerleşim ünitelerinin tarõmsal alt yapõsõ ile birlikte yerleşim alt yapõsõ bir bütün olarak
planlanmalõ ve uygulanmalõdõr. Mevcut yerleşimlerin gelişme alanlarõ ile yeni
yerleşime açõlacak alanlarda imar planõ uygulamasõ zorunlu hale getirilmelidir.
- Tarõmsal alt yapõ hizmetleri, arazi toplulaştõrma çalõşmalarõ ve sulama projeleri birlikte
planlanmalõ ve uygulanmalõdõr. Arazi toplulaştõrma çalõşmalarõnda, iskan hizmetlerinin
de birlikte değerlendirilmesi zorunlu olduğundan; oluşturulacak yeni yerleşme
birimlerinin, proje sahasõ içinde olmasõ ve gerekli arsa ve arazilerin proje sahasõndan
temini sağlanmalõdõr.
- Arazi satõn almak, gerektiğinde kamulaştõrmak, optimal işletme oluşumu için az
topraklõ işletmelere uygun kredili ödeme koşullarõ ile satmak ve dağõtmak için
“Toprak Bankasõ” ya da “Arazi Ofisi” diye nitelenebilecek özerk yapõlõ bir kuruluş
oluşturulmalõdõr.
- Bu hizmeti, kurulacak Toprak Koruma ve Sulama Genel Müdürlüğü bünyesinde
görülmesi de düşünülebilir.
- Bu kuruluş; optimal işletme ölçeğinde toprak satõlmõş veya dağõtõlmõş işletmelerin,
etkili ve verimli tarõm yapabilmeleri için gerekli destek ve teknik hizmetleri de
verebilmelidir.
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- Değişik ekolojilere, ürünün tür ve çeşitlerine göre arazi büyüklüğü ve üretim araçlarõnõ
birlikte değerlendirerek, optimal işletme tip ve büyüklükleri tanõmlanmalõdõr.
- Medeni Kanunun miras hükümleri, tarõma elverecek en küçük arazi parselinin
parçalanmasõnõ önleyecek doğrultuda değiştirilmelidir.

7.5) ÖRGÜTLENME ÖNERİLERİ
- Kõrsal kalkõnmanõn amaçlarõ, toplumun gerek sosyal gerekse ekonomik bakõmdan
gelişmesini içermektedir. Örgütlenme; katõlõmcõ ve kalõcõ bir tarõmsal kalkõnma
sürecinde hem bir amaç, hem de elde edilen sonuçlarõn gözle görülür biçimidir.
- Nüfusun % 36.4’ ünü bünyesinde barõndõran kõrsal toplumun birlikler, kooperatifler
vb. çalõşma gruplarõ biçiminde gerçekleşen örgütlenme yapõsõ, kamuoyu yaratmak ve
baskõ grubu oluşturmak suretiyle, katõlõmcõ demokrasinin yerleşmesine de katkõda
bulunacağõ kesindir.
- Tarõm kesiminin dağõnõk ve kendisinden bekleneni vermekten uzak olan örgütsel
yapõsõ, etkin örgütlenmenin zorluklarõ ve kõrsal kesim yaşayanlarõnõn örgütlenmeye
karşõ tutumu nedeniyle sorunlarõn çözümünde yetersiz kalmaktadõr. Çağdaş
toplumlarõn aynõ zamanda örgütlü birer toplum olduklarõndan hareketle, ülkemizde
örgütlenme düzeyinin düşük ve dağõnõk oluşu, kõrsal kesimin ise bu konuda daha
geride bulunduğu gerçeği örgütlenmenin önemini artõrmaktadõr.
- Kõrsal alanda üretimi arttõrmada, çiftçiyi daha dinamik ve üretken hale getirmede,
onlarõn tasarruflarõnõ yatõrõma dönüştürmede, çok büyük bir sorun olan istihdam
sorununu çözmede ve ürettiği ürünleri değerlendirmede etkili olacak örgütlerin
kurulmasõ; kõrsal alanlarõn kullanmasõnõn sürükleyici gücü olacaktõr.
- Kõrsal alan envanterlerinin (doğal yapõ, sosyal, kültürel, ekonomik potansiyel)
çõkarõlmasõ bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu alanlarda yapõlacak planlama
çalõşmalarõnda, mevcut örgütlenmelerin işlevlerinin arttõrõlmasõna ve yeni
örgütlenmelere gereksinim duyulmaktadõr. Kõrsal alan yatõrõmlarõnõn planlanmasõnda,
ihtiyaçlarõn ve önceliklerin belirlenmesinde, yatõrõm önerilerinin hazõrlanmasõ ve karar
sürecinin daha rasyonel ve süratli oluşturulmasõnda; kõrsal alan envanterleri büyük
önem taşõmaktadõr. Ayrõca planlama, uygulama, eşgüdüm ve izleme işlevlerinin yerine
getirilmesi bakõmõndan varolan İl Özel İdaresinin yeniden yapõlandõrõlmasõ ve İl
sistemi içerisinde yer alan İl Koordinasyon Kurullarõnõn İl Planlama ve Koordinasyon
Kurullarõ adõ altõnda etkinleştirilmesi ve daha işlevsel hale getirilmesi gerekmektedir.
- Kõrsal alanda yöresel ekonomik potansiyel değerlendirmelerinin yapõlarak, yörelere
uygun yatõrõm ve üretim planlamalarõnõn yönlendirilmesi ve ekonomik girişimlerin
özendirilmesi gerekmektedir. Böyle bir yapõlanmada, ihtisas üretim bölgeleri
oluşturulmalõdõr. Örneğin; bitkisel üretimin yoğun olduğu kõrsal yörelerde “bitkisel
ürünler ihtisas organize sanayi bölgesi”, hayvancõlõğõn yoğun olduğu yörelerde
“hayvancõlõk ürünleri ihtisas organize sanayi bölgesi”, el sanatlarõnõn yoğun olduğu
bölgelerde “el sanatlarõ ürünleri ihtisas organize sanayi bölgesi”nin kurulmasõna
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olanak verilmelidir. Böylece kõrsal alanda, insan ve doğal kaynaklar rasyonel
değerlendirilerek, daha hõzlõ bir sosyal ve ekonomik kalkõnmaya yön verilmiş
olacaktõr.
- Ülkemizde kõrsal alan örgütlenme modellerin içerisinde en büyük paya sahip olan
organizasyon, tarõmsal amaçlõ kooperatiflerdir. Kõrsal alanda poli-kültür tarõm
anlayõşõna uygun olarak geliştirilen tek tip fakat çok amaçlõ kooperatif modelinin
yanõnda; pazara dönük üretim anlayõşõnõn yaygõnlaştõrõlmasõ neticesinde tek ürün, tek
amaç, tek konuda faaliyet gösterecek tarõmsal amaçlõ kooperatiflerin kurulmalarõ
sağlanmalõdõr.
- Tarõmsal amaçlõ kooperatifler, özellikle iktisadi ve sosyal merkez niteliklerine haiz
merkez köylerde kurulmalõ, kõrsal sanayiye geçiş noktasõnda uygulayacaklarõ
projelerine “merkez köy” kriterine bağlõ olarak yapõlacak destek ve yardõmlarda
öncelik verilmelidir.
- Üst örgütlenme ve kooperatifler arasõ ilişkiyi özendirecek yasal tedbirler alõnmalõdõr.
Tarõmsal amaçlõ kooperatifleri düzenleyen 4 ayrõ yasanõn demokratik bir çerçeve yasa
bünyesinde toplanmasõ sağlanmalõdõr.
- Kõrsal alanda örgütlenme modellerinin sayõsal çokluğu dikkate alõnarak; üretici
örgütlenmeler, ekonomik organizasyonlar ve politika belirleyen mesleki
organizasyonlar şeklinde gruplandõrõlmalõ ve bunlarõn üst örgütleri arasõnda uyumlu
bir koordinasyonu sağlayacak hukuki ve kurumsal bir düzenleme yapõlmalõdõr.
- Üreticilerin ilgi alanõna giren ürünlerin üretimi, pazarlanmasõ konularõnda üreticilere
hizmet verebilecek, tarõm politikalarõnõn uygulanmasõnda etkin rol oynayacak, ürün,
ürün grubu, konu ve girdi bazõnda tarõmsal üretici örgütlerinin süratle kurulmalarõ
sağlanmalõdõr.
-

Tarõmsal ürün borsalarõnõn kurulmasõna hõz verilmeli, tarõm ürünlerinin rekabet ortamõ
içinde pazarlanmasõna imkan verilmelidir. Pazar ve fiyat bilgilerinin üretici birlikleri
ve kooperatifler aracõlõğõyla üreticilere intikalini sağlayacak, pazara dönük üretim
planlamasõnõ yapabilecek oluşum gerçekleştirilmelidir.

- Tarõmda çağdaş teknolojiyi yakalayabilmek için; üniversite, sanayi, üretici, üretici
örgütleri ve devlet arasõndaki işbirliğinin sağlanmasõ, karşõlõklõ insan gücü değişimini
sağlayacak yapõnõn oluşturulmasõ gerklidir.
- Kõrsal alandaki kalkõnmanõn temini için tüzel kişilik sahibi ilçe özel idarelerinin
kurulmasõ mutlaka sağlanmalõdõr. Kaymakamlarõn kõrsal alana yakõnlõğõ ve doğal
önderlikleriyle birleşecek bir ilçe özel idaresi, kõrsal örgütlenmede önemli ve etkili bir
basamak olacaktõr.
- Kõrsal alana hizmet sunumunda en verimli ve etkin kuruluş olmasõ beklenen Köy
Hizmetleri Genel Müdürlüğü, mevcut yapõlanmasõ ile bu beklentilere cevap
verememektedir. Kaynak kullanõmõnda verimliliğin ve hizmette etkinliğin
artõrõlabilesini temin etmek üzere, sosyal altyapõ hizmetleri ile tarõm altyapõsõ
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yatõrõmlarõ ayrõ ayrõ organize edilerek, bu amacõ gerçekleştirecek yeni bir yapõlanmaya
gidilmelidir.
- Köy yönetimlerinin, yeni yasal düzenlemelerle güçlü ve etkili hale getirilmesi
sağlanmalõdõr.
- Köylere Hizmet Götürme Birlikleri'nin, kõrsal kalkõnmada bir araç olarak kullanõldõğõ
sürece genel bütçeden desteklenmesi temin edilmelidir.
- Kõrsal alanda örgütlenmenin etkili olmasõ için; var olan kamusal örgütlerin yanõsõra
sivil örgütlenmenin teşvik edilerek, kurulmasõnõ kolaylaştõrõcõ ve destekleyici
tedbirlerin alõnmasõ gerekmektedir.
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