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Devlet Planlama Teşkilâtının Kurulması Hakkındaki 91 sa
yılı Kanunun 7 ve 8 İnci maddelerine göre kurulan Özel 
ihtisas Komisyonunun Raporudur. Devlet Planlama Teşki
latının İzni olmadan yayın ve referans İçin kullanılamaz.

4 00 Adet Basılmıştır.



Anayasamız, ülkenin sosyal ve ekonomik kalkınmasının plânlı bir 
şekilde gerçekleştirileceğini ve kalkınma plânlarının Devlet Plânlama 
Teşkilâtı’nca yapılacağım 41 ve 129 uncu maddelerinde öngörmüş bu
lunmaktadır. Bu amaçla, 1960 yüında, «Devlet Plânlama Teşkilâtı
nın kurulması hakkındaki 91 sayılı Kanun» yürürlüğe konulmuş ve 
Birinci, İkinci ve Üçüncü Beş Yülık Kalkınma Plânlan ile yıllık prog
ramlan hazırlanmıştır.

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânı hazırlık çalışmalan çerçe
vesinde, daha önceki Kalkınma Plânlarının hazırlanmasında olduğu 
gibi, 91 Sayılı Kanun ve 5/1722 Sayılı Bakanlar Kurulu Karanyla yü
rürlüğe konulan Tüzük gereğince «Özel İhtisas Komisyonlan» ku; ul- 
muştur.

Özel İhtisas Komisyonlan, İktisadî ve Sosyal sektörlerde, ih ti as
ları ile. ilgili Jkonulârda bilgi toplamak, araştırma yapmak, tedbirler 
geliştirmek ve .önerilerde-., bulunmak yolu ile Devlet Plânlama Teşki- 
ltâtı na, Kalkınma Plâm çalışmalarında yardımcı olmak, plân hazıt- 
lıklanna daha, geniş çevrenin katkısını sağlamak ve ülkenin bütün 
olanaklarım değerlendirmek üzere kurulmuşlardır.

M

Bu kez Özel İhtisas Komisyonlarının çalışmalarını yaptıklan sü
re; Birinci, İkinci ve Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânlanmn hazır
lanmasında edinilen tecrübe ve bilgi birikimi ile konulardaki uzlaş
ma gözönüne ahnarak, daha kısa tutulmuştur.

Özel İhtisas Komisyonu çalışmaları 17.5.1976 tarih DPT-1160 sa
yılı genelge ile başlatılmışlardır.

Özel İhtisas Komisyonları Başkanlık ve üyeliklerine; ilgüi tüzük 
gereğince konularının uzmam olan, temsil ettikleri kuruluşların gö
rünüşünü yansıtabilecek yetkiye sahip ve gerektiğinde ilgili merci
lerle koordinasyonu sağlıyabilecek kişilerin seçilmesine özen gösteril
miştir. Komisyonların raportörlüklerini ise genellikle Devlet Plânla
ma Teşkilâtı uzmanlan yürütmüşlerdir.

özel İhtisas Komisyonlan çalışmalarında tutarlılığın sağlanabil
mesi amacıyla Devlet Plânlama Teşkilâtı’nca bir «çalışma modeli» ha
zırlanmış ve bütün komisyonlardan olanaklar ölçüsünde bu modele 
uyulması istenmiştir. Komisyonlar doğal olarak sektörlerinin nitelik
lerine göre bu modele bağlı kalmışlar, ancak gerekli durumlarda bazı 
değişiklikler yapmak zorunda kalmışlardır



Büindiği gibi Beş Yıllık Kalkınma Plânlan, «aşamalı plânlama» 
yöntemi kullanılarak hazır lanmaktadır. «Üç aşamalı Plânlama» ola
rak adlandırılabilecek olan bu yöntem genellikle şu çalışmaları içer
mektedir.

1 - Makro inceleme aşaması,
2 - Setör incelemeleri,
3 - Mikro inceleme aşaması veya proje çalışmaları.

Özel İhtisas Komisyonlarının çalışmaları ve hazırladıkları rapor
lar genellikle her üç aşamada da büyük ölçüde yararlanılan belgeler 
olmakla birlikte, özellikle ikinci aşamada (sektör incelemeleri aşama
sında) daha büyük önem ve ağırlık taşımaktadırlar.

Özel İhtisas Komisyonları raporlarında, ilgili kanun ve buna bağ
lı olarak çıkarılan Tüzükte de öngörüldüğü gibi, komisyonlara katı
lan bütün uzmanların görüşlerinin tam olarak ve açıklıkla belirtil
mesi esas alınmıştır. Bu nedenle incelenen ve tartışılan konulardaki 
her türlü görüş ve önerilere (kişisel görüşler de dahil) raporlarda yer 
verilmiştir.

İlgili oldukları konularda ve alanlarda, Türkiye için önemli birer 
bilgi kaynağı niteliğini taşıyan, Özel İhtisas Komisyonları raporların
dan, temel belgeler olarak yararlanılıp hazırlanacak Dördüncü Beş 
Yıllık Kalkınma Plâm’mn Ülkemizin temel sorunları olma nitelikle
rini sürdüregelen; istihdam, hızlı sanayileşme, dış ödemeler dengesi, 
gelirin daha iyi dağılımı, bölgelerarası denge, fiyat istikrarı ve iç ta
sarrufların artırılması, okuma-yazma oranının yükseltilmesi, sosyal 
güvenliğin yaygınlaştırılması ve sosyo-ekonomik gelişmenin hızlı ve dü
zenli yürütülmesi ile ulusal güvenliğimizin tam olarak sağlanması 
konularında önemli katkılar sağlaması dileğiyle, Özel İhtisas Komis
yonlarında görev almış ve raporların hazırlanmasında emeği geçmiş 
tüm üyelere, Devlet Plânlama Teşkilâtı olarak, en içten teşekkürü 
bir borç biliriz.

DEVLET PLÂNLAMA TEŞKİLÂTI 
MÜSTEŞARI

Kemal CANTÜRK



Ö N S Ö Z

Tarımda Çiftçi ile ilgili Teknik sorunlar, başlıca araş

tırma, Bğitim ve Yayırn gibi uç aLanda toplanmıştır. Bunlardan 

her birine ait sorunlar ve alınacak tedbirler değişiktir. Bu

nunla beraüer çiftçiye bu teknik hizmetlerin görülmesinde 

araştırma, eğitim ve yayıcı konularında çok sıkı oir işbirli

ğine ihtiyaç vardır. Bu alandaki çalışmalar ayrı ayrı ve bir

birlerinden kopuk olarak yürütüldüğü sürece aksaklıklar ve 

yetersizlikler devam edip gidecektir.

Ancak, araştırma, eğitim ve yayım alanındaki sorunları 

müşterek bir dispozisyon altında incelemek olanaksız görülmüş

tür. Bu nedenlerle konuların her oirine ait ayrı çalışma alt 

grupları kurulmuş ve her konu kendine özgü ayrı bir dispozis- 

yoı çerçevesi içinde incelenmiştir.

Bu Görüşle araştırma, eğitim ve yayım gruplarının ra

porları bir araya getirilerek Tarımda Teknik Sorunlar raporu 

mey.lana getirilmiştir.Bu Dirimler arasındaki koordinasyona ait

görüşler her konunun kendi içinde işlenmiştir.





TARIMDA TEKNİK SORUNLAR 

ARAŞTIRMA 

EĞİTİM 

YAYIM 

GRUBU RAPORU





RAPORU HAZIRLAYANLAR

Dr. Nevzat KARACAHÎSARLI........  Başkan
Dr. Ahmet DBMİRLİÇAKMAK ........  Başkan Vekili
Dr. Turhan ATAY .................  Raportör

Ahmet SAYLAM ................  Raportör
Dr. Özdemir BEYCB............. . Üye

Cenani GÜRBÜZ ................ Üye
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ÖZEL İHTİSAS K-MİSYONU

Başkan : Haşan Yetener (T.Z.ü.B.)

Raportör : Arif uğur (DPT) Hikmet Bicentürk (DPT)

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı hazırlıkları için 

kur. d an C3NEL TARİH SORUNLARI ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU 7.6.1976 

gü: Devlet Planlama Teşkilatında yaptığı ilk toplantıda, in

cel ene kolaylığı bakımından genel tarımın sorunlarını beş 

grupta toplamaya karar vermiştir :

1- Teknik r orunlar

2- Ekonomik Sorunlar

3- Sosyal Sorunlar

4- Yap ıs al S or unl ar

5- İdari ve Hukuki Sorunlar.





TARIMSAL ARAŞTIRMALAR ALT GRUBU RAPORU

İÇİNDEKİLER
Sahife No:

A- Amaç L
3- Mevcut Durum 1

1) Organizasyon 1
?) Personel Dununu g
3) Arattırma Konuları j_q
4) Araştırma Olanakları 14
5) Araştırmada Yatay ve Dikey Koordinasyon 15'-
6) Araştırma sonuçlarının yayımcıya ve çiftçiye 

intikali 18
C- Sorunlar

1) Organizasyon 20
2) Personel 21
3) Araştırma Konuları 25
4) Araştırma olanakları I 27
5) Araştırmada Yatay ve Dikey Koordinasyon 28
6) Araştırma sonuçlarının yayımcı ve çiftçiye 

intikali 30
D- III. Beş Yıllık Planda Tarımsal Araştırma Konusun

da Önerilen Tedbirler ve Bunların Uygulaması
1) III. Beş Yıllık Flan Döneminde Önerilen 

Tedbirler 31
2) III. Beş Yıllık Plan Döneminle önerilen 

Tedbirlerin uygulaması 36
E- IV. Beş YiIIik Plan için Önerilen İlke ve Tedbirler

1) Organizasyon 40
2) Personel 41



Sayfa No:

3) Araştırma Konulan 42
4) Araştırma Olanakları 42
5) Araştırmada Yatay ve Dikey Koordinasyon 43
6) Araştırma sonuçlarının yayımcı ve çift

çiye intikali 43



A- Amaç:

Bitkisel ve hayvansal üretime yönelik tarım ürünle
rinle en yüksek verim ve kaliteye ulaşmak, ürünlerin elveriş
li bir şekille teknolojik ve ekonomik değerlendirilmesini el
le edilecek tarımsal gelirle, üretim yapan yurttaşların daha 
iyi bir düzeyle yaşamalarını, devlet oütçesine daha fazla 
katkıda bulunmalarını sağlamak, Tarımsal Araştırmaların he
def ve amaçinı verir.

B- Mevcut Durura:

1) Organizasyon:

Tarımsal Araştırmayı yürüten kuruluşların birden 
fazla oluşu, bunları aşağıda olduğu gibi, ayrı ayrı ele alma 
zorunluğu doğurmaktadır.

Tarımsal Araştırma Genel Müdürlüğü:

Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlıdır. Mer
kezde, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları, Planlama ve 
Değerlendirme Dairesi, Genetik ve Üretim Araştırmaları Dai
resi, Geliştirme ve Teknolojik Araştırmalar Dairesi, Perso
nel ve İdari İşler Dairesi gibi, dart daireden oluşur.

Bu Genel Müdürlüğün taşrada Tarımsal Araştırma Böl
geleri ve cetvel 1 de görüleceği gibi, değişik sayıda araş
tırma kuruluşları bulunmaktadır.



Cetvel 1. Tarımsal Araştırma Genel Müdürlüğü Taşra 

Kuruluşları

Bölge Merkezi Bağlı Kuruluşlar

Trakya Bölge Araştırma 

Enstıtüsü-Yeşilköy

Marmara Bilge Ziraî Ara= 

tırma Enstitüsü-Yalova

Edirne Zirai Araştırma Enstitüsü 

Tekirdağ Bağcılık Araştırma is

tasyonu

Sakarya Ziraî Araştırma Enstitü

sü,Bursa İpekböceği Araştırma Ens

titüsü, Çanakkale Ziraî Araştırma 

İstasyonu,Bigadiç Küçük Evcil 

Hayvanları Araştırma istasyonu, 

Edremit Zeytin Araştırma istasyonu

Karadeniz Böl re Ziraî 

Araştırma Enstıtüsü- 

Samsun

Giresun Fındık Araştı 

tüsü
■ma En.;

Orta Anadolu Bölge Ziraî 

Araştırma Enstitüsü- 

Ankara

Ankara Tavukçuluk Araştırma Ens

titüsü, Ankara Çayır-Mer'a ve 

Zootekni Araştırma Enstitüsü, 

Nevşehir Bağcılık Araştırma is

tasyonu Afyon Ziraî Araştırma 

İstasyonu,Kayseri Deneme Üretme 

İstasyonu Ankara Bölge Çeşit De

neme İşleri» Ankara Tohumluk Kont

rol ve Sertifikasyon Enstitüsü

Doğu Anadolu Bölge Ziraî 

Araştırma Enstıtüsü- 

Erzurura

Ege Bölge Ziraî Araştırma 

Enstitüsü-İzmir

İğdır Ziraî Araştırma İstasyonu 

Kars Deneme Üretme İstasyonu

Bornova Zeytincilik Araştırma 

Ensti tüsü

Sroe.yli Ziraî Araştırma İstasyonu 

Manisa Bağcılık Araştırma İ3tasyom 

Bornova Tütün Araştırma ve Eğitim 

Enstitüsü



Akdeniz Bölge Ziraî Araş
tırma Enstitüsü-Antalya

İsparta Ziraî Araştırma İstas
yonu Antalya Sebzecilik Araş
tırma İ3taayonu Antalya Turunçgil 
Araştırma İstasyonu

Çukurova Bölge Ziraî Araş
tırma Enstitüsü- Adana

Alata Bahçe Kültürleri Araş
tırma Merkezi 
Gaziantep Zirai Araştırma 
Enstitüsü

Güneydoğu Bölge Zirai Araş
tırma Enstitüsü-Diyarbakır

Malatya Ziraî Araştırma 
yonu

İsta;

Toplam: 28

14.10.1974 tarihli Tarımsal Araştırma Kuruluş Görev ve 
Çalışma Yönetmeliğine göre, Bölge Enstitüleri, bölgelerde 
araştırmaların düğümlendiği Enstitü Müdürlüğünü, Müdür Yardım
cılıklarını, Bölümleri, Enstitü İstasyon v.e bağımsız labo- 
ratuvarların tümünü kapsayan, bir kavramdır.

Yönetmeliğe göre araştırma çabaları içinde ayrıca, şu 
topluluklarada görev düşmekte, bunların ilk üçü oölgelerde 
son ikisi merkezde kurulmakta, böylece; bölge içi, oölgeler 
arası yayım ve diğer araştırma kuruluşlarının çalışmalara 
katkısı, dehetimi, sağlanmaktadır.

Müessese Araştırma Komitesi 
Bölge Araştırma Komitesi 
Bölge Danıtma Kurulu 
Çalışma Grupları 
Ziraî Araştırma Konseyi



Zira î  Mücadele  ve  Zi ra î  Karan t ina  Genel  Müdür lüğü:

Gıda-Tar ım ve  Hayvancı l ık  Bakanl ığ ına  bağl ıd ı r .  Merkez

de  a raş t ı rmalar la  i lg i l i  Genel  Müdi i re  karş ı  sorumlu  Müesse

se le r  Şubes i  dulunur .

Bu Genel  Müdür lüğün  taş ra  kuru luş la r ı  ce tve l  2  de  gö

rü leceği  g io i ,  yur lun  çeş i t l i  yöre le r ine  se rp iş t i r i lmiş ;  Mü-  

lü r iye t ,  F i topa to lo j i ,  Entomolo j i  oö lümler i  ve  ou  oölümler in  

a l t ın la  da ,  l âuora tuvar la rdan  meydana  ge lmiş t i r .

Ce tve l  2 .  Z i ra î  Mücadele  ve  Zi ra î  Karan t ina  Genel  Müdür lüğü  

Taşra  Kuru luş la r ı

Kuru luşun  Adı Yer i

Bölge  Zi ra î  Mücadele  Araş t ı rma Ens t i tüsü Adana
II II II II II Ankara
•I II II II II Bornova
II II II II II Diyarbakı ı
II II II II II Erenköy
M II II M II Samsun

Zira î  Mücadele  İ lâç  ve  Ale t le r i  Ens t i tüsü Ankara

Bölge  Biyolo j ik  Araş t ı rma Ens t i tüsü Anta lya

Toplam: 8



Ayrıca 1.2.1963 tarihli yönetmelik hükümlerine göre Araş

tırmalarda; Enstitü Araştırma Komiteleri, Ziraî Mücadele ça

lışma .gurupları, Ziraî Mücadele Araştırma Kon3eyi gibi kurul

lar da görev yaparak, bu Genel Müdürlüğün Araştırmalarına ka

tı lmakt adı r lar.

Pamuk İşleri Genel Müdürlüğü:

Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlıdır. Araştır

malarla ilgili merkez organı, Teknik Genel Müdür Yardımcılığı

na bağlı, Araştırma Dairesinin, Pamuk Araştırma Şubesidir. Bu 

Genel Müdürlüğün Taşradaki kuruluşları cetvel 3 de görüleceği 

gibi, Bölge Pamuk Araştırma Enstitüleriyle, Pamuk Araştırma 

İstasyonlarıdır.

Cetvel 3. Pamuk İşleri Genel Müdürlüğü Taşra Kuruluşları

Kuruluşun Adı ! Yari

Bölge Pamuk Araştırma Enstitüsü Adana
II II M II Nazilli

Antalya

Koçarlı

II II II II

Pamuk Araştırma İstasyonu
II II Kah ra ma nma ra

Toplam: 5
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Bölge Pamuk Araştırma Enstitüleri, Müdür, Müdür Yardımcı
lıkları, 10 bölüm ve bunların altında da çeşitli şuoelerden; 
Araştırma İstasyonları, Müdür, Müdür Yardımcısı ve 2 ödlüm
den oluşmaktadır. 2.1.1974 tarihli Pamuk Araştırma Konseyi, 
2.1.1974 tarihli Pamuk Çalışma Gurupları, 10.12.1974 tarihli 
pamuk Çeşit Denemeleri yönetmeliklerine göre kurulan topluluk
larda, koordinasyon ve bir ölçüde, denetimi sağlarlar.

Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü:

Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlıdır. Merkezde 
Genel Müdürlük içinde bir Araştırma Dairesi, bunun altında da; 
Bakteriolojik Araştırma Şubesi, Virolojik Araştırmalar Şuoesi, 
Parazitolojik Araştırmalar Şubesi, Hayvan Ürünleri Kontrol ve 
Teknolojisi Araştırmaları şubesi, Matabolik ve TOksinolojik 
Araştırmalar Şuoasi bulunmaktadır.

Bu Genel Müdürlüğün taşra kuruluşları cetvel 4 de görül
düğü gibidir.

Cetvel 4. Veteriner İşleri Genel Müdürliiğü Taşra Kuruluşları:

Kuruluşun Adı Yeri

Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü

Şap Kontrol ve Araştırma Enstitüsü 
Zootekni Araştırma Enstitüsü 
Veteriner Bakterioloji ve Seroloji Bnstitüsü 
Veteriner Bölge Şubtropikal Hastalıklar ve 
Gıda Kontrol Lâboratuvarı

Pendik 
'Etlik 
Bornova 
Samsun 
Elâzığ 
Konya 
Ankara 
Mamak
Diyarbakır
Adana



Dericilik Araştırma ve Eğitim Enstitüsü 
Veteriner Bölge Laboratuvarı

Bölge 'Ula Kentrol Lâboratuvarı

Veteriner Bölge SAğlık Kontrol Lâooratuvarı

lıla Kontrol Lâboratuvarı 

Toplam

PeniiK
Bursa
Afyon
Denizli
Erzurum
Antakya
Kayseri 
Kars 
Malatya 
Ordu 
Gireeun 
Traozon 
Eskirahir 
A mas., a 
Balit esir 
Siva
İsta; Jul

Bu taşra kuruluşlarında yönetimden sorumlu Müdiir, Müdür 

Yardımcıları, Teknik İşlerden sorumlu, bölümler, laooratuvar 

şeflikleri bulunkaktadır. 15.1.1975 tarihini en beri yürürlük

te olan Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü Araştırma Örgüt, o- 

rev ve çalışma yönetmeliğine göre ayrıca yatay ve düşey koc r- 

d nasyonu sağlamak, araştırmaları daha etken kılmak amacı ; ie; 

Enstitü Een Kurulları, Bölge Danışma Kurulları, Çalışma Grup

ları Araştırma Konseyi gibi kurullar görev .yapmaktadır.

Cop raks u Genel Müdürlüğü;

Köy İşleri Bakanlığına bağlıdır. Merkezde Genel Müdürlük 

katında Araştırmaları yöneten araştırma dairesi, taşrada araş

tırma kuruluşları oulunur.



Araştırma Dairesinin program-proje, uygulama -değerlen
dirme gibi, iki alt bölümü vardır.

Tafradaki Araştırma Kuruluşlarının adları ve kuruluş 
yerleri cetvel 5 de verilmektedir. Bunlar bölgesel nitelikte 
araştırmalar yapmakta, herûirinin değişik sayıda alt istas
yonları bulunmaktadır.

Cetvel 5. Toprak3u Genel Müdürlüğü Taşra Kuruluşları

Kuruluşun Adı Yeri Alt İstasyon
ları

Toprak Gübre Araştırma Enstitüsü Ankara
Merkez Topraksu Araştırma Enstitüsü Ankara

Bölge Topraksu Araştırma Enstitüsü Tarsus

" " " " Menemen

" " " " Eskişehir

» " " " Konya

Tokat
Samsun

Ur fa

Bor
Bolu
Mürted
Alifafcı
Topçu
Namrun
Sındırgı
Ortaköy
Kemalpaşa
Selevir
Atabey
Aksaray
Karapınar
Aslım

Çarşamba 
Baf ra

Toplam: 9 16



Bu kuruluşlarda Müdürlük, Müdür Yardımcılığı, Bölümler ve
Baş Mühendislikler bulunmaktadır.

Araştırmalar 7.4.1972 de yürürlüğe giren Topraksu Araş
tırma Konseyi, Topraksu Araştırma Gurupları ve Müessese Araş
tırma Komiteleri çalışma yönetmeliğine göre yürütülmekte, 
araştırmalar için üst düzeyde, Topraksu Araştırma Konseyi, 
araştırıcılardan oluşan, hidroloji, toprak ve su muhafaza, 
sulama ve toprak fiziği, drenaj-tuzlu ve sodik toprakların 
ıslahı, bitki besleme ve toprak verimliliği agronomi, ekono
mi ve istatistik dallarını kapsıyan 7 araştırma gurubu, ay
rıca; müessese araştırma komiteleride alt düzeyde görev ya
parak, koordinasyonu ve denetimi sağlamaktadırlar.

?) Personel Durumu:

Tarımsal Araştırmaların yürütüldüğü tüm kuruluşlar
da çalıştırılan teknik personelin miktarı, toplam olarak 
cetvel 6 da görülmektedir. Bu cetvelde personelin uzman olan
ların oranı ayrıca hesaplanarak verilmiş, çalışan personelin 
niteLiği hakkında yargıda bulunmak olanağı sağlanmıştır.

Cetvel 6. Tarımsal Araştırma Kuruluşlarındaki Teknik Per
sonel Durumu (1975)

Genel Müdürlük Teknik Doktora ve İhtisas
Yapanlar Oranı

Tarımsal Araştırma Genel Md.lüğü 508
Ziraî Mücalele ve Zirai Karan- 241 
tina Genel Müdürlüğü

111
72 14.1

46.0



Pamuk İşleri Genel Müdürlüğü 128 2 1.5

Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü 203 157 77.3

Topraksu Genel Müdürlüğü 140 28 20.0

Toplam: 1220 370 30.8

3) Araştırma Konuları:

Kuruluşların tümünde araştırmalar bir projeye oağlan- 

mış, yazılı metin haline getirilmiştir. Bunların ne biçim bir 

yöntem içinde ele alınacağı, ne gibi kuralları izleyerek yü

rürlüğe gireceği, süresi boyunca ne uygulama göreceği kuru

luşların yönetmeliklerinde bellidir.

Kuruluşların yasa ve yönetmenliklerle kendilerine ve

rilen araştırma görevleri cetvel 7 de bulunmakta, bu cetvel, 

Tarımsal Araştırmaların daha başlangıçta ne şekilde parçalan

dığını görme olanağını vermektedir.

Cetvel 7. Genel Müdürlüklerin Araştırma Yaptıkları Konular

Konu İl.rili Genel Müdürlük

Toprak Top raksu

Su-oulama Topraksu

Tarımsal Girdiler Tarımsal Araştırma
Ziraî Mücadele ve Ziraî 
Karantina 
Pamuk Işieri 
Veteriner İşleri 
Topraksu

Skı~ Nöbeti Tarımsal Araştırma
Topraksu



t  v l  e tmec i l ik

pazarlama '/s >3 ;-ir 1 en.lir.ii-

I j  Lan

Üre t i ın  Teknı  r ; ı

Has ta l ık  ve  Zarar 
l ı l a r la  Savaş

B i t  i :  i  3 ı l  

Hayvansa l

B i tk i se l

Hayvansa l

B i tk i se  1 .  

Hayvansa l

i  3  r 1 
Ve te

3 3 1  Araş t ı rma  
i n e r  İ ş l e r i

Tar ımsa l  Araş t ı rma

Tar ımsa l  Araş t ı rma  
Veter iner  İ ş l e r i

Tar ımsa l  Araş t ı rma  
Pamuk’  İ s l e r i  
Topraksu

Tar ımsa l  Araş t ı rma  
Veter iner  İ ş l e r i

Z i ra î  Mücade le  ve  Z i ra î  
Karant ina

Veter iner  İ ş l e r i

Kuruluş lar ın  yürüte  ye ld ik le r i  Araş t ı rma  Pro je le r i  say ı 

s ına  ye l ince ,  bu  konudaki  b i l ,y i  ce tve l  8  de  ver i lmekted i r .

Ce tve l  3 .  Kuru luş lar ın  Yürüt tük ler i  Araş t ı rma  Pro je le r i  
( 1978 )

Araş t ı rma  Kuruluş  Lan  Pro je  Say ı s ı

Tar ıms a l  Araş t ı rma  Şene l  Müdür lüğü  40o

Zira î  Mücade le  ve  Z i ra î  Karant ina  Gene l  
Müdür lüğü  272

Pamuk İ ş l e r i  Gene l  Müdür lüydü 58

Veter iner  İ ş l e r i  Gene l  Müdür lüğü  38

Topraksu  Gene l  Müdür lüğü  286

TOPLAM :  1037



Bu pro je ler in  ana  konulara  göre  s ın ı f landır ı lmas ı  ve ouna  

a i t  rakkamlar  cetve l  9  da  bulunmaktadır .

Cetvel  Ana  konulara  yöre  pro je ler  (1975)

kurulu : . ; Ana  Konu Pro je  Sayı s ı

Tar ımca!  Araş t ı r ına Tar la  Bi tk i ler i 52
Genel  Müdürlüğü Bai-Baage  Bi tk i ler i 201

Hayvancı l ık 62
Tar ım Ürünler i 55
Tar ım Alet  ve  Makmalar ı  
' İkonoıni-Mutıa f  aza-Paza  r-

3

larna 1  1
Tohumluk Kontrol 12
Bölge  Çeş i t 10

Toplam: 8 406

Zira î  Mücadele  ve Rndüstr i  B i tk i  ZararLı lar ı 21
Zira î  Karant ina  Genel Tar la  Bi tk i ler i  Zarar l ı lar ı 30
Mu lür lu  -u Genel  Zarar l ı lar 11

Tar la  Hasta l ık lar ı 74
Meyva  ve  Bağ  Zarar l ı lar ı 71
Aınoar  Zarar l ı lar ı 14
i ieyva  ve  Bağ  Hasta l ık lar ı o  ~
Vi  rüs 9
Nematod 12
Yabancı  ot \>
Suutropika l  B i tk i  Zarar lar ı 18
Biyolo j ik  Mücadele 16

Toplam 12 272



Kuruluş Ana Konu Pro je Sayısı

Pamuk İşleri Genel Pamuk Islahı 12

Müdürlüğü Pamuk Kültür Denemeleri 10

Bitki Beslenme 5

Hastalıklara Dayanıklılık 3

Büyüme Regülatörlerinin verim 
ve Lif Üzerine Etkisi 1

Çeşit Verim 19

Koza-Lif ve İplik Özellikleri
nin Tayini 7

Toplam: 7 65

Veteriner İşleri Bakteriolojik Araştırmalar 10

Genel Müdürlüğü Virolojik Araştırmalar 9
Patolojik Araştırmalar 1

Biyoşimik Araştırmalar 1

Parazitolojik Araştırmalar 8

Deri Teknolojisi Araştırmaları 2

Hayvan Ürünleri Kontrol ve 
Teknolojisi Araştırmaları

4

Metabolik ve Toksinolojik 
Araştırmalar

3

Toplam: 8 38

Topraksu Genel 
Müdürlüğü

Hidrolo ji
Toprak ve Su Muhafaza 
Su ve Sulama
Drenaj ve Çorak Arazi Islahı
Toprak Biyolojisi Verimliliği
ve Bitki Besleme
Tarla İçi. Alet ve Makinaları
ve Bitki Yetiştirme Tekniği
Ekonomi

20
40
50
17
76

45/

8
Toplam:
Genel Toplam:

7
42

256
1037



4 )  Ara ş t ı rma  Olanak la r ı ;

Ta r ımsa l  Ara ş t ı rma la r ı  Yürü tmek le  yükümlü  Gene l  Mü

dür lük le r in  a ra ş t ı rma la ra  pe r sone l  ay l ık l a r ı  d ı ş ın l a  ha rca 

d ık l a r ı  pa ra l a r  ce tve l  10  da  görü lmekted i r .

Ce tve l  10 .  Çe ş i t l i  Gene l  Müdür lük le r in  Ara ş t ı  r ina l a ra  Harca 

d ık l a r ı  pa ra  ( i - 7 6 )

Kuru lu ş  Ara ş t ı rma 3ü  t : • ?  sı  'TL . )

Tar ımsa l  Ara ş t ı rma  Gene l  Müdür lüğü Şo 2  4  i ooc

Zi ra î  Mücade le  ve  Z i r a î  Karan t ina  
Gene l  Müdür lüğü

10 . 09 600

Pamuk  İ ş l e r i  Gene l  Müdür lüğü 9 600

Vete r iner  i ş l en  Gene l  Müdür lüğü

Topraksu  Gene l  Müdür lüğü 44 726 177

Top lam d O o 60 1  7Ş

Kot :  Ve te r iner  i ş l e r i  Gene l  Müdür lüğü ,  Ara : . . fa .  a i  r e  s ı  - : .

Kuru lduğu  i ç in  bü tçe  t ek l i f  edememiş t i r .

D iğe r  t a r a f t an  t a ş ı t ,  ek ipman  ve  l âoora tuvar  a l e t 

l e r i  g ib i  o l anak la r ın  ç i ze l ge  ha l ine  ge t i r i lmes i  mümkün  otan

mamış  f aka t ;  kuru lu ş l a r ın  a r az i  va r l ık l a r ı  c e tve l  11  de  

sunu lmuş tur .



Cetvel 11. Kuruluşların Arazi Olanakları (1975)

Kuruluş Arazi (Dekar)

Tarımsal Araştırma Genel Müdürlüğü
Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Genel
Müdürlüğü

50 385

Pamuk İşleri Genel Müdürlüğü 
Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü

25 367

Topraksu Genel Müdürlüğü 147 704
Toplam: 223 456

Not: Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Genel Müdürlüğüyle Ve
teriner İşleri Genel Müdürlüğünün bu konuda bir beyanları 
olmamıştır.

5) Araştırmada Yatay ve Dikey Koordinasyon:
f

Tarımsal Araştırmalar Yurdumuzda Gıda-Tarım ve Hay
vancılık ve Köy İşleri Bakanlıklarına bağlı Genel Müdürlükle
rin ortaya koydukları yönetmelikler uyarınca yürütülmektedir. 
Bu yönetmeliklerle kurulması önerilen çeşitli kurul, komite,
guruplarla yatay ve düşey koordinasyonun sağlanmasına çalışı
lır.

Yatay Koordinasyon, aynı Genel Müdürlüğün bölge için
de ve bölgeler arasındaki kuruluşlarının yaptıkları koordinas
yondur. Bu bir anlamda yurt düzeyinde benzer bir konunun ne 
şekilde ele alındığının bilinmesi, bu konuyla ilgili araştırı- 
ciların bir araya gelerek, programı tartışmaları, oirbirlerini 
denetlemeleri ve soruna teknik açıdan sahip çıkmaları anlamını 
taşımaktadır.
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Düşey koordinasyon taşrada, Tarımsal Araştırmaların 
Yürütüldüğü bütün Genel Müdürlük Kuruluşlarının, Merkezde ise 
Genel Müdürlükler ve Bakanlıklar arasında, ayrıca, araştır
manın tarımsal eğitim ve yayımla yaptıkları gerçekleştirdikle
ri koordinasyondur. Cetvel 12 bütün bu açıklanan koordinas
yonların ayrı ayrı araştırmaları yürüten Genel Müdürlüklerce 
ne biçimde yapılmağa çalışıldığı, bu amaçla yönetmeliklerinde 
ne çeşit birimlerin bulunduğu açıklanmaktadır.

Cetvel 12. Genel Müdürlüklerin Araştırma Koordinasyonu 
Birimleri

Genel Müdürlüklerin Bölgelerdeki Kendi Araştırma Kuruluşları 
Arasında
Genel Müdürlük Koordinasyon Birimi
Tarımsal Araştırma Genel Bölge Araştırma Komitesi
Müdürlüğü
Zirai Mücadele ve Zirai Karan
tina Genel Müdürlüğü
Pamuk İşleri Genel Müdürlüğü ,
Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü
Topraksu Genel Müdürlüğü
Bölgedeki Diğer Araştırma Kuru
luşları Arasında
Genel Müdürlük Koordinasyon Birimi
Tarımsal Araştırma Genel Md.lüğü Bölge Danışma Kurulu
Ziraî Mücadele ve Zirai Karan
tina Genel Müdürlüğü
Pamuk İşleri Genel Md.lüğü.
Veteriner İşleri Genel Md.lüğü Bölge Danış Kurulu
Topraksu Genel Müdürlüğü Araştırma Günü



Bölgedeki Yayım ve Eğitim Kuruluşları arasında

Genel Müdürlük Koordinasyon Birimi
Tarımsal Araştırma Genel Müdürlüğü Bölge Danışma Kurulu
Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina 
Genel Müdürlüğü

-

Pamuk İşleri Genel Müdürlüğü -
Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü Bölge Danışma Kurulu
Topraksu Genel Müdürlüğü Araştırma Günü

Genel Müdürlüklerin Yurt Düzeyinde 
rı Arasında

Kendi Araştırma Kuruluşla-

Genel Müdürlük Koordinasyon Birimi
Tarımsal Araştırma Genel Müdürlüğü Çalışma Gurupları
Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Ziraî Mücadele
Genel Müdürlüğü Çalışma Gurupları
Pamuk İşleri Genel Müdürlüğü Pamuk Çalışma Gurubu
Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü Çalışma Gurupları
Topraksu Genel Müdürlüğü Araştırma Gurupları

Tarımsal Araştırmaların Yürütüldüğü 
Kuruluşlar Arasında

Genel Müdürlük ve Diğer

Genel Müdürlük Koordinasyon Birimi
Tarımsal Araştırma Genel Müdürlüğü Araştırma Konseyi
Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Ziraî Mücadele
Genel Müdürlüğü Araştırma Konseyi
Pamuk İşleri Genel Müdürlüğü Pamuk Araştırma Konseyi
Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü Araştırma Konseyi
Topraksu Genel Müdürlüğü Araştırma Konseyi



Bakanlık İçi, Araştırmaların Yürütüldüğü Genel Müdürlük 
Arasında
Genel Müdürlük Koordinasyon Birimi
Tarımsal Araştırma Genel Araştırma Kurulu
Müdürlüğü
Ziraî Mücadele ve Ziraî Araştırma Kurulu
Karantina Genel Müdürlüğü
Pamuk İşleri Genel Müdürlüğü Araştırma Kurulu
Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü Araştırma Kurulu
Topraksu Genel Müdürlüğü “

6) Araştırma sonuçlarının yayımcıya ve çiftçiye intikali

Araştırma sonuçlan çiftçiye, araştırmaları yürüten 
Kuruluşların özelliklerine göre, çeşitli biçimlerde yansıtı
lır. Örneğin Tarımsal Araştırma Genel Müdürlüğü kuruluşları
nın buldukları yeni çeşitler 308 sayılı Tohumlukların Tescil, 
Kontrol ve Sertifikasyonu yasasına göre tescil edilir, üreti
lir ve satılırlar. Bu yöntem içinde bugüne kadar 254 oitki 
çeşidinin tescili yapılmış, bunların oir kısmı üretim program
larına alınarak çiftçiye aktarılması sağlanmıştır.

Bu genel Müdürlüğün kültürel işlem ve diğer Tarımsal 
sorunlara yönelik araştırma bulguları tarla günlerinde, top
lantılarda, dile getirilmekte çiftçiye yansımaları çoğunlukla 
Teknik Ziraat Müdürlükleri kanalı ile olmaktadır.



Ziraî Mücadele ve Zirai Karantina Genel Müdürlüğü 

Araştırma bulguları, bu genel Müdürlükçe teknik talimat haline 

getirilmekte, ve bunların Ziraî Mücadele Reisliklerince çift

çilere ulaştırılması sağlanmaktadır.

Pamuk İşleri Genel Müdürlüğü kuruluşları tarafından 

bulunan yeni bir pamuk çeşidi, bu Genel Müdürlüğün kendi kuru

luşlarınca denendikten sonra, tescil ettirilmekte, bunların 

nüveci çiftçilerce üretimi Bölge Pamuk Müdürlükleri kanalı ile 

olmaktadır.

Diğer araştırma bulguları, bu Genel Müdürlüğün Araş

tırma ve araştırma dışında kalan kuruluşları tarafından, ay

rıca, basılı yayınlar, tarla günleri, demonstrasyon ekimleri, 

basın ve TRT yolu ile çiftçilere ulaştırılmaktadır.

ı

Veteriner İşleri Genel Müdürlüğünün araştırma bulgu

ları, hayvan sağlığı ve hayvan hastalıkları ile savaş konu

sundaki uygulama Veteriner Teşkilâtınca yürütüldüğünden, ön

celikle kurs ve seminerlerle, uygulayıcı veteriner hekimlere 

anlatılmakta, yetiştiriciye verilmesi zorunlu olan bilgiler 

ise, kurslar ve eğitsel toplantılarla, araştırma kurumlan 

ile iller teşkilâtı tarafından, (Halk Eğitimi) çevreye ulaş

tırılmaktadır.

Toprak Su Genel Müdürlüğünün araştırma bulgulan tar

la günleri, demostrasyon ve çeşitli yayınlarla çiftçiye ve

rilmektedir. Burada, Devlet Su İşleri ve Topraksu Bölge Mü

dürlükleri ayrıca, bölgenin Topraksu Araştırma Enstitüsünün



işbirliği halinde kurup, yürüttükleri çiftçi eğitim servis
le rinmde, sulamanın götürüldüğü alanlardaki tarla içi deve- 
lopmanı ve araştırma bulgularının uygulanması konusundaki 
etkin çabalarına değinmek yerinde olur.

C) Sorunlar:

1- Organizasyon:

Tarımsal Araştırma yapan her kuruluş tek olarak or
ganizasyonunu tamamlamış gibi görünür isede, ülke ve bölgeler 
düzeyinde araştırma kuruluşları bir dağınıklık içindedirler. 
Aralarında dikey ve yatay bir iş birliği yoktur.

Halen Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında Tarım
sal Araştırmalar Çeşitli Genel Müdürlükler tarafından yürü
tülmektedir. Merkezde olan bu dağınıklık, bölgeler ve iller 
düzeyinde de sürmektedir.

Araştırmaların bir bakanlık içinde olduğu gibi Ba
kanlıklar arasındaki dağınıklığıda bir sorun olarak ortaya 
çıkmaktadır. Bu nedenle:

- Şimdiyedek araştırma, konuları bir bütün olarak ele
alınmış ve araştırmalarda öncelik sırası düşünülmemiştir.

- Araştırıcılar arasında bir işbirliği sağlanama
mıştır.

- Araştırma Kurumlan araştırmaların gerektiği bi
çimde donatılamamıştır.

- Araştırmalar izlenememiş, sonuçlar değerlendiri

lememiş araştırmaların bir envanteri yapılamamıştır. Bu yüzden



çok sayıda tekerrür olmakta eski araştırmalardan yararlanıl
mama ktadır.

- Yeteri kadar araştırıcı yetiştirilememiştir.
- Araştırma yeteneği olmayan kişilerde araştırıcı 

olarak çalıştırılmaktadır.
- Araştırıcılık ilgi çekici bir meslek haline ge

tirilemediğinden yetenekli gençler araştırıcılığa yöneltile- 
memiştir.

- Araştırma konuları parçalanmış başka bir anlayış 
ve düzen içinde bir konunun ele alınması, temelde sonucu et
kilemiş, ulaşılan bulgu bir Genel Müdürlüğün üzerinde durduğu 
Tarımsal faaliyet parçasının sınırlarını aşamamıştır.

2) Personel:

Teknik Personel gerek nicelik gerek nitelik yönün
den, Tarımsal Araştırmayı yürüten bütün Genel Müdürlüklerin

tsorunudur.

Öncelikle Tarımsal Araştırma Genel Müdürlüğü Teknik 
Personeli taşrada bölgelere ve kuruluşlara dağılışı yönünden 
büyük farklıklar göstermektedir. Böylece, çoğu kez, bölge
lerdeki araştırma sorunları aynı düzeyde olduğu halde, mevcut 
personelin bölgelere dağılışındaki düzensizlik, personel ye
tersizliğiyle, sorunun önemini bir kat daha arttırmaktadır, 
(cetvel 13).



Cetvel 13. Tarımsal Araştırma Genel Müdürlüğü Taşra Kuruluş
larında Teknik Personel Dağılımı (1975).

Araştırma Kuruluşu Teknik Peaonel Yüzdea i
Sayısı Bölge

Düzeyinde
Yurt
Düzeyinde

Yeşilköy 24 61.5 4.7
Edime 9 23.0 1.7
Tekirdağ 6 15.3 1.1
Trakya Bölgesi 39 100 7.6

Yalova 45 50.0 8.8
Sakarya 12 13.3 2.3
Bursa 11 12.2 2.1
Çanakkale 13 14.4 2.5
Bigadiç 4 4.4 .7
Edremit 5 5-5 .■9
Marmara Bölgesi 90 100 17.7
Samsun 7 50.0 1.3
Giresun 7 50.0 1.3

Karadeniz Bölgesi 14 100.0 2.7

Ankara-Ziraî Araştırma 62 38,7 12.2
Ankara-Tavukçuluk 25 15.6 1.3
Ankara-Çayır Mer'a L7 10.0 3.3
Ankara-Bölge çeşit 11 6 .8 2.1
Ankara-Tohumluk Kontrol 12 7.5 2.3
Eskişehir 20 12.5 3.9
Nevşehir i 3.7 1.1
Afyon i 1.8 .5
Kayseri 4 2.5 .7
Orta Anadolu gglgeai 160 100 31.4



Erzurum 7 58.3 1.3

İğdır 1 8.3 .1

Kare 4 33.3 .7

Doğu Anadolu Bölgesi 12 100 2.3

Menemen 50 52.6 9.8

Bomova-Zeytincilik 20 21.0 3.9

Erbeyli-Aydın 5 5.2

Manisa 9 9.4 1.7

Bornova-Tütüncülük İl 11.5 2.1

Ege Bölgesi 95 100 18.7

Antalya Ziraî Araştırma 15 38.4 2.9

İsparta 7 17.9 1.8

Antalya-Sebzecilik 9 23.0 1.7

Antalya-Turunçgi1 8
I

20.5 1.5

Akdeniz Bölgesi 39 100 7.(İ

Adana 13 28.8 2.5

A lata 18 40.0 3.6

Gaziantep 14 31.1 2.7

Çukurova Bölgesi 45 100 8.8

Diyarbakır 7 50.0 1.3

Malatya 7 50.0 1.3

Güneydoğu Anadolu Bölgesi 14 100 2.7

Genel Toplam 508 100



Personelin bölgelere dağılışındaki bu dengesizlik ayrı
ca bitki ve hayvanla ilgili araştırma gurupları arasındaki 
personel sayısında da görülmektedir. Bu nedenle hububat için
de bile arpa, mısır gibi bitkilere ounların yanı sıra dane 
bakliyeler, endüstri bitkileri, oağ-bahçe gibi bazı bölgeler 
için çok önemli bitki guruplarına, personel yatırımında güç
lük çekilmektedir.

Tarımsal Araştırmalara girişin sınava bağlı olması, ay
rıca çalışacak personelin lisans üstü eğitim yapma zorunluğu 
ve bu eğitimin kişilere hizmet yükümlemesi, kendilerine araş
tırıcılık niteliği tanınan bazı kişilerin araştırıcı olmala
rını engellemekte, kuruluşlarda personel yetersizliği sorunu 
yaratmaktadır.

Araştırma bir ölçüde denetlense bile, başarısı öncelikle 
araştırıcıya bağlı bir çaba görünümündedir. Bu nedenle perso
nel madde ve ruh olarak desteklenmediği, her ne biçimde olur
sa olsun tedirgin edildiği sürece, başarılı olamaz.

Teknik personele ait yan ödemelerin kişinin günlük yaşa
mını düşünmiyecek bir düzeye çıkarılamaması, yeteri kadar 
araştırıcı personel ve bunlara uygun kadroların bulunmaması, 
yurt içi ve yurt dışı eğitim olanaklarının bir ölçüde kısıt
lı olması, gerekli lisan eğitiminin yaptırılamaması, teknik 
personele ilişkin sorunlar niteliği taşımaktadır.



Bunlara ek olarak, fakültelerin toprak ilmi ve kültürtek
nik bölümünü bitiren öğrenci'er..n G-ıda-Tarım ve Hayvanclıık 
Bakanlığı bursu ile okumaları bunların Toprak Suya geçmelerini 
engellemekte, bu Genel Müdürlük kendi konusu ile ilgili tek
nik.personel bulmakta zorluk çekmektedir.

3) Araştırma Konuları:

Tarımsal Araştırmalar, Genel Müdürlüklerin yönetme
liklerinde belirlenen proje ilkelerine göre yapılmaktadır. Bu 
projeler her Genel Müdürlük için az çok değişik bulunmakla be
raber, esasta büyük farklar göstermez.

Araştırma projesinin bölge veya çevrenin gereksinme 
iuyulan, öncelik sırası taşıyan konularına yönelmesi istenir. 
?akat gerçekte, 'bütün kuruluşlarda öncelik sırası saptanmadı
ğı için, yürütülen pro je'lerin1 pek çoğu, esas sorunlara yönel- 
tilemez. Bu nedenle konu seçimi yararlılık yönünden bir ilke
ce bağlanmamış, bağlarsa bile uygulama bu yönde yapılamamış
tır.

Son yıllarda araştırıcı personelin ihtisas veya dok
tora yapma zorunluğu bu personelin Ziraat Fakültelerine bir 
locanın izlemi altında lisans üstü eğitim yapmaya itmektedir. 
?akat, bu eğitimin fakültelerce saptanan yöntemi teknik per
soneli tez konusunda bağlı bulunduğu kuruluşun araştırma so
runlarından çok fakültenin vereceği sorunlara eğilmek zorunda 
sırakılmakta, göründüğü kadarıyla çalışma uygulamalı bulgu ve
ren araştırmalardan çok temel araştırma niteliği taşıyan, ya
tılı bir metin olmaktan öteye bir değer taşımamaktadır.
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Yurdumuzda Tarımsal bitki ve hayvanlar üzerinde araştır
ma yapma görev ve yetkisi genel olarak Gıda-Tarım ve Hayvancı
lık Bakanlığıyla Köy İşleri Bakanlığına bırakılmış, araştırma
ların dağılımı, konuların öncelikle Bakanlıklar sonrada Genel 
Müdürlükler arasında parçalanması sağlanmıştır. Bu nedenle 
bir konuyu bütün olarak ne yurt, nede bölge düzeyinde ele 
alıp araştırma yapma olanağı vardır. Örneğin; Tarımsal Araş
tırma Genel Müdürlüğünün buğday, arpa, patates, dane bakli
yeler konusunda yürüttüğü ülkesel projelerin kapsamına yurt 
çapında bu bitkilerin ıslahı, yetiştirmesi, hastalıklara da
yanıklılığı değerlendirmesi pazarlaması girmektedir. Oysaki 
sorunun sulu yetiştirme, hastalıklar, pazarlama bölümleri di
ğer bazı başka genel müdürlüklerin yetki ve sorumluluğuna gir
mekte, onlarla tam işbirliği sağlanamadığı sürece, konu yal
nız ıslaha yönelik, parçalanmış haliyle bu Genel Müdürlük 
tarafından yürütülmektedir.

Buna ek olarak Tarımsal Araştırma yapan Tarımsal Araştır
ma, Ziraî Mücadele, Pamuk İşleri, Veteriner İşleri, Topraksu 
Genel Müdürlüklerinin kuruluşlarınca yürüttükleri araştırma
larda, birbiriyle tedahüller ve duplikasyonlar bulunmaktadır.

Bilinen bir gerçektir ki, araştırma kuruluşları Ziraî 
Ekonomi, İşletmecilik, uygun ekim nöbeti gibi bölgelerde ye
tiştirme öncesi taleb edilen, bölgenin araştırma politikasını 
çizmede, geliştirme projelerinde gereksinme duyulan konuları 
ele alıp, bunlarla ilgili sorunlara eğilmemekte, veya eğilin- 
diği kadarıyla bu çaba yeterli olmamaktadır.



Araştırma konularında bir başka sorunda, parasal, dayanak 
personel sayısı, işbirliği yapacak kuruluşlar yönünden araş
tırmaların bütün kuruluşlarda belli bir düzeyde ele alınma
yışıdır. Örneğin bazı genel müdürlüklerde konular ülkesel böl
gesel bireysel olarak nitelendirildiği, sorunun bireyden tüme 
gidişine göre araştırmalar sınıflandırıldığı halde, diğer 
Genel Müdürlüklerde sorun bireysel olarak ele alınıp işlenmek
te, böylece sorun çözümlenmiş olsa bile çözümlenmemiş daha 
birçok sorunlar olduğu için, uygulama bireysel ölçüler için
de kalmaktadır. .

4) Araştırma OLanakları:

Geçmiş yıllara oranla olanaklar yönünden araştırma 
kuruluşları daha iyi durumdadırlar. Bununla birlikte bazı 
kuruluşlarda hala tohum üretimine yönelik olanlarında tarla, 
taşıt, alet ve ekipman sorunu bulunur. Bu yönüyle bu sorun 
daha çok Tarımsal Araştırma Genel Müdürlüğü kuruluşları için - 
söz konusudur.

Gene bu Genel Müdürlüğün bazı kuruluşlarında taşıt, 
alet, ekipman fazlalığı bulunmakta, bu fazlalıkta olumsuz 
yönden başka sorunlar yaratmaktadır.

Topraksu Araştırma, olanakların yeterince bulunduğu, 
fakat Pamuk İşleri Genel Müdürlüğü lâboratuvar aletlerinin 
yetersiz olduğu kuruluşlardır.

Bütçe olanaklarının yetersizliği bütün Genel Müdür- 
lüklerce belirtilmekte, araştırmaya ayrılan paranın daha 
fazla olması gereğine değinilmektedir.



Bazı kuruluşlarda genellikle taşrada ve ilçelere bağlı 
olanlarında, ödeneklerin sarfı yıllardan beri devam edegelen 
sorunların Daşmda yer almaktadır. Buralarda milyonluk ödeme 
yapması gereken kuruluşların 1050 ve 2490 sayılı kanun ve 
çoğu kez mal müdürlüklerinin katı .ve araştırmalardan anlamı- 
yan tutumları nedeniyle, gereğince sarfedilemeyip zorunlu 
ihtiyaçlar giderilememekte, ödenekler tenkis edilerek işle
rin proje uyarınca yürütülmesi aksamaktadır.

5) Araştırmalarda Yatay ve Dikey Koordinasyon:

Tarımsal Araştırma Genel Müdürlüğü taşra kuruluşla
rının bölgeler içindeki koordinasyonuna bölgenin alanı, ku
ruluşların birbirine olan uzaklıkları, bölge içinde bağlı 
kuruluş olarak isimlendirilen İstasyon ve Enstitülerin nite
liği etken olmaktadır. Burada bölge merkezinin diğerleri üze
rinde parasal, personel yönetimi, ayniyat ve döner sermaye 
İşletmesi yönünden yasalara göre yetkili bulunmayışıda yatay 
koordinasyonu çoğu bölgede uygulanamaz bir hale koymakta, 
örneğin bu durum cetvel 15 de izlenmektedir.

Bu oölge içi koordinasyonun elverişli olmayan koşul
ları bölgeler arasındaki koordinasyon içinde geçerlidir. Bu 
koordinasyonu sağlamakla yükümlü komitelerin yılda bir kez 
Ankara'da toplanmaları bu koordinasyonun sağlanması için 
yeterli değildir.



Cetvel 15. Tarımsal Araştırma Genel Müdürlüğü Taşra Kuruluşlarının Bölgesel 
Özellikleri

Bölgesi Kuruluş
Sayısı

İl
Sayısı

Bölgenin ^
Yüzölçümü (km )

Bölge merkezine kuruluşla
rın uzaklıkları (km)
En Uzak En Yakın

Trakya 3 4 24 746 211 117
Marmara 6 7 58 884 376 68
Karadeniz 2 11 81 632 209 -
Orta Anadolu 9 16 246 183 323 0
Doğu Anadolu 3 14 168 988 293 219
Ege 5 5 58 996 162 35
Akdeniz 4 2 36 444 146 0
Çukurova 3 4 44 625 215 104
Güneydoğu 2 4 54 312 263 -

Toplam 37 67 774 810



Konsey ve Bakanlık Danışma Kuruluda üst düzeyde koordi
nasyonu sağlamaktan uzak bir tutum içindedir. Genellikle bu 
kuruluşlarda yetkililerin toplantıları izlemekte gösterdik 
leri ilgi, bunların gerçek koordinasyon görevini yerine ge
tirmelerini engeller. Diğer Genel Müdürlüklerde de, bölgeler 
arası ve üst düzey koordinasyonlarının uygun bir biçimde işle
diği söylenemez ve bu işleyiş düzensizliği bu koordinasyonu 
sağlıyan komite ve kurulların bünye ve çabalarında yatmakta
dır.

6) Araştırma Sonuçlarının Yayımcı ve Çiftçiye İntikali:

Araştırma bulguları çiftçiye ulaşmadıkça araştırma^ 
nın yararından bahsedilemez. Bu,ötedenberi üzerinde durulan

• ' t

bir konudur. Halen araştırma bulguları ya çiftçiye ulaşama
makta veya çiftçi, kendine ulaştırılan bulguyu benimsemeyip 
uygulama alanına sokmamaktadır.

Çiftçiye ulaşamayan bulgular geniş ölçüde araştırma, 
yayım arasındaki ilişkilerin noksanlığından doğmaktadır. Bu
rada öncelikle işi yapacak kişilerin görev anlayışları, bunu 
izleyerek, kuruluşun yapısı, yetki ve sorumlulukları olumsuz 
etkide rol oynamaktadır. Bu arada uygulanan yayım metodunun
da ne derece yurdumuz için yararlı olduğuna değinmek ve bunu 
araştırmak gerekir.

Bazan çiftçi kendisine ulaştırılan bulguyu uygulamaz. 
Bu herşeyden önce Teknik Personele duyulan güvensizliğin bir 
simgesidir ve çoğu kez aynı konularda çeşit] i ’■ u uluşlann 
ayn beyanlarında, veya çiftçiyi gö*' ,-ls tu " .r. ca! yayım

yapamayıflanr lan »ydana gelmekte -



Bazen yeni bir araştırma bulgusu yeni bir aletin kulla
nılmasını zorunlu kılar. Örneğin, gübre, ilâç, yeni ekim 
aletleriyle yapıLacak araştırmanın sonucu, belli bir ölçüde 
çiftçiden bazı yatırımlar ister. İşte bu parasal kaynağın 
sağlanıp sağlanamayışı bulguların çiftçi tarafından uygulan
ması üzerine öncelikle etkili olmaktadır.

Araştırmaların uygulama olanakları da sonuçların çiftçi
ye ulaşmasında, etkili durumlar, yaratır. Bugün için araştır
ma kuruluşlarının çoğunda çiftçinin bölgesel sorununa eğilme
yen araştırmalar yapılmaktadır.

Teknik Ziraat Müdürlüğü personeli araştırma bulgularını 
çiftçiye aktarma yönünden eğitilmemektedir. Halen, çiftçiye 
en düzenli bir biçimde, yapılan araştırmaların ıslahla ilgi
li olanları daha kolay, daha çabuk aktarılmaktadır. Bunun ne
deni çiftçiyi gözüyle görür, kulağıyla duyar hale getirmek, 
uygulama için olanaklar yaratmaktır.

D- III. Beş Yıllık Planda Tarımsal Araştırma Konusunda 
Önerilen Tedbirler ve Bunların Uygulaması:

1) III. Beş Yıllık Plan döneminde şu tedbirler 
önerilmiştir.
a) Devlet Su İşleri ve Topraksu tarafından

tarla içi geliştirme hizmetleri hızlandırılacaktır. (Sayfa 
225, paragraf 1)

b) Toprak Koruma ... projeleri .... kamu yapı
larını koruma amacına yöneltilecek bu sorunun çözümünde daha 
çok ormancılık ve mer'a projeleriyle uygun toprak işleme ve



yayın çalışmalarına ağırlık verilecektir. (Sayfa 225, parag
raf 4)

c) Aşağı fırat projesiyle ilgili bütün çalışmalar 
projenin büyüklüğü ve alan potansiyellerine uygun bir titiz
likle ele alınacak, sulamayla birlikte bu bölgeye girecek ye
ni ürünlerin yetiştirme ve değerlendirme şartlarıyla sulu ta
rım tekniklerini önceden araştırmak üzere bir araştırma üni
tesi ... kurulacak .... çiftçinin eğitimi cihetine gidilecek
tir. (Sayfa 225, paragraf 8)

d) Plânın öngördüğü bitkisel üretim hedefleri ne uy
gun olarak iyi vasıflı tohumlukların üretimi Tarım Bakanlığı
nın sorumluluğunda özel yetiştiricilere dayalı olarak üretil
mesi gerçekleştirilerek dağıtım düzenlenecektir. (Sayfa 238, 
paragraf 6).

e) ...İlâç kalıntıları sorunu göz önünde tutulara;: 
ııvolo yık mücadele sistemi geliştirilecektir. (Sayfa 228. pa
ragraf •n

f) Kurak bölgelerde gelir artışı, ürün çeşitleriyle 
sağlanacaktır. (Sayfa 239, paragraf 1)

g) Köy hayvancılığının geliştirme projesinin ilk dö
nemi kalkınmada öncelikli yörelere uygulanacaktır, proje ge
reğince mevcut hayvanların ıslahı öngörülmektedir. (Sayfa 251, 
paragraf 4)



h) Hayvan birimi başına verim arttırmak için besleme 
şartlarının iyiye götürülmesi yanında ıslah çalışmalarına hız 
verilecektir. Hayvan kaybının önlenmesi amacıyla belirli yöre
lerde ıslahı yapılan hayvanların yerlilerle karışarak yozlaş
mamasını sağlamak için çalışmalar proje çerçevesinde yürütü
lecektir. (Sayfa 255, paragraf 1)

1) Hayvan hastalıklarının sebeb olduğu kayıpları as
gari düzeye indirmek amaciyle .. hastalıkların eredikasyonu 
belirli projelere bağlanacaktır. (Sayfa 255, paragraf 3)

j) Bu amaçla bilimsel ve teknolojik araştırmalar ül
kenin uzun ve kısa dönemde ekonomik ve sosyal kalkınma hedef
lerine ve öncelikle sanayiin gereksinmelerine yönelmiş olarak 
karar verme mekanizmalarını etkileyecek biçimde kullanılacak
tır. (Sayfa 687, paragraf 5)

k) Araştırmaya ayrılan kaynakların kullanımında ik
tisadi kalkınma ve sosyal gelişmenin gereği olarak maliyeti dü
şük verimi yüksek tutacak uygulamalı araştırmalara öncelik 
verilecektir. (Sayfa 687, paragraf 6)

1) Kısa dönemde bilimsel teknik ve araştırıcı insan 
gücünün, öncelikle transfer edilen teknolojiyi uygulayacak ve 
ülke şartlarına uyumunu sağlaması için gerekli uygulamali 
araştırmaları yapacak nitelikte yetiştirilmelerine önem verile
cektir. (Sayfa 687, paragraf 7)



m) Araştırma ortamının yaratılması için gerekli 
şartlar hazırlanacak araştırma fikrinin yaygınlaştırılması 
ve bilimsel etkenliği özendirmek amaciyle uygun bir yayım ve 
ödülleme sistemi geliştirilecek var olanlar desteklenecektir, 
(sayfa 688, paragraf 1)

n) Araştırma yapan kuruluşlar arasında ve bunlarla 
uygulama birimleri arasında karşılıklı bir ilişki sağlanarak 
araştırma sonuçlarının uygulamaya aktarılmasını sanayiin ve 
uygulamanın sorunlarının ise araştırma çevrelerine duyrulma- 
sına ağırlık verilecektir. (Sayfa 688, paragraf 2)

o) Bilimsel ve Teknolojik alanda dünyadaki gelişme
leri izlemek, bilim sınırlarını genişletmek ve bilim adamla
rının en yeni bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yerinde in
celemelerini sağlamak amacıyla, uluslararası işbirliğine önem 
verilecektir. (Safya 688, paragraf 3)

p) Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu ve 
bağlı kuruluşları kalkınma hedeflerine ve sanayiin ihtiyaçla
rına dönük uygulamalı araştırmaların yapılmasına öncülük ede
cek, destekliyecekdir. (Sayfa 688, paragraf 7)

r) Kamu kuruluşları uzun süreli araştırma program
larını hazırlayacak ve bu programların pevlet Planlama Te§- 
kilatıyle Türkiye Bilimsel Teknik Araştırma Kurumuna duyu
racaklardır. (Sayfa 689, paragraf 2)



s) Kuruluşlar arasındaki koordinasyon çeşitli yol
larla Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumunca sağlana
cak, birimlerin kurulmasıyla ilgili sorunlara ve çalışmalara 
ışık tutacak yayım ve danışmanlık hizmetleri gene bu kurumca 
yapılacaktır. (Sayfa 689, paragraf 3)

t) Ekonomik kalkınma ve sosyal gelişmenin gerektir
diği araştırmalar ve bilimsel çalışmaları yapacak yüksek nite
likteki bilimsel teknik ve araştırıcı insan gücünün yetişti
rilmesi için yurt içi ve yurt dışı lisans üstü öğrenim imkân
ları ihtiyaçlara uygun bir biçimde düzenlenecektir. (Sayfa 
689, paragraf 5)

u) Yetişmiş yüksek nitelikteki insan gücünün geliş
miş ülkelere göçü sorununa çözüm yolları getirmek amacıyla, 
istihdam, ücret politikası araştırma ortamı ve çalışma koşul
ları gibi temel politikalar arasında tutarlılık sağlanacaktır, 
(sayfa 689, paragraf 6)

v) Bilimsel ve Teknik Araştırmaların sürekli olarak 
ve gerekirse yeni yollarla özendirilmesi ve hak ettikleri ye
rin ve önemin verilmesi gözetilecek, araştırıcılığı cazip kı
lacak bir araştırına ve çalışma ortamı sağlanacaktır. (Sayfa 
689, paragraf 8)

y) Araştırma yapan bütün kamu kuruluşlarının bu alan
daki çalışmaları için ayrılan bütün ödeneklerin, bütçelerinde 
ayrı bir bölüm olarak gösterilmesini ve ayrılan ödeneğin ger
çekten bu çabalara harcandığını denetlemeye olanak sağlıyacak 
bir düzen geliştirilecektir. (Sayfa 690, paragraf 1)
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z) Teknoloji ve Bilimsel Araştırmalar alanında Av
rupa İşbirliği çalışmalarına katili nacaktır. (Sayfa 692, pa
ragraf 5)

2) III. Beş Yıllık Plan Döneminde önerilen bu tedbirler
için şu uygulamalar olmuştur:

a) Topraksu araştırmalarında bitki-toprak-su iliş
kilerini konu alan, bunu demostrasyonlarla çiftçilere akta
racak çabalara girişilmiştir.

b) Nadas işleme tekniği bir yana, bu konuda Tarımsal 
araştırma kuruluşlarında ne mer'a nede uygun toprak işleme 
projeleri yürütülmüştür.

c) Topraksu Genel Müdürlüğü tarafından Urfada Bölge 
Toprak3u Araştırma Enstitüsü açılmıştır.

d) Bir takım kuruluşlar tohumculuk konusunu ele 
almışlar yurt için yeterince olmasa bile, Tiirk-Alman Örnek 
Tatbikat Çiftliği-Gönen, Yemişli Tarım Kredi Kooperatifi-Si- 
mav, Beta Ziraat ve Ticaret Anonim Şirketi- Ankara, Tohum,Is
lan ve Üretme Anonim Şirketi-Ankara, îohumculuk yapmağa baş
lamışlardır.

e) Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Genel Müdürlü
ğü kuruluşları, araştırma projelerinde bu konuyuda ele almış
lar, şimdilik belirli bölge ve bitkilerde araştırmaya geçmiş
lerdir.



f) Bu konudaki araştırmalar uzun yıllardır etkili 
bir sonuca ulaşamamış, yalnız Ankara Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi Bitki Yetiştirme ve Islahı Kürsüsünün bulup tescil 
ettirdiği kışlık mercimek çeşitlerinin, kuru tarıma bir yeni
lik getireceği, nadası kaldıracağı ifade edilmiştir.

g) Bir aşama görülmemiş, ıslah programları yeni 
bir şey getirmemiştir.

h) Ne ıslah konusunda nede çeşit karışımını önleme 
üzerinde, ciddi bir proje yürütülmüştür.

ı) Hayvan hastalıklarının eredikasyonu için araş
tırma projeleri gerçekleşememiştir.

j) Tarımsal Araştırmalarda genel olarak bir gerek
sinme plan ve programı yapılmamış,' ekonomik ve sosyal kal
kınmaya etki yönünden projelerde bir öncelik saptanmamıştır.

k) Tarımsal araştırmalarda bulgunun katkı payı bi
limsel açıdan ele alınmamış, çoğu kez uygulamalı araştırma
ların yanı sıra, çeşitli etkilerle, sonucu hiçde iktisadi 
kalkınma ve sosyal gelişimlerle ilgili olmıyacak araştırma
larda yürütülmüştür.

1) İnsan gücünün yetiştirilmesi konusunda Tarımsal 
araştırmalarda etkenli olan bir program uygulanamamış, üni
versitelerden yararlanma olanağı son yıllarda artmış, bazı 
dış kaynaklardan örneğin buğday araştırmalarında, Rockefel- 
ler vakfının dışında, ciddi olarak personel yetiştirme işi

ele alınmamıştır.



m) Böyle bir ödüllendirme ne vardır, nede plan dö
neminde Tarımsal araştırma yapan personel için geçerli kılın
mıştır. Oysa ou dönemde araştırıcılar tarafından yeni çeşit
ler bulunmuş ve bu çeşitlerin liretim programlarına girerek 
kuruluşlara, çiftçilere ve yurt ekonomisine katkıları sağ
lanmıştır.

n) Yayımı ilgilendiren koordinasyon sorunu, gerek
tiği gibi araştırma yönetmeliklerine rağmen, Tarımsal araş
tırmalar için işletilememiş, plan döneminde sorun olarak kal
mıştır.

c) Tarımsal Araştırma kuruluşları PAO, CBNTO, RCD 
UNDP, Rockefeller, FORD, SİDA gibi uluslararası kuruluşlarla 
ilişkilerini sürdürmüşler, bu ilişkilerin bir kısmı yurt 
açısından yararlı olmuştur.

p) Tarımsal Araştırmaların Ziraat Fakülteleri dı
şında kalanları için Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma 
Kurumunun öncülüğü ve desteği çok ufak ölçüler içinde, var
lığı dahi hissedilmiyecek bir biçimde olmuştur.

r) Bu yönde Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma 
Kurumuna ne bir duyuru yapılmış, nede böyle bir hazırlık içi
ne girilmiştir.



s) Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumunun 
dokümantasyon ünitesinden bazı araştırma kuruluşlarınca ya
rarlanılmıştır. Bunun dışında Tarımsal Araştırmaların koor
dinasyonu konusunda, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma 
Kurumunun bir atılım yaptığı görülmemiştir.

t) Son yıllarda Tarımsal Araştırmalarda yurt içi 
lisans üstü öğrenim bir hayli ilgi görmüş, ayrıca Rockefel- 
ler vakfının buğday araştırmaları için yaptığı program uya
rınca, bir kısım araştırıcılar dış ülkelerde master derecesi 
yapma olanağı bulmuştur.

Fakültelerin lisans üstü öğrenim yönetmelikleri evli 
bir personelin ou eğitimi görmesini olanaklar yönünden engel
lediği işin, daha çok yüksek öğrenimini yeni bitirmiş, hiç
bir araştırma tecrübesi olmayan gençlere uygun düşmüş, ço
ğunlukla bu eğitime bunlar aday olmuştur.

u) İstihdam, ücret politikası, araştırma ortamı, ça
lışma koşulları araştırıcılar için özlenir bir hale getirile
memiş, üstelik araştırıcıların huzur içinde görev yapabilme 
olanağı girişilen yeni düzenlemelerle ortadan kaldırılmış ve 
personeli huzursuz kılmıştır.

v) Bu plân döneminde ne Tarımsal araştırıcıya hak 
ettiği yer ve önem verilmiş, nede Tarımsal araştırmayı cazip 
kılacak bir ortam sağlanmıştır.

y) Konu kamu yönetimi düzeni ve muhasebe yasası ile 
ilgilidir. Sarf yetkisi proje liderine bırakılmadıkça bunun
gerçekleşme olanağı yoktur.



Nitekim Tarımsal Araştırma kuruluşlarında ne cöyle 
bir uygulama yapılmış nede Tarımsal Araştırma Genel Müdürlü
ğünden projelere göre yollanıldığı oildirilen paralar kuruluş
ların yetki ve olanakları bu uygulamaya hazır olmadığından, 
iş arzu edilen ciddiyetle yürütülebilmiştir.

z) Zaman zaman yapılan toplantılara katilinmiş, 
araştırmalar tebliğler halinde sunulmuştur. Bunun dışında 
sağlanan ourslarla dış ülkelere araştırıcılar gönderilmiştir. 
FAO, Konserve fabrikaları, özel ve kamu kuruluşları, başta 
sebze cins ve çeşitleri olmak üzere, damızlıklar getirmişler 
ayrıca, Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi ile Klein- 
wanzlebener Saatzucht A.G. firmasının kurdukları Tohum Islah 
ve Üretim Anonim Şirketi, Tohum Üretimi ve Islahı konularında, 
Avrupa ülkeleri ile yapılabilecek işbirliğinin, en güzel ör
neğini vermiştir.

E) IV. Beş Yıllık Plan için önerilen ilke ve tedbirler:

1) Organizasyon:
- Tarımsal Araştırmalar bir bütün olarak yürü

tülmeli, konularına göre parçalanmamalıdır, organizasyon bu 
amaca göre düzenlenmelidir.

- Araştırma Teşkilâtı yayım ve eğitim çalışma
larını destekleme bakımından aynı bölgelerde kurulmalı, böl
gelerde araştırma, yayım ve eğitim arasında organik oir bağ 
oluşturulmalıdır.



Ülkesel projelerin liderleri çalışma gruplarının 
başkanı ve sorumlusu olarak merkezde görevli olmalıdır. Bun
lar projelerinin bütçesini hazırlayacakla!; uygulamada üe 
ödeneklerin harcanmasında sorumlu olacaklar, koordinasyonu 
Bağlıyacaklardır.

Bölge kuruluşları oölgenin potansiyeliyle denge
li sayıda olmalı, kuruluş yığıntısı yapılmamalıdır.

2) Personel:

Personel araştırmaları yürüten ve sonuca ulaştı
ran kişidir. Bu nedenle araştırıcı personel yetiştirilmesi 
Türkiye çapında bir programa bağlanmalıdır.

Bölgelerdeki araştırıcı personel dağılımı ge
reksinme duyulan araştırma projeleriyle dengeli olmalıdır. 
Bölgelere Tarımsal kaynaklandın zenginliği oranında perso
nel sağlanmalıdır. i

Araştırıcı personel bir iş güvencesi içinde ça
lışmalı, yarınından ve işinden emin olarak konusuna kendisini 
rahatlıkla verebilmeli ve bunu sağlıyıcı tedbirler alınmalı
dır.

Çevre, bölge ve yurt ekonomisine olumlu katkıda 
bulunacak bir bulgu sağlıyan araştırıcı, etkili ve özel ola
rak kuruluşu tarafından ödüllendirilmen, yıllık bütçede buna 
olanak sağlanmalıdır.



3) Araştırma Konuları:

- Araştırma projeleri için ülke, oölge ve il 
düzeyinde öncelik sırası saptanmalı, buna göre konular tüm
den bireye doğru ülkesel, bölgesel, bireysel anlamda ele 
alınmalıdır.

_ Ülkesel proje aynı konudaki bölgesel proje
nin tümünü kapsadığı yurt ölçüsünde bir proje olduğu için, 
ödeneği yatırım projesi olarak sağlanmalı, projeye ait bütçe 
sarf yetkisi proje liderine bırakılmalıdır.

- Araştırma projeleri ülkesel, bölgesel, birey
sel olarak sınıflandırılmalı eski projeler bu yeni sınıflan
dırmaya göre düzeltilmelidir.

- Araştırma konularının kuruluşlara gelmesi ve 
buna göre bölgede araştırma programı düzenlenmesi Dölge da
nışma kurullarında yapılmalı, öncelik sırası bu kurulda sap
tanmalıdır.

4) Araştırma Olanakları

- Bütçe, taşıt, alet, ekipman ve tarla varlığı 
açısından olanaklar kuruluşlara göre değişmemeli, genel olar- 
rak üretime yönelik kuruluşlarda arazi varlığı, alet, ekipman 
sorunu giderilmelidir.

- Bazı kuruluşların lâboratuvarları yeni alına
cak veya diğer fazlalığı bulunan kuruluşlardan devredilecek 
aletlerle desteklenmeli ve lâboratuvarlar güçlü bir hale so
kulmalıdır.



- Muhasebe Müdürlerinin ödemelerde çıkardıkları zor
luklar giderilmeli, bu nedenle araştırma bütçesi projedeki 
gereksinmeler için özel ’oir hale getirilmeli, il ilçe düze
yinde çıkan zorlukların giderilmesi için önleyici tedbirler 
alınmalıdır.

5) Araştırmada Yatay ve Dikey Koordinasyon:

- Taşrada araştırma çalışmaları aynı bölgede yapıl
malıdır.

- Tarımsal Araştırmalarda yetki ve sorumluluklar bir 
organda toplanmalı veya kendi aralarında sıkı bir koordinas
yon sağlanmalıdır.

- Organik bağlar, yetki ve sorumluluklar yönetmelik
lere sokulmalı uygulamayı kolaylaştırmak için açıklığa kavuş
turulmalıdır.

6) Araştırma Sonuçlarının Yayımcı ve Çiftçiye İntikali:

Yayım organı bölge kavramı içinde bölge Tarımsal Araş
tırma teşkilatıyle sürekli, organik bir bağ kurmalı ounun bi
çimi üzerinde özel bir çalışma yapılmalıdır.

Araştırma kuruluş ve yayın organı tarafından çiftçi 
için daha ziyade gösteri(demonstrasyon) metodu ile bulguların 
yayımı sağlanmalı, gerekli alet ve ekipmanlar tedarik edilme
lidir.

Bölgelerdeki araştırma kuruluşlarının bulguları bu ku
ruluşlar tarafından, bölgedeki teknik tarım kuruluşuna yararlı 
olacak biçimde teknik rehber haline getirilmelidir.
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TARIMSAL BĞİTİM

I - AMAÇ

Tarımsal eğitimin amacı, çiftçi ailesi fertlerini (ka- 
dın-erkek) örgün ve yaygın eğitim metodlarıyla teknik ve 
pratik tarımsal bilgilerle teçhiz ederek zirai üretimi art
tırmak ve bu suretle çiftçi refahının ve milli gelirin yük
seltilmesine katkıda bulunmaktır.

Bu genel amaç hem doğrudan doğruya çiftçi olacak erkek 
ve kız çocuklarını tarım alanında eğitmek hem de dolaylı olar- 
rak tarımla uğraşanların mesleki bilgisini, uygulama beceri
sini arttırmaya hizmet edecek tarım uzmanlarını teknisyenle
rini yetiştirmek suretiyle elde edilebilir. Bu uygulama şekil
lerinden biri, diğerinin yerini tutamaz. Her ikisininde ama
cın aağlanmaeında katkısı vardır. Yalnız birinin uygulanması 
yeteraiz kalır. Uygulamanın her iki( yönde gelişmesi zorunlu
dur.

II- MSVCOT DURUM:

A- Tarımsal Eğitim Hizmetlerini yürüten Kamu Kuru
luşları:

Memleketimizde Tarım Bğitimi fakülte, lise ve orta 
okul düzeyinde olmak üzere üç koldan ayn ayrı kuruluşlar ta
rafından yapılmaktadır.



Tarımda yiikaek öğretim, Anayasanın 120 inci maddesine 
göre özerkliğe ve kamu tüzel kişiliğine sahip üniversiteler 
tarafından yapılır. Bu husus 17.50 sayılı Üniversiteler Ka
nununun 2. maddesinde de yer almıştır. Üniversitelerin Ziraat 
Fakülteleri, bu kanuni yetki ve sorumluluk altında, tarımsal 
yüksek öğretim programlarını hazırlar ve uygularlar.

Orta düzeydeki tarım öğretimi ve eğitiminden Gıda-Tarım 
ve Hayvancılık Bakanlığı yetkili ve sorumlu bulunmaktadır.

Bakanlıkta »irai öğretim işleri Ziraat İşleri Genel Mü
dürlüğüne bağlı Zirai Öğretim ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca 
yürütülmektedir. Bu daire üç şubeden kuruludur. Şubeler, okul
lar, çiftçi eğitim kursları, hizmet öncesi ve hizmet içi eği
timi olmak üzere üç ana konu üzerinde çalışmaktadırlar.

Hayvancılık ve Sağlığı konusunda Veteriner İşleri Genel 
Müdürlüğüne bağlı Eğitim, Öğretim ve Yayım Dairesi Başkanlığı 
görevlidir. Bu dairenin de okullar, eğitim, neşriyat ve yayım 
olmak üzere üç şubesi bulunmaktadır.

B- Tarımda Öğretim Düzeyleri: 

a- Tarımda Yüksek Öğretim:

Fakülte düzeyindeki öğretim Ziraat, Veteriner ve 
Orman Fakültelerinde uygulanmaktadır. Halen memleketimizde 
aşağıda gösterilen dört Ziraat, Uç Veteriner ve İki Orman Fa
kültesinde Yüksek tarım öğretimi yapılmaktadır.



- Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
_ Bge » .1 m

- Atatürk " " "

- Çukurova " " "

- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi

- İstanbul " " "

- Fırat " " "

- İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi

- Karadeniz 11 " "

b- Lise Düzeyinde tarım öğretimi:

Lise seviyesindeki tarım eğitimi Tarım Meslek 

liselerinde yapılmaktadır. Bunlar Teknik Tarım, Ev Ekonomisi 

ve Hayvancılık ve sağlığı Meslek Liseleridir.

aa- Teknik Tarım Meslek Lisesi:

Halen Tarım Meslek Lisesi olarak çalışan 

okulların sayısı 11 dir. Bunlardan üçü aşağıda görüleceği gi

bi ilgelen en Konuklar ve Koçaş Devlet Üretme Çiftliklerinde 

kurulmuşlardır.

1- İstanbul Tarım Meslek Lisesi

2- Bursa

3- Antalya

4- Samsun

5- Tokat

6- Malatya

7- Erzincan

8- Erzurum Narman



9- Manisa-Beydere Tarım Meslek Lisesi
10- Konya Konuklar " " "
11- Niğde Koçaş " " "

Tarım Meslek Liselerine Tarım Meslek Orta okulu 
ve genel ortaokul mezunları imtihanla alınırlar eğitim süre
si üç senedir.

Tarım Meslek Liselerine üç tip öğrenci alınmak
tadır.

- Parasız yatılı öğrenci

Mezun oldukları zaman devlete üç sene mecburi 
hizmet yükümlülükleri vardır. Devletin kendilerine hizmet 
verme yükümlülüğü vardır.

- Paralı yatılı öğrenci

Mezun olduklarında devlete mecburi hizmet yü
kümlülükleri yoktur. Devlet hizmet vermek mecburiyetinde de
ğildir.

Gündüzlü öğrenci

Yatılı değildirler, mezun oldukları zaman 
devlet kendilerine hizmet vermek mecburiyetinde olmadığı gibi 
kendilerininde devlete bir hizmet yükümlülüğü yoktur.

11 Tarım Meslek Lisesine 1976-1977 öğretim 
yılında kayıt edilen öğrenci sayısı 1207 dir. Halbuki bu okul
ların toplu olarak öğrenci kapasitesi 2700 dir.



Buna göre Tarım Meslek Liselerinde kullanılan kapa
site $ 34 olup İ* 66 oranında kullanılmayan öğrenci kapasitesi 
bulunmaktadır.

Tablo 1. Bu açık kapasiteyi okullar üzerinden ayrı 
ayrı vermektedir.

Tablo 1 Teknik Tarım Meslek Liselerinde
Öğrenci kapasitesi ve Mevcut 

Öğrenci Sayısı

Okulun Adı Öğrenci
Kapasitesi

1976-77 
Öğrenci Sayısı

1- İstanbul Teknik Tarım Mes.L. 300 122
2- Bursa " 11 II II 240 107
3- Antalya " 11 II II 240 114
4— Samsun " ti II II 180 124
5- Tokat " 11 n ıı 24a 114
6- Malatya " 11 II II 240 102
7- Erzincan " 11 II II 240 84
8- Erzurum-Narman 11 II II 180 99
9- Manisa-Beydere 11 II II 240 121

10- Konya-Konaklar 11 II II 300 110
11- Niğde Koçaş 11 II II 300 110

Toplam 2700 1207

Kaynak» Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü Zirai Öğretim ve 
Eğitim Dairesi Başkanlığı,



1007 öğrenciden yaklaşık olarak 2/3'si yatılı pa
rasız ve 1/3'ide paralı yatılı ve gündüzlüdür.

İstanbul Tarım Meslek Lisesi hariç diğer 10 Tarım 
Meslek Lisesinde üç sınıfta okutulan derslerin isimleri ve 
haftalık saatleri aşağıda Tablo 2 de gösterilmiştir.

Tablo: 2 Tarım Meslek Liselerinde Ders Dağıtımı

Sınıf 1 Sınıf II Sınıf III

Saat Saat Saat
I- GENEL BİLGİ DERSLERİ

Türk Dili ve Edebiyatı 4 4 -
Kompozisyon - - 3
Matematik 4 -
Milli Güvenlik - 2 -
Sosyal Bilimler:

1- Tarih 2 -
2- Coğrafya 2 -

Beden Eğitimi 1 11
T.C. Tarihi - - 2
Türkiye Coğrafyası - 2
Ahlâk 1 1 -
Din Bilgisi (İsteğe Bağlı) 1 1 -
Fiziksel Bilimlere Giriş 4 -
Yabancı Dil 4 -

TOPLAM : (1) 23



I I -  M E S L E K  B İ L G İ S İ  D E R S L E R İ :

T a r l a  Z i r a a t ı  3 3 3
Z i r a a t  A l e t  v e  M a k i n a l a r ı  2 3 -
M e y v e c i l i k  2 2 3
B a ğ c ı l ı k  2
S e b z e c i l i k  v e  s ü s  b i t k i l e r i  2 2 2
H a y v a n c ı l ı k  3 2 2
K ü ç ü k  E v c i l  H a y v a n l a r  2  2 -
G ı d a  M u h a f a z a  2 2 2
Z i r a î  E k o n o m i  v e  İ ş l e t m e c i l i k  -  3  2
Z i r a î  Y a y ı m  2
Ö l ç m e  B i l g i s i - T a r ı m  A r i t m e t i ğ i  -  2  -
E ğ i t s e l  Ç a l ı ş m a l a r  1 1 1
U y g u l a m a  7  1 5

TOPLAM (ıı) 17 31 32

Toplam (I ve II) 40 40 40

Kaynak: Ziraat İşleri Ziraî Öğretim ve Eğitim Dairesi 
Başkanlığı

İstanbul Tarım Meslek Lisesinin Öğretim Programı Yük
sek Öğretime yönelik olarak hazırlanmıştır.

Bu okulda kimya, fizik, biyoloji ayrı dersler halin
de programa alındığı halde diğer 10 Tarım Meslek Liselerinin 
ders programında bu bilimlere yer verilmemiştir. Önemli olan 
bir değişiklik de; İstanbul Tarım Meslek Lisesinde Meslek bil
gisi dersleri ile ilgili olarak uygulamaya hiç bir 3aat ay
rılmamış olmasıdır. Bu okulda uygulanan ders programı tablo 
3 de verilmiştir.



Tablo ı 3 İstanbul Tarım Meslek Lisesinde Yüksek
Öğretime Yönelik Ders Programı

Sınıf L Sınıf II 
SaatSaat

Sınıf III 
Saat

I- GENEL BİLGİ DERSLERİ
Türk Dili ve Edebiyatı 4
Kompozisyon
Matematik 4
Milli Güvenlik 
Sosyal Bilimler

1) Tarih 2
2) Coğrafya 2 

T.C. Tarihi
Türkiye Coğrafyası
Fiziksel Bilimlere g4,riş 4
Kimya
Fizik
Biyoloji
Yabancı Dil 4
Felsefe grubundan 2 ders 
Beden Eğitimi 1
Din Bilgisi (isteğe bağlı) 1
Ahlâk 1

1
1

6

6
4
3
1

TOPLAJI (1) 23 25 27



II- MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ:

Tarla Ziraatı 3 2 -
Ziraat Alet ve Makinaları 2 2 -
Meyvecilik 2 2
Bağcılık - 2 -
Sebzecilik ve Süs Bitkileri 2 22
Hayvancılık 3 - 2
Küçük Evcil Hayvanlar 2 2 -
Gıda Muhafaza 2 2
Ziraî Ekonomi ve İşletmeciliği - 22
Ziraî Yayım - 2
Ölçme Bilgisi - 2 -
Eğitsel Çalışmalar 1 11

Toplam (II) 17 15 13

Toplam (I ve II) 40 40 40
........ II  —............... -....  ■ —I

Kaynak: Ziraat İşleri G.Md. Ziraî Öğretim ve Eğitim Daire 
Başkanlığı

bb- Ev ekonomisi Meslek Lisesi:

Ankara'da bulunan Ev Ekonomisi Meslek Lisesinde 
1976-1977 öğretim yılında meecut kız öğrenci sayısı 157 dir. 
Okulun öğrenci kapasitesi ise 180 dir. Buna göre kullanılan 
kapasite $ 87 dir. Kullanılmayan $13 dür.

Eğitim süresi üç senedir mezunları ev ekonomisti 
olarak Teknik Ziraat Müdürlüklerinde görev alırlar.

Bu okulda uygulanan Ders Programı Tablo: 4 de
verilmiştir.
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Tablo: 4 Ev Ekonomisi Meslek Liseleri Haftalık Ders
Dağıtımı

Sınıf I Sınıf II Sınıf III

I- GENEL BİLGİ DERSLERİ Saat
Türk Dili ve Edebiyatı 4
Kompozisyon
Matematik 4
Milli Güvenlik 
Sosyal Bilgiler:

1. Tarih 2
2. Coğrafya 2

Beden Eğitimi 1
T.C. Tarihi
Türkiye Coğrafyası 
Ahlâk 1
Din Bilgisi (isteğe bağlı) 1
Fiziksel Bilimlere giriş 4
Yabancı dil 4

Saat Saat

TOPLAM (I) 23

II- MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ:
Besinler ve Beslenme 2
Aile Yönetimi-Sağlık 2
Köy El Sanatları 2
Aile Giyimi 4
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 2
Sebzecilik-Çiçekcilik
Hayvancılık (Süt ve Yu
murta hayvanlan)

1
1

2

2
3
4 
2 
3 
2

1
2

2



Besin Muhafaza-Değerlendirme 33 2
(Ziraat Sana t lan-Sütçülük)
Ziraî Yayım 22 3
Uygulama 8 12

Toplam (II) 17 31 32

Toplam (I ve II) 40 40 40

Kaynak: Ziraat İşleri G.Md. Ziraî Öğretim ve Eğitim Dairesi 
Başkanlığı

cc- Hayvancılık ve Sağlığı Meslek Lisesi:

Hayvancılık ve sağlığı Meslek Lisesi olarak aşa
ğıda gösterilen beş okul çalışmaktadır.

1- İstanbul-Selimiye Hayvancılık ve Sağlığı Meslek Ok.
2- Samsun " " " "

I

3- Malatya " " » "
4_ Konya " " " "
5- Isparta-Şarkikaraağaç " " " "

Bundan başka Kars-Arpaçay1 da altıncı Hayvancılık 
ve Sağlığı Okulunun inşası tamamlanmış olup, henüz hizmete 
açılmamıştır. 1977 - 78 öğretim yılında açılacağı beklenmek
tedir.

Lise seviyesinde Veteriner İşleri Genel Müdürlü
ğüne bağlı diğer bir okul Ankarada açılmış olan laborant Li
sesidir. Bu okula Orta Okul mezunu kız ve erkek öğrenciler 
imtihanla alınmaktadırlar. Okulu bitirenler Genel Müdürlüğün
çeşitli laboratuvarlarındaki laborant ihtiyacını karşılamak
tadır.



Hayvancılık ve Sağlığı okullarıyle laborant okulu
nun haftalık eğitim saati 40 saattir.

Gerek Hayvancılık ve Sağlığı okullarına gerekse la
borant okuluna 1976 - 77 öğretim döneminde alınan öğrenci 
sayıları aşağıda Tablo: 5'de gösterilmiştir. Bu okullarda 
öğrenci kapasitesinin $ 46' 3 1 kullanılmakta, ^ 54'den fayda
lanılmamak t a d 1 r .

Tablo: 5 Hayvancılık ve Sağlığı Okulları ve Laborant 
Okulu

Okulun Adı Öğrenci Kapasitesi 1976-1977
___________________________________ _________ Öğrenoi Sayısı
1) İstanbul-Selimiye Hayvan

cılık Okulu 200 76
2) Samsun H.Sağlığı Okulu 200 105
3) Malatya H." " 200 96
4) Konya H.» » 200 105
5) İsparta-Şarkikaraağaç H.S.O. 200 75
6) Ankara Laborant Okulu 200 93

Toplam : 1200 550

Bu okulları bitirenler eğitim süresi olan üç sene 
devlete mecburi hizmet yükümlülüğü altındadırlar.

dd- Ormancılık konusunda lise ve Orta okul seviye
sinde eğitim yapan Okul bulunmamaktadır. Svelce mevcut olan 
Düzce ve Trabzondaki Orman Tekniker okulları ihtiyaç



kalmadığından kapatılmışlardır. Ormancılığın teknik eleman 
ihtiyacı mevcut iki Orman Fakültesi tarafından karşılanmak
tadır.

c), Orta Okul düzeyinde Tarım Öğretimi:

Tarım sektöründe Orta Okul düzeyinde eğitim yapan 
okullar, Teknik Tarım Orta Okulları ile Tarım Makinist Orta 
okullarıdır. Bu okullar Ziraat İşleri Genel Müdürlüğüne 
bağlıdır.

aa- Teknik Tan» Orta Okulları:

Tarım Orta okulları üç yıllıktır. Bunlara 
ilk okulu bitirmiş erkek öğrenciler imtihanla alınırlar. Pa
rasız, yatılıdırlar. Mezun oldukları zaman devletin kendileri
ne hizmet verme yükümlülüğü yoktur. Mezunlar da mecburi bir 
hizmet yükümlülüğü taşımazlar. Bu okullar ilk defa 1976-77 
öğretim yılı sonunda mezun vereceklerdir.

Tarım Orta Okullarındaki öğretim programı 
çeşitlidir. Halen eğitimde bulunan okullar, dört türlü eği
tim programı uygulamak üzere gruplandırılmışlardır. Bu 
gruplar aşağıda gösterilmiştir. Bu gurublara anakol denilmek
tedir.

- Tarla Ziraatı Grubu
- Zoot8knik "
- Bağ - Bahçe "
- Teknoloji "



Tarla bitkileri ana kolunda eğitim yapan bir okul 
haftada altı saat tarla ziraatı, 2 saat yardımcı kollarda öğre
tim yapar, 4 saat' da uygulama yaptırır. Bu program saatları 
birinci, ikinci ve üçüncü yıl sınıf öğrencileri içinde aynen 
uygulanmakt adır.

Zootekni, bağ-bahçe- Teknoloji guruplarında da anakol, 
yardımcı kol ve uygulama öğretim saatleri programları aynen 
tarla ziraatı ana kolundaki gibidir.

Buna göre, bu okullarda haftada 12 saat meslekî öğre
tim ve uygulama yapılmaktadır. Buna karşılık haftada 25 saat
lik ortak dersler altında genel bilgiler verilmektedir. Okutu
lan genel bilgi dersleri haftada saat üzerinden aşağıdaki Tab
lo : 6 da gösterilmiştir.



TABLO : 6

TEKNİK TARIM ORTA OKULLARINDA GENEL BİLGİ

DERSLERİ HAFTALIK DERS DAĞITIMI 

( Saat Olarak)

DERSLERİN ADI

Türkçe

Matematik

Sosyal Bilgiler

Fen Bilgisi

Yabancı dil

Sanat ve iş eğitimi

Müzik

Beden Eğitimi 

Ahlâk

Din bilgisi 

Rehberlik ve Eğitsel 

Çalışmalar

T O P L A M

I. SINIF

5
4
3
3
3
1

1

1

1
1

25

II. SINIF

5
4
3
3
3
1
1
1
1
1

25

III. SINIF:

5
4
3

3
3
1
1
1
1
1

25
K A X N A K : Ziraat İşleri G. Md.

' Zireî Öğretim ve Eğitim Dairesi Başk.

Teknik Tarım Orta okullarının amacı mezunlarının kö

yüne dönerek kendi tarımsal işletmesinde çalışmak veya yeni bir 

işletme kurmak suretiyle bölgesindeki ve köyündeki çiftçilere 

örnek olmak ve kamu ve özel sektörün bildirilen ana kollardaki 

teknik eleman ihtiyacını karşılamak gibi iki yönlüdür.



Yukarıda nitelikleri özet olarak açıklanan Teknik 

Tarım Orta okullarının hizmete açık olanların sayısı 29 dur. 

Adıyaman - Kahta'da inşası bitmiş ve 1977-78 öğretim yılında 

eğitime açılacak olanla beraber bu okulların sayısı 30 olacak

tır.

Mevcut 29 okulun yeri, eğitim yaptığı anakol öğrenci 

kapasitesi ve mevcut toplam öğrenci sayısı Tablo 7' de gösteril

miştir.

T A B L # : 7

TEKNİK TARIM ORTA OKULLARI

Sıra Öğretim yaptığı
Öğrenci
kapasi-

1976-77
Öğrenci

No Okulun Yeri Anakol tesi Say

1 Konya - Çumra Tarla Ziraatı 240 99
2 Kırşehir-Çiçekdağı M tl 180 85
3 Kayseri-Güneşli fl N 180 23
4 Sivas - Ulaş a M 240 51
5 Gümüşhane-Bayburt w M 180 26
6 Hatay-Reyhanlı n İt 180 51
7 B alıke sir-G ön en n W 240 48
8 Ç aaakkale-Ezine n II 180 16
9 İçel - Alata Bağ - Bahçe 300 127

10 Muğla-Dalaaon w U 240 60
11 D anizli-Çivrll w n 180 99
12 İsparta - Eğridir II H 180 61

13 Kastononu n a X. C 63



(Tablo : 7 Devamı) Öğrenci 1976-77
Öğretim yaptığı Kapasi- Öğrenci

gıra Olculun Yeri Anakol tesi Say.

14 G iresun Bağ - Bahçe 240 94

15 Tunceli I f  I I 180 17

16 Siirt »1 I I 180 9

17 Îzmit-Ç ayırova I I  I I 300 83

18 Kırklar eli-Lülebur
gaz. (îürkgeldi) " " 180 62

19 Çankırı Zootekni 180 30

20 Bur dur-T e fenn i I» 180 54

21 Muş-A İp as lan 11 240 75

22 Van İt 240 73

23 Ordu-Fatsa Zootek.ve Su Ür. 180 26

24 Kara-Aralık I I 180 85

25 T rabz on-Y omra 1» 240 59
26 Mardin •" 240 58

27 Afyon Teknolojiı 180 88

28 Îzmir-M enemen I I 180 64
29 • Ankara-Keskin ♦1 180 56

T O P L A M  : 6240 1782

KAYNAK:

Ziraat î ş t  Gen. Md. 
Ziraî Öğretim ve Eğitim Dairesi Bşk.



29 Teknik Tarım Orta Okulu'nun öğrenci eğitim kapa

sitesi 6240 olduğu halde, 1976 - 77 öğretim döneminde mevcut 

öğrenci sayısı 1782 dir. Buna göre, mevcut kapasitenin ancak 

İ» 28'den istifade edilmekte olup, $ 72'si kullanılmayan kapasi

tedir.

Bu okullardan başka Konya - Konuklar, Manisa - Beyde- 

re ve Niğde - Koçaş Teknik Tarım Meslek liseleri de Teknik Tar- 

rım Orta Okulu olarak da çalışmakta ve bu maksatla aynca, İlk

okul mezunu öğrenci almaktadırlar.

Teknik Tarım Orta Okullarından 8'zi Devlet Üretme 

Çiftlikleri Arazisi üzerine kurulmuştur. Bunlar Tablo 7' de gö

rüleceği gibi, Çiçekdağı, Ulaş, Reyhanlı, Gönen, Dalaman, Türk- 

geldi, Alpaslan ve Aralık Devlet Üretme Çiftliklerindedirler.

bb. Tarım Makinist Orta Okulları :

Bu okullar Gökhöyük-Amasya, Söke-Aydın ve Cey- 

lanpınar-Urfa' da kurulmuşlardır. Bunlardan ürfa ve Amasyadakiler 

oralarda bulunan Devlet Üretme Çiftliklerinde kurulmuşlardır.

Ceylanpmar ve Söke Makinist Okullarından her 

birinin toplam öğrenci kapasitesi 180 olup, 1976 - 77 öğretim 

yılındaki öğrenci sayısı ise, birinci de 63, İkinci de 76'dır. 

Gökhöyük Okulunun ise kapasitesi 300 ve mevcut öğrenci sayısı 

1976 -77 döneminde 113'dür.



Buna göre» üç olculun öğrenci kapasitesi toplamı 

660 olduğu halde, mevcut 252'dir. Kullanılan kapasite İ° 38' 

olup, kullanılmayan $ 62' dir.

Bu okullara İlkokulu bitirmiş öğrenciler alınır. 

Okul süresi üç yıldır. Öğretimde Anakol dersleri Ziraat Maki- 

nalarıdır. Teknik Tarım Orta Okullarında olduğu gibi, haftalık 

ders saati tutarı 37 saattir. Bunun 12 saati mesleki, geri ka

lan 25 saati genel bilgi dersleridir. Okutulan genel bilgi ders

leri Tablo 3 de gösterilenin aynısıdır.

0.Çiftçi Eğitimi :

Çiftçi eğitimi okul içi ve okul dışı olmak üze

re iki yoldan yapılmaktadır.

Okul içi çiftçi eğitimi prensip itibariyle Tek

nik Tarım Okullarında yapılması öngörülmüştür. Ancak, bu okul

lardaki uygulama, çiftçi olacakların eğitiminden ziyade kamu 

ve özel sektörlerde çalışmak üzere hizmet bekleyen eleman yetiş

tirmeye dönük yöndedir. Bir defa bu okullara öğrenci alımı, 

çiftçi olacaklar bakımından bir seçime tabi tutulmamaktadır. 

Sonra, bu okullara çiftçilik yapacakların girmesini teşvik ede

cek hiç bir esaslı tedbir uygulanmamaktadır. Yanlız, öğrenci

ler parasız yatılı olarak üç sene öğretim görmektedirler. Bu 

okullar, ilk mezunlarını 1976 - 77 öğretim yılı sonunda vere- 

ceklar.
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Kendilerine örnek işletme kurmaları için 4486 

sayılı kanunda öngörülen olanakların sağlanması veya yeni ted

birler bakımından hiçbir çalışma yoktur.

Çiftçinin okul dışı eğitimi çeşitli yollardan 

yapılmaktadır. Bunlardan başlıeaları; Uzun ve kısa süreli 

kurslar» tarla demonstrasyonları, tarla günleri, sergiler, çift

çiler için dergi, gazete, çiftçi mektubu gibi çeşitli yayınlar, 

konferanslar, grup toplantıları, radyo konuşmaları ve çiftçi 

ziyaretleridir.

9u çeşitli okul dışı Eğitim çalışmaları bütçe 

darlığı, ekipman yetersizliği, çalışmaların sürekli ve sonuç 

almaya yönelik olmayışı, bir örnek halinde kalışı, çiftçinin 

ilgisini çekecek program hazırlanmayışı» bu çalışmalarda çiftçi 

kuruluşları ile işbirliği yapılmayışı nedenleriyle çiftçiye ye

teri kadar yararlı olmamaktadır.

III- SORUMLAR ;

Orta kademedeki tarımsal eğitim, plânlı dönemde eği

tim kuruluşu sayısı bakımından hedeflerin üstüne çıkmış ise de, 

amaca hizmet alanında çok gerilerde kalmış, hatta açılan okul

ların ne maksatla eleman yetiştirdiği, nasıl bir istihdam ala

nında hizmet görecekleri esaslı bir programa bağlanmamıştır.

Bu görüş, hem Teknik Tarım Meslek Liseleri hem de, Teknik Tarım 

Orta Okulları için geçerlidir.



Bu okullar, sorunları halledilip, bir türlü gerçek 

ihtiyaç alanlarına hizmet eder hale getirilememiştir. Bunların 

sorunları, istihdam programlarının hazırlanıp, uygulanmaması gi

bi genel ise de, her birinin amaç ve özellikleri ayrıdır. Bu 

nedenle, aşağıda Teknik Tarım Meslek Liseleri ile Teknik Tarım 

Orta Okullarının sorunları ayrı ayrı işlenecektir.

A. Teknik Tarım Meslek Liseleri :

1. Teknik Tarım Meslek Liselerinin amacı genellikle 

Tarımın kamu sektöründe ihtiyaç duyulan orta kademe Teknik Ele

man ihtiyacını yetiştirmektir. Bu okullardaki öğretim programı, 

bu amaca hizmet edecek şekilde hazırlanmalı ve uygulanmalıdır. 

Tarım Meslek Liseleri Üniversite Fakültelerine öğrenci hazırla

mak için açılmamışlardır. Bu okullardan mezun olacaklar, ancak 

bazı şartlar altında Üniversitelerin Ziraat Fakültelerine devam 

edebilmelidir.

Bu husus III Beş Yıllık Planda da öngörülmüş t ür.( 1)

Esas amacı dışında Tarım Meslek Liselerinden Mezun 

olanların Genel Liselerden mezun olanlar gibi, Üniversitenin 

her dalına başvurabilmesi isabetli ve gerçekçi görülmemektedir.

(1) III Plan sahife 762 tedbir 160^/3

"Meslek ve Teknik Lise Mezunlarına ağırlıkla meslekle

ri ile ilgili dallarda lüksek öğrenime geçiş sağlanacaktır."



Ba şekilde bir uygulama Tarım Meslek Lisesi Mezunu

nun iyi bir Tarım Teknisyeni yetiştirilmesi prensibine aykırı

dır.

Halen Tarım Meslek Liselerinde uygulanmakta olan, 

öğretim programı yüksek nitelikte Teknisyen yetiştirmeye yeter

sizdir. Uygulamaya birinci sınıf programında hiç yer verilme- 

gibi, diğer sınıflar programlarında da noksandır. Aynı zamanda 

ilk sene haftada mesleki derslere 17 ve Genel Bilgi derslerine 

23 saat ayrılmıştır. Burada da bir dengesizlik bulunmaktadır. 

Bu şekilde bir uygulama, mezunun Genel Lise Programı altında 

yetiştirilme gayretinden ileri gelmektedir.

Bu dengesizlik yanında, İstanbul Teknik Tarım Lisesi 

Yüksek Öğretime yönelik bir program uygulamaktadır. Burada uy

gulamalı çalışma hiçbir sınıfta olmadığı gibi, mesleki dersler 

haftada 13-17 saat arasında, Genel Bilgi dersleri ise, 23-27 

saat arasında değişmektedir. Bu programın amacı belirsizdir. 

Nereye hizmet etmekte olduğu, tartışma konusudur. Üniversitele

re öğrenciyi hazırlayan yeteri kadar Genel Lise olduğu halde, 

bir Teknik Tarım Lisesinin Genel Lise ayarında öğrenci yetiş

tirmeye gayret göstermesi ve çalışması olanaksızdır.

Teknik Tarım Meslek Okullarının, adlarına hizmet 

edecek yönde çalışması gerekmektedir. Bu okullara gündüzlü ve 

paralı devam edenler var ise de, bunlarda mezun olduklarında 

Devlet kapısına hizmet İçin başvurmaktadırlar. Sorun, bu okul

ların düzenlenecek bir istihdam programına göre, istenilen



sayıda ve nitelikte Tarım Teknisyeni yetiştirilmesini sağlar 

maktır. Bu yönde, soruna bir çözüm getirilmesi zorunludur. Ha

len, bu okullarda uygulanan öğretim programı bu alanda çok ye

tersizdir.

2. Onbir Teknik Tarım Meslek Lisesinde 1976 - 77 öğre

tim yılında mevcut öğrenci kapasitesinin ancak, 1° 34 kullanıl

maktadır. İ° 66'kullanılmayan kapasite vardır. Bu sorun üzerin

de uzun vadeli ihtiyaca göre, bir araştırma yapıp bu kullanılma

yan kapasiteden faydalanma olanakları bulunmalıdır.

1976 Kalkınma Programında, Tarım Meslek Liselerinden 

tam kapasitede faydalanmak için, mezunların ücret, istihdam ve 

hizmet statülerine ilişkin özendirici düzenlemeler yapılacak

tır yönünde bir tedbir bulunmakta ise de, böyle bir çalışma he

nüz yapılmamıştır.

3. Hayvancılık ve sağlığı Meslek Okullarında da düşük 

kapasite kullanımı ve istihdam problemi vardır. Sorun istihda

mının yurt çapında proğramlaştırılmsvışı ve ona göre olanak 

sağlanmamış olmasındadır.

B. Teknik Tarım Orta Okulları :

1. Tarımı kendisine geçim kaynağı yapacak, yarının çift

çilerini, örgün bir eğitim altında yetiştirecek öğretim ve eği

tim kuruluşlarının hala verimli bir şekilde organize edilmemiş 

olmam önemli bir soran olarak durmaktadır. Genç çiftçilerimiz



gene çiftçiliği babadan öğrendikleri bir sanat şeklinde sürdür

mektedirler. Her nekadar Teknik Tarım Orta Okulu adı altında 

hizmete açılmış 32 ve 1977 de Kâhta'a açılacak olanla 33 okul 

var ise de» bunların amacı çeşitlidir.

Bu okulları bitirenler hem kendi işletmelerinde çalı

şabilecekler hem de» kamu ve özel sektörün tarımın çeşitli dal

larındaki usta niteliğindeki Teknik Elaman İhtiyacını karşılıyar- 

caklar dır. Ancak, bu okullarda uygulanan öğretim programı daha 

ziyade ikinci hedefi karşılar niteliktedir. Bu okullarda Tarla 

ziraatı, zootekni, bağ-bahçe» teknoloji, ziraat makinalan bö

lümleri anadal eğitim kolu seçilerek öğretim yapılmaktadır. Bu 

konularda usta eleman ihtiyacı olan kamu ve özel kuruluşlar ola

bilir. Fakat, bu bölümlerden mezun olan bir eleman tam bir çiftçi 

formasyonunu elde etmiş olamıyacaktır. Çiftçilik memleketimizde 

muayyen dallarda uzmanlaşmış değildir. Buna ancak, belki tavuk

çuluk örnek gösterilebilir. Aynı işletmede; Tarla ziraatı, hay

vancılık ve bağ-bahçe ziraatının yapıldığı çoğunluktur. Bu du

rumda memleketimiz çiftçilik yapacak gençlerin eğitimine dönük 

öğretim programı uygulayan okullardan yoksundur denilebilir.

tik okulu bitirmiş çiftçi olacak bir genç tarımı, 

özelliklerini, toprağı, suyu tanımadan zootekni öğretimine baş

laması, veya bağ-bahçe ziraatı bölümünde eğitim görmesi isabet

li görülmemektedir.

îlk önce tarımın genel bilgileri verilmeli ondan son

ra bölgenin özelliğine göre ve öğrencinin arzusuna göre muayyen 

dallarda eğitime ağırılk verilmelidir.



Bu kısa açıklamadan anlaşılacağı üzere Teknik Tarım

Orta okullarında amacın kesin ve açık olarak tesbiti ile öğre

tim programının ona göre hazırlanması ve uygulanması gerekmek

tedir. Bu okullar çiftçi olacakların eğitimini esas alan bir 

öğretime dönük, olmalıdırlar. Halen uygulanan öğretim programı 

bu. yönden yetersizdir. Genel Orta Okul programına ağırlık ver

miştir. Haftada 25 saat Genel bilgiler ve yalnız 12 saat mesle

ki derslere ayrılmıştır.

. Bu okullarla ilgili diğer bir sorun üç sene par asız, 

yatılı okutulan bu gençlerin, mezuniyetten sonra hiç bir ilgi 

görmemeleri ve kendi hallerine bırakılmalarıdır. Halbuki amaç 

bunların önder çiftçi olarak köyünde bir tarım işletmesi kur

mak olduğuna göre, kendilerine bunu gerçekleştirecek kolaylık 

ve Devlet yardımları sağlanmalıdır. Eğitim bu amaca giden yo

lun belki yarısıdır. Uygulama yolu ile işletmeyi kurmak ve iş

letmek asıl hedeftir.

Bu bakımdan hâla carî olan ve 1943 de çıkarılan 4406 

sayı2ı kanunla çeşitli özendirici tedbirlere yer verilmiştir. 

Bu tedbirler uygulanmalı ve.va yenileri getirilmelidir. Özendi

rici tedoirler alınmadığı takdirde bu okullara öğrenci bulun

ması zor veya problemli olacaktır.

5. Halen bu okullara ilk olculu bitiren çiftçilik yapıp 

yapmayacağı bakımından bir ayırım yapılmadan imtihanla öğrenci 

alınmaktadır. Bu suretle daha başlangıçta amaç dışında bir uy

gulama yapılmaktadır. Amaç çiftçi olacakların eğitimi olduğuna



göre öğrenci alımı ona göre düzenlenmelidir.

Tarım Mesleki Liselerine bu okullardan mezun olanla
rın alınması mesleki öğretimi bütünleyecek ve dana verimli bir 
eleman eğitimi sağlanmış olacaktır.

4. Bu alanda diğer önemli sorur İlk Okulu bitirmiş 
çiftçi kızlarının tarımsal mesleki ve ev ekonomisi bakımın dar 
bir devlet eğitim kuruluşuna devam olanaklarının olmayışıdır. 
Xöy şartlarında köy kızlarının, gerek ziraat sanatları, gerek 
ev yonetemi aile ve çevre sağlığı bakımından çiftçi ailesin i n  
gelirine ve refahına dönük yapacakları pek çok hizmetler var
dır.

4486 sayılı kanuna göre kurulmuş olan ve sonradan 
kapatılan Teknik Tarım ve Teknik bahçevaniık okullarında çift
çi ve köylü kız çocukları özel bir eğitime tabi tutularak köy
lerine döndüklerinde. örnek bir çiftçi evi kuruyorlardı. Bu konu 
üstünde durularak bir çıkar yol gerekir.

6. Gerek Tarım Meslek Liselerinde, gerekse Tarım Meslek 
Orta Okullarında Öğretmen olacakların özel bir yetiştirmeye 
tabî tutulmaları zorunludur.

Bu konuda büyük bir boşluk bulunmaktadır. Tarım Lise
si ve Tarım Orta Okulu olarak 45 okulda mevcut öğretmen 350 dlr. 
Halbuki programa göre bunun 620 olması gerekmektedir. Sorun hem 
sayı ve hem de öğretmenin niteliği bakımındandır.



IV. III BEŞ YILLIK PLANDA IER ALAN TEDBÎRLER :

1. Mesleki ve Teknik Lise mezunlarına öncelikle meslek- 

lerile ilgili dallarda yüksek öğrenime geçiş sağlanacaktır. 

Ü.B.Y.Î. 1602/3.

Bu tedbir Mesleki Lise mezunlarının Genel Lise Me

zunu gibi her türlü lüksek Öğrenim kuruluşuna girme şeklinde 

uygulanmaktadır.

2. Tarım Meslek Liseleri, (i) Tarım Teknisyenliği, ( ii)

E -■ ekonomisi, ( iii) Hayvancılık ve sağlığı, ( iv) Balıkçılık ve 

Su ürünleri bölümleri açaçak ve bu dallarda Teknolojik gelişme

lere göre düzenlenmiş eğitim programlarıyla Teknisyen yetiştir

meye yönelecektir. Ü.B.Y.P. 1602/10

Şekil itibarile bu tedbir uygulanmış ise de, teknolo

jik gelişmeye göre teknisyen yetiştirme niteliği sağlanmamış

tır.

3. Tarım Meslek Liselerinde hızla ve öncelikle nitelik 

geliştirmesine yönelik çalışmalar yapılacak, sayısal gelişme 

Hayvan Sağlık Teknisyeni ve Su Ürünleri Teknisyeni yetiştiril

mesinde sağlanacaktır. Tarım Teknisyenliği bölümünde gelişme, 

Toprak ve Tarım Reformu ile Tarım Bakanlığı ve organizasyon çar- 

lışmaları sonuçlarına göre düzenlenecektir. Ü.B.Y.P. 1602/11

Teknisyen niteliğinin geliştirmesi programlarda ger

çekleşmemiş hatta İstanbul Teknik Tarım Lisesi Yüksek Öğretime 

yönelik bir program uygulamaya başlanıştır.



4. Tarım M eslek Liselerinde doğacak atıl kapasitenin 

iyi değerlendirilmesini sağlamak amaciyle Pratik Tarım Okulla

rının ilk olarak Tarım Meslek Liseleri bünyesinde açılmaları 

sağlanacaktır. Ü.B.YJ?, 1602/12

Bu tedbir uygulaması, gerek program hazırlığında 

çiftçi ve çiftçi kuruluşlar ile temas edilmediğinden, gerekse 

programın gerektirdiği tahsissat yeterince ayrılmadığından ba

şarılı olmamıştır.

ij. Mevcut sağlık ve Tarım Meslek Liselerinin tam kapa

site ile çalışması sağlamak üzere mezunların üçret, İstİh.dam 

ve statülerine ilişkin özendirici düzenlemeler yapılacaktır. 

1976 İcra Plânı Tedbir 139. Uygulanmamıştır.

V- IV. PL^M İÇÎH ÖMER İLEN TEDBİRLER :

1. Teknik Tarım Meslek Liselerinin öğretim prog

ramları, niteliği Yüksek Tarım Teknisyeni yetiştirmeye yete:r- 

sizdir. Programlarda nitelik gelişmesini sağlayacak değişiklik 

yapılmalıdır.

2. III. öeş Yıllık Plânda (.tedbir l60ğ/3) öngörül

düğü gibi Tarım Meslek Lisesi mezunları yalınız kendi ihtisas 

dallarında Yüksek Öğretime geçiş olanağı bulmalıdırlar.

3. Tarım Meslek Liselerindeki âtıl kapasitenin, 

değerlendirilmesi için bu okullarda çiftçi eğitimine dönük 

programlar uygulanmalıdır. Bunun gereği tahsisat tam verilme

lidir.



4. Devlet Üretme Çiftlikleri bünyesinde kurulmuş 

olan Tarım Meslek Liseleriyle Tarım Orta Okulları, öğretim 

maksadile kullanılacak yeter miktarda özel araziye sahip kılın

malıdır. Bu suretle okul yönetimi ile çiftlik yönetimi araçla

rına daha yatgın ve sürtüşmesiz bir çalışma sistemine kavuşa

caktır.

5. Teknik Tarım Orta Okulları gerçek çiftçi ola

cak gençlerin eğitimine dönük bir eğitim programı uygulamalı

dır. Kamu veya özel sektörde üçretle çalışacak eleman yerine, 

kendi işlekmesinde çalışacak çiftçi yetiştirilmelidir.

6. Teknik Tarım Orta Okullarından mezun olanlara, 

kendi isleşmelerinde veya yeni işletme kurmalarında 4486 sa

yılı kanunda öngörülen veya yeni özendirici tedbirler uygulan

malıdır. Bu hususta gerekirse yeni mevzuat hazırlanmalıdır.

7. Teknik Tarım Orta Okullarından bir kaçı köylü 

ve çiftçi ilk Okul mezunu kızların Tarım ve Ev Ekonomisi ko

nularında eğitimlerinde kullanılmak üzere Ev Ekonomisi Teknik 

Tarım Orta Okulu haline getirilmelidir. Mezun olduklarından 

kendilerine gerekli ekipman sağlanmalıdır.

8. Teknik Tarım Okulları bölgesel tarımın özellik

lerine dönük, uygulamaya ağırlık veren bir öğretim programı 

uygulamalıdır. Araştırma müesseselerinin çlaşımaları ve bulgu

ları izlenmeli ve öğreticiye öğretilmelidir.
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TABIMDA TEKNİK SORUNLAR 

TARIMSAL 1AHM GURUBU 

- RAPOR -

A. AMAÇ :

Tarım, gelişmiş veya geri kalmış ülkelerde hayati öneme 

haiz ekonomik sektördür. Ülke nüfusunun dışa bağımlı olmaksı

zın beslenebilmesi, artan üretimin ihraç edilerek kalkınmamı

za gerekli dövizin sağlanması, nüfusun belirli bir bölüme is

tihdam imkânı yaratması tarım kesimine verilecek önemin ana 

amaçları arasındadır.

Ziraî yayım ise tarımın bu ana amaçlarına ulaşabilmesine 

yardımcı olacak bilgi ve tekniklerin üretici kitleye götürül

mesi görevini yüklenmektedir.1

B. MEVCUT DURUM :

Tarımın, birbirinden farklı çok sayıda faaliyeti kapsama

sı, üreticilere götürülecek bilgi ve tekniklerin de çok fazla 

ve birbirinden çok farklı olması sonucunu doğurmaktadır. Ül

kemizde tarım konularının genellikle madde bazında ele alın

mış olması, her konunun değişik genel müdürlük hatta bakanlık

lar arasında parçalanmış bulunması, yayımın da dağınık ve par

çalı olmasına sebep olmaktadır.

Buğra ülkemizde tarım konusunda Gıda-Tarım ve Hayvancılık



Bakanlığı'nın (GTHB) dışında en az dört (Köyişleri, Ticaret 

îümruk ve Tekel, Orman Bakanlıkları) bakanlığın devreye girdi

ği görülmektedir. Son zamanlardan Et-Balık Kurumu, Toprak Mah

sulleri Ofisi, Yaş Meyve-Sebze İhraç Proje Müdürlüğünün GTHB'a 

oağlanmış olmasını tarım hianetlerinin bütünleşmesine doğru 

atılmış bir adım olarak kaydetmek gerekir.

Hizmetlerin Bakanlıklar arasındaki bu dağınıklığı Bakan

lıklar içine de intikal etmiş bulunmaktadır. Bu bakımdan çift

çi işletmesini bir üretim ünitesi olarak düşünerek bunun plan

lanması, projelendirilmesi, kredilendirilmesi, girdi temini ve 

pazarlanması konularını bir bütün olarak üreticiye götüren et

kili oir yayım teşkilâtı vücuda getirilememiş durumdadır.

Konuyu bir üretim sürecinin bütünlüğü içinde götürme ça

basının en büyük yükü tarımsal yayımın ana kuruluşu olan GTHB1 

na bağlı Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü'nün üzerinde bulunmakta

dır. 3u nedenle Tarımsal Yayım konusunda bu Kuruluş üzerinde 

durulacaktır.

Ancak bu ana kuruluş, vukarıda belirtilen dağınıklığın et

kisi olan dış faktörlerden oaşka, kendi bünyesinden doğan bazı 

iç faktörlerden dolavı da tarım yayımında istenilen düzave eri

şememiştir.

ierşeyden önce 1937 yılında kabul edilen 3203 sayılı Tarım 

3akanlığı Kanununa göre çalışmakta olan Ziraat İşleri Genel Mü 

iürlugü'nün yetki ve Teşkilât Kanunu mevcut değildir. Mevcut



mevzuat ise yetersiz ve günün şartlarına cevap verebilecek 

halde değildir. Anılan kanunun çıktığı tarihten bu yana çer 

sayıda hizmet avrı kuruluşlar halinde organize olarak bağı ir

siz hale gelmiştir. Bunun sonucu Ziraat İşleri Gene 1 Müdürlü

ğü hizmetleri belirsiz" .... ve diğer ziraat işleri" şeklLua 

dönüşmüş, Teşkilâtın yetkisizliğinden doğan etkisizliği ha- 

safhaya ulaşmıştır. Son yıllarda yapılan yeni düzenlemelerle 
köy seviyesinde de teşkilâtlanmaya başlıyan Ziraat İşleri 1 e- 

nel Müdürlüğü kısaca aşağıdaki şekilde özetlenebilir.

1. Teşkilât :

a. Merkez:

Genel Müdürlük, kendisine verilen hizmetleri yü

rütmek üzere en son 1975 yılında yapılan düzenlemelerle 10 

Daire Başkanlığı ve 40 Şube Müdürlüğü halinde teşkilâtlanır-ş 

durumdadır. Bunun yanında Fen Kurulu ve Genel Müdürlük Müşs— 
virlikieri de istişari organlar olarak görev yapmaktadırla- .

b. İl Teşkilâtı:

Hâlen oütün illerde, 4481 sayılı kanuna göre vu

rulmuş "Teknik Ziraat Müdürlükleri mevcuttur. Müdürlüklsrir , 

en son düzenlenen standart kadrolarına göre;

Müdür

Müdür Yardımcısı



Baş Mühendisler (Tarla Bitkileri, Bağ - Bahçe, Su

lama ve Bitki Besleme, Ziraî İnşaat ve Makina, Ekonomi ve Pa

zarlama, Çayır, Mer'a, Zootekni, Ziraî Teknoloji)

Ziraat Mühendisleri
Başteknisyenler

İdari ve Yardımcı Personel, ilin potansiyeline gö

re yeterli miktarda bulunmaktadır.

Yine 1971 yılında yapılan düzenlemelerle çiftçiler

le daha yakın ilişki kurabilmek amaciyle Köy Ziraat Teknisyen

likleri Kurulmuş bulunmaktadır.

Her 600-1000 çiftçi ailesi bir Ünite kabul edile

rek ülke çapına 4210 adet köy grubu Ziraat Teknisyenliği teş

kil edilmiş, bunlardan 651'i fiilen köyde hizmet yapmaya baş

lamıştır.

Köy Ziraat Teknisyenlerinden beklenilen hizmetle

rin yürütülebilmesi amaciyle bina, lojman, araç-gereç tedariki 

programa bağlanmış, ilk defa 1976 yılından itibaren köy hizmet 

binalarının yapımına başlanmıştır.

2. Personel:

Ziraî Yayım işlerinde çalışan elemanlar hem miktar hem 

de konunun gerektirdiği formasyon olarak henüz istenilen sevi

yeye ulaşmış değildir.



Hâlen Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü'nün taşra kuruluş

larında 713 Ziraat Mühendisi, 5041 Ziraat Teknisyeni, 702 Ev 

Ekonomisi Teknisyeni görev yapmaktadır. Oysa teşkilâtın sadece 

Ziraat Mühendisi ihtiyacı en az 2208 civarındadır.

Mevcut elemanların hizmet içi eğitimleri de istenil

diği şekilde yapılamadığından modern teknolojiyi günü gününe 

izlemeleri ve bunları çiftçilere ileterek benimsetip uygulat

maları çok defa büyük güçlükler doğurmaktadır. Belirli konular

da yetişen elamanların başka konularda istihdam edildiği, ihti

saslaşma ve mesleki gelişmeye gerektiğince önem verilmediği de 

sık sık müşahade edilmektedir.

Üstelik bu şekilde istihdam edilen teknik elemanların 

1973 yılında çıkarılmış olan Görev Talimatına rağmen görev 

yetki ve sorumluluğu, tam olarak tesbit edilebilmiş olmadığın

dan çalışma arzusu ve verimi de beklenilen ölçüde olmamaktadır.

3. Yayım Vasıta ve Teknikleri:

Çiftçilerin modern tarım tekniklerini tanıyıp benim

semeleri, kendi üretim faktörlerinin yanında ( işletme büyüklü

ğü, sermaye kompozisyonu, bilgi ve görgü vs.) dışarıdan akta

rılacak faktörlerin çok iyi bir kompozisyon içinde uygun tek

nikler kullanarak, zamanında istifadelerine sunuiabilmelerine 

bağlidır.

Bu bakımdan herşeyden önce bu amaçla kurulan teşki

lâtın hareketliliği sağlanmalıdır. Bu amaç, 1950 yılından beri



Ziraî Yayım Teşkilâtının ana hedeflerinin başında yer almış

tır. O zamandan içinde bulunduğumuz yıla kadar (1950-1976) tcp- 

lam 1500 adet taşıt aracı satın alınmıştır. Hâlen Teşkilâtın 

vasıta farkı çok çeşitli marka, model ve tipten oluşan 950 

Adetten ibarettir. Bu miktar her il merkezi için, 3 her ilçe 

için 1 vasıtaya sahip olunduğunu göstermektedir. 1976 yılın

dan itibaren köy gurupları için motosiklet atımlarına başlan

mış olup, henüz motorlu vasıta tedariki mümkün görülmemektedir.

Motorlu araçların dışında önemli diğer bir konu da 

eğitime ilişkin araç ve gereçlerdir. Hâlen Ziraî Yayım1 la uğ

raşan kuruluşlarda giderek artan sayıda fotoğraf makinası, je

neratör, slayt ve projeksiyon makinaları, teksir sakınası rad
yo, teyp vb. bulunmaktadır.

Ancak, bütün bu gelişmelerin beklenilen ölçüde olma

dığı bir gerçektir. Eksiklikleri giderecek bütçe imkânları ise 

çok sınırlı kalmaktadır.

4. Koordinasyon:

Daha önce Durum bahsinde de değinildiği üzere Ziraî 
Yayım Faaliyetlerinin Ülke çapında yürütülmesinde büyiik bir da

ğınıklık. . ve koordinasyonsuzluk dikkati çekmektedir. Koordinas
yon eksikliği, Bakanlıklar ve lenel Müdürlükler arasında olduğu 
kadar avnı kuruluş içinde de söz konusudur. Araştırma Eğitim 
ve Tarımsal alandaki yatırımlarla ounların çiftçiye intikal et

tirilmesi ve yatırımların rantabilitesinin artırılması, etkin 

bir Ziraî. Yayım faaliyetini gerekli kılmaktadır.



; . SORUNLAR :

Şimdiye kadar belirtilen konuları da dikkate alarak Ziraî 

layım Alanında karşılaşılan sorunları, ana hatlariyle aşağıda

ki şekilde özetlemek mümkündür :

1. Ziraî Yayım faaliyetlerinin ülke çapında yürütülme

sinde dağınıklık, koordinasyonsuzluk, yetki karşıklıgı ve belir

sizliği mevcuttur.

2. Faaliyetlerin yürütülmesinde ana kuruluş hüviyetinde 

olan Ziraat İşleri denel Müdürlüğü henüz bir belirli vazife ve

selâhiyet kanununa 3ahip değildir.

3. Bu Genel Müdürlüğün sahip olduğu eleman ve imkânlar, 

konunun önemiyle orantılı değildir.

4. Mevcut elemanların hizmet öncesi ve hizmet içi eği

timleri ile istihdamı şartları, tatmin edici olmaktan uzaktır.

5. Hizmetlerin istenilen yerlere gerekli zamanda ihti

yaca cevap verebilecek tarzda ulaştırılmasını sağlayacak araç- 

gereç çok yetersiz olduğu gibi yeniden tedarik de mümkün olma

maktadır.

6. Yayım faaliyetlerine ayrılan bütçenin büyük ölçüde 

cari masraf kabul edilmesi, özellikle sulama alanında yapılan 

büyük yatırımların rantabilitesini düşürmekte, kararlaştırılan 

sulu üretim dengesinin uygulanmasını geciktirmektedir.
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7. Çiftçiye intikal ettirilecek olan her türlü üretim 
girdilerinin tedariki, Yayım Teşkilâtının çiftçi nazarında 
itibarını zereleyecek ölçüde güç şartlar altında ve dağınık 
kuruluşlarca mümkün olabilmektedir»

8. Yayım Teşkilâtının çalışmaları gereksiz formaliteler 
ve İdarî görevler verimsizleştirilmektedir.

9. Yayım elemanlarının ihtiyaç duyacağı bölgelere göre 
üretim planlamasına ilişkin veriler, genellikle eksik olduğu 
gibi istatistikler Ziraî araştırma çalışmaları bu verileri 
sağlayacak nitelikte değildir.

10. Ziraî Yayım Teşkilâtı henüz köyde, Çiftçi yanında ye
rini almış değildir. Yayım elemanını, köyde barınma ve hizmet 
binaları yapılmadan köye yerleştirme hareketi bir kaç yıl ev
vel başlamış ise de yetersiz ve düzensiz kalmıştır. Ziraî Yayım 
hizmet binalarının yıllık yatırım programına alınması, sembo
lik te olsa, ancak 1976 programı ile başlamıştır.

D. III . Planda Yayım Tedbirleri ve Uygulama:

- Özellik gösteren köy ve yerleşim düzeni içerisinde ta
rımsal hizmetler, çevredeki çiftçiye seçilecek merkezi nitelik
teki köylerden götürülecek, araştırma sonuçları hızlı ve yaygın 
bir biçimde uygulamaya konulacaktır.

III. Plan. Sahife-218/7-



Bu tedbir plana 1973' de girmiş ve köylerde programsız bir 

uygulamaya girişilmiştir. Teknik elemanın köyde bina bakımın

dan gerekleri sağlanmadan tayinleri yapılmıştır. Planlı şekil

de yerleşme hareketi 1976 programı ile başlamıştır. 50 Ünite 

için Programa 12 milyon TL. konulmuş ise de fiat artışlarından 

bunun 25 ünite olarak gerçekleşeceği beklenmektedir. 1977 

Programına 60 Köy Ünitesi için ödenek teklif edilmiştir.

- Bitkisel ürünlerde üretim artışının sağlanmasında sulama* 

gübre ve sertifikalı tohumluk kullanımı, tarımsal mücadele, ge

liştirilmiş toprak işlemesi gibi tarım tekniklerinin eğitim ve 

yayım hizmetleri yolu ile çiftçiye götürülmesinden, etkili ola

rak yararlanılacaktır. I I I .  Plan Sah. 238

Sayılan hizmetlerin bir bütün olarak çiftçiye götürülmesi 

yönünde bir uygulama sistemi hala geliştirilmemiştir.

- Sulama alanlarında tarla işi develo.pman hizmetlerinin 

tarımsal yayım çalışmaları ile tamamlanması ve bu hizmetlerin

toplu olarak uygulanması sulamaya yapılan yatırımların daha

etkili ve yararlı olmasını sağlayacaktır.

Söz konusu hizmetlerdeki dağınıklığı önlemek ve toplu 

olarak o uygulamalarını sağlamak için TOPRAKSU Örgütü'nün Tar- 

rım Bakanlığına bağlanması konusu öncelikle ele alınacaktır.

1972 İcra Plânı Ted. 106

Uygulamada bu yönde hiçbir çaba gösterilmemiştir.



Kurumlan ile Yayım Teşkilâtı, çeşitli 

;i tarlasında işbirliği halinde yürütecek- 
retime dönük kamu Kuruluşları, çevrele- 

yapacaklardır. 1973 İcra Planı Ted. 5

tedbirin gerektirdiği Yönetmelik hazır

ların çevrelerine önerilen yayım hizmeti 

lmemişt ir.

fıüdürlüğü tarla içi geliştirme hizmetle- 

im çalışmalarına özel önem vererek bu 

iksel yatırımların ağırlığını uzun vade- 
ve özel kuruluşlara devredecek ve bunu 

aklarından yararlanacaktır. 1974 icra

üğü uygulama gerçekleşmemiştir.

-Çiftçi ilişkilerinin etkili olarak ku- 

eteneği alan ve yeterli sayıda yayım ele- 

şitli yörelerin üretim potansiyeli ile 

sağlanacaktır. 1975 icra planı Teû. 5

ma yapılmamıştır.

ndan daha etkin bir biçimde yararlanmak 

. içi geliştirme hizmetlerinin hızlandı- 
ılması için Topraksu Genel Müdürlüğü



eğitici ve yol gösterici çalışmalara ağırılk verecek, özel ke
sim ve çiftçi örgütlerinin bu hizmetleri üstlenmesi teşvik edi
lecektir. Bu konuda Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile iş
birliği yapılacaktır.

Belirlenen hizmetlerin özel sektör tarafından yapılması 
için gerekli çiftçi eğitimi TOPRAKSU tarafından yapılıyor ise 
de yetersizdir, çiftçi örgütlerinin bu hizmetleri yüklenmesi 
TOPSU Birlikleri Kanun Tasarısı ile ele alınmış ise de Tasarı 
Kadük olmuştur.

E. TEDBİRLER:

Açıklanan ve belirlenen sorunlar karşısında, DBYP döne
minde, aşağıdaki tedbirlerin sürekli olarak uygulanmasında zo
run luk görülmektedir. :

1. Ziraî Yayım Faaliyetlerinin ülke çapında etkili bir 
biçimde tek bir kuruluş tarafından yürütülmesini mümkün kıla
cak düzenlemeler yapılmalı, mevcut şartlarda geçerliliği ve 
işlerliliği sağlayacak bir sistem geliştirilmelidir.

2. Yayım faaliyetlerini yürütecek bu kuruluşun çalışma 
şekli ve şartları, teşkilât düzeni ve işleyişi özel bir kanun
la tedvin edilmeli, faaliyetlerin etkinliğini artıracak konu
ya ilişkin mevzuat yenileştirilip değiştirilmelidir. (Çiftçi 
Mallarını Koruma Kanunu, Köy Kanunu, Mer'a-Yaylak ve Kışlaklar, 
Arazi Mülkiyeti, Kiracılık-Ortakçılık, Ormanların Sınırlandı
rılması vb.)



3. Tarımsal Yayım Faaliyetlerini proje esasına göre yü
rütecek teknikler geliştirilmeli, özellikle büyük sulama ve 
Toprak ve Tarım Reformu alanlarında ekonomik fizibilitenin ge
rektirdiği ürün deseninin uygulanabilmesi amaciyle ilgili kuru
luşların planlama safhasından itibaren koordinasyon zorunlu 
tutulmalı, gerekli her türlü yatırımlar projelere bağlanmalı
dır.

4. Yayım faaliyetlerinde çalışaçak elemanların, yetişti
rildikleri okullardan itibaren hizmetin gerektirdiği özellikler 
göz önünde tutularak seçilmeleri, hizmet öncesi ve hizmet içi 
eğitimlerinin belirli esaslara bağlanması, çalışma imkânı ve 
ortamlarının ihtiyaca cevap verecek seviyeye çıkarılması sağ
lanmalıdır.

5. Yayım faaliyetlerinin etkinliğini artıracak her türlü 
modern araç-gereç ve tekniklerin yeterli düzeye çıkarılması 
bir proje kapsamı içinde belirli bir sürede sağlanmalıdır.

6. Araştırma sonuçlarının çiftçiye devamlı ve düzenli 
olarak intikalini sağlamak için Araştırma ve Yayım Kuruluşları
nın bu Yöndeki hizmetlerinin uygulama şekli bir Yönetmelikle 
açıkça tesbit edilmelidir.

7. III. Beş lıILık Planda uygulamaları hiç ele alınma
mış veya çok zayıf kalmış olanlar, '..edbir olarak yeniden IV. 
Beş Yıllık Plana alınmalıdır.

8. layım çalışmalarında öncelikle aile işletmeleri
nin hizmet talepleri karşılanacaktır.
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IV. BEŞ YILLIK PLAN, TARIMDA 
EKONOMİK SORUNLAR Ö.İ.K. ALT GRUBU 

RAPORU

GİRİ :

Raporumuzda çeşitli konularla ilgili olarak hazırlan
mış olan birçok ihtisas grubu çalışmalarından yararlanılmış
tır. Ele alınan konular (Üretim, Yatırım girdi fiyat politi
kası gibi) daima makro-düzeyde düşünülmüş ve hedefleri veril
miştir. Geçmişin muhasebesi ayrıca ele alınmamış, her konu 
ile ilgili bölümlerde kısaca değinilmiştir.

Tarımsal Üretimin Amacı ;

Ülke nüfusunun beslenmesi sanayinin desteklenmesi, ih
racatın artırılması ile birlikte tarımda yaşayanların demok
ratik hak ve hürriyetlerini zedelemeden mutluluklarını sağla
maktır.

Bu Amaç

i. Ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınmasını destekle
yecek şekilde gıda, hammadde ve ihracata dönük ürünlerin ma
kul fiyatlar düzeyinde üretimini,

ii. Tarımdaki işsizliği hızla azaltmak (örneğin % 5 
civarına indirmek),



iii. Toprak-su kaynaklarını uzun dönemde dengeli ve 
makul olarak kullanmak,

iv. Tarımı modernleştirmek,

v. Tarım içi ve dışı gelir dengesizliklerini makul 
sınırlara indirmek,

vi. Tarımda yaşayanlara da şehirlerdeki sosyal hizmet
leri (eğitim, sağlık, konut, ulaşım, elektrik, cami, dinlenme 
merkezleri ve resmî hizmet birimleri gibi) götürerek refah ve 
mutluluklarını sağlamak,

Şeklinde alt amaçlarla ifade edilebilir.

Yukarıdaki amaçlara ulaşmada, Üçüncü Beş Yıllık Plan 
çalışmaları çerçevesinde hazırlanmış olan "Uzun Dönemli Kal
kınmanın ve Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının Temel Hedef
leri ve Statejisi"ndeki görüşlerin önemli oranda değiştiril
mesini gerektirmektedir. Çünkü sözkonusu starejıde gerek he
defler gerekse gözönünde tutulan kabuller ülkemiz gerçekleri 
ile bağdaşmamaktadır. Birincisi Türkiye'nin kalkınmasında 
İtalya hedef olarak alınmıştır. Oysa bir ülkenin kalkınması, 
o ülkenin tabii kaynak varlığı ile sıkı sıkıya ilişkilidir. 
İtalya'nın toprak varlığı, nüfusu, teknik düzeyi, coğrafi yer
leşimi ve içinde bulunduğu toplulukla etnik ve ticari ilişki
leri, tercihlilik durumu Türkiye'nin şartları ile büyük fark
lılıklar içerisindedir. İkincisi üretim hedefleri ve ticaret 
politikaları ortak pazara tam üyeliği arzu ve inancına oturtul
muştur. Oysa Türkiye'nin tüm gelişme gayretlerine ve iyi niyet
lerine rağmen böyle bir topluluk tarafından benimsenmesi



şüphelidir. Avrupa'yı pazar olarak alacak Türkiye'nin daha 
uzun yıllar tarım ürünleri ve hammadde satmaktan ve devamlı 
olarak sanayi malları ithal etmekten başka bir şey beklenme
mesi gerekir. Bu durum ise dış ticaret hedeflerinin daima 
Türkiye'nin aleyhine işlemesi ve dış ticaret açığının hiçbir 
şekilde kapatılmaması tehlikesini beraberinde getirir. Türki
ye'nin daha başka pazarlar da araması ekonomik gelişmenin bir 
gereğidir.

Yatırımların dış pazar finansmanı için başvurulan ve 
banka şartlarına haiz alışılagelmiş kaynakların da bir ölçüde 
yeniden gözden geçirilmesinde yarar vardır.

Yeni prespektif ile 1995 de tarımın Gayri Safi Yurtiçi 
Hasılasındaki payının yüzde 10'a düşürülmesi buna mukabil 
sanayi payının yüzde 40, hizmetler payının ise yüzde 50'ye 
çıkarılması esas alınmıştır. Burada'tarımın nisbî önemini kay
betmesi gelişmişliğin bir şartı olduğu görüşü yatmaktadır. 
Gerçi tarımın son 13 yılda Gayri Safi Milli Hasıladaki payı 
yüzde 35'ten yüzde 22'ye düşmüştür. Ancak bu düşüş ne yazıkki 
tarımın son derecede yavaş gelişmesi neticesi ortaya çıkmış, 
Sanayi ve Hizmetlerde görülen hızlı artışlar yanında tarımda 
bu gelişmeleri destekleyecek dengeli bir büyüme sağlanamamış
tır. İtalya'nın tüm ekonomisi içerisinde tarımın payı yüzde 11 
civarındadır. Ama bu payla tarımda yaşayan 9 milyon insan 
İtalya'nın 55 milyonluk nüfusunu beslediği gibi büyük bir ih
racat hacmini de gerçekleştirebilecek düzeydedir. Oysa Türkiye 
tarımı bugünkü payı ile dahi bazı ürünlerde darboğazlara gir
mekte, sanayileşmenin hızlandırılması için gerekli kaynakları 
yeterince sağlayamamaktadır. Tarımın payının nisbî olarak 
düşmesi kendi başına gelişmişlikanlamma gelmez. Tarımın



mutlak değerler olarak üretim hacmini ekonominin ihtiyaçları
na cevap verebilecek güce çıkarması esastır ve bunun sağlanma
sının tek yolu tarıma, alt ve üst yapıyı geliştirecek, mevcut 
üretim potansiyelini hızla harekete geçirecek üreticiyi en 
iyi tarım teknikleri ile teçhiz edecek yatırım harcama ve ka
mu hizmetlerinin götürülmesidir.

Son olarak yine geçmiş planların aksayan yönlerinden 
:iri de planın tüm olarak uygulama esasları ve yol gösterici ni- 
'.eliğinin zayıf kalmasıdır. Planlarımız genellikle bir temeni-

J

ler listesi durumundadır. Analitik ve operasyonel değildir. 
Belirli sektörler için üretim hedefleri tayin etmek sorunu 
halletmemektedir. Neyin, niçin, nasıl ve nerede yapılması 
açıklık kazanmalıdır. Bir ürünün ne pahasına olursu olsun mut- 
-aka üretilmesi zihniyeti, kaynakları kolayca israf eden ve 
ekonomik olmayan bir yaklaşımdır. Kısacası Türkiye’yi büyük 
ve müreffeh bir Türkiye yapmak temel amaçtır. Bunun için sa
nayileşme amaç değil, araçtır. Ancak sağlam bir tarıma otur- 
~ayan sanayileşmenin Türk toplumuna refah getirmiyeceği de 
•.eklenir. Türkiye ne Sovyet Rusya'nın ne de Hindistan'ın 
"Tarımsız Sanayileşme” hatasına düşmemelidir.

GENEL HEDEFLER ;

ÜRETİM :

Planlı dönem içerisinde tarım için ayrılan yatırımlar 
Birinci Beş Yıllık Planda, toplam yatırımların yüzde 15,3'U 
olan 14,7 milyar, İkinci Beş Yıllık Planda toplam yatırımla
rın yüzde 11,8'i olan 18,7 milyar TL. Üçüncü Beş Yıllık Planda 
toplam yatırım <fc 1 1,7>Sİ 3 3 milyar TL.'dır. (1971 fiyatları



ile). Bu dönem içerisinde her yal için tarama ayralan sabit 
sermaye yataramlara 2-5 milyar TL. arasanda gerçekleşmiştir 
(1971 fiyatlara ile). Ekonominin büyük ağarlağana taşayan ve 
nüfusun yarasandan fazlasana barandaran taram için yalda üç 
beş milyar TL. yataramon sathi ve etkisiz kalacağa beklenirdi. 
Çünkü kalkanmasana yeni başlamaş Türkiye'nin taram alt yapa- 
sana dönük yataram projelerinin başlangaçtaki sermaye hasala 
orana iddia edildiğinin aksine oldukça yüksektir Nitekim, ay
na dönemde (1963-1975) taramdan elde edilen Gayri Safi Milli 
Hasala sabit fiyatlarla yalda sadece yüzde 2,7 orananda bir 
büyüme göstermiştir. Bu artaş ancak Türkiye nüfusunun artaş 
hazana denktir. Diğer bir ifadeyle, kişi başana taram üretimi 
1963 de ne ise 1975 de de ayna seviyede kalmaştar.-^Bu sonuç- 
laran anlama, taraman, refaha artarmak yönünde görevini yapa
cak güce kavuşturulmamaş olduğudur.

Sanayileşmemize ayak bağa olmamasa için taramsal üre
timin reel olarak yalda asgari yüzde 5,2 bir hazla artmasa zo
runludur. Gerek nüfus ve gelir artaşlarandan ortaya çakmasa 
beklenen talep seviyesini karşalamak, gerekse hakkamazan bu
günkü beslenme dengesizliğini kasa zamanda gidermek üzere, 
önümüzdeki 10 yallak dönem içinde, et ve etten mamul besin 
maddeleri (tavuk ve su ürünleri dahil) üretiminin yalda enaz 
yüzde 7,0, süt ve süt mamülleri, yumurta ve diğer hayvansal 
besin maddelerinin yüzde 5.5, bitkisel menşeli besin maddele
rinin yüzde 3.8, tarama dayala sanayilerde hammadde
1/ Taram Gayri Safi Milli Hasalanan 1968 yala faktör fiyat

lara ile büyüme fonksiyonu:
Y= 3.487 e

olarak bulunmuştur. İstatistik Bilgiler DİE'nin "Türkiye 
Milli Geliri 1962-1975" adla raporundan temin edilmiştir.



tıkanıklığı yaratmamak üzere, hammadde üretiminin yüzde 6,5 
ve orman ürünlerinin ise yılda yüzde 8,4 kadar arttırılması 
gerekmektedir.

İhracat açısından, özellikle Ortadoğu, Afrika ve Asya 
ülkelerinin halen ihtiyaç duydukları ve gelecek yıllarda ar
tan miktarlarda talep edecekleri ürünleri arz etmede, Türki
ye'de büyük bir potansiyel mevcuttur. Bu potansiyel süratle 
harekete geçirilmelidir. Dış talebi tıkanık olmayan ve özel
likle fiyat talep elâstikiyeti yüksek olan ürünlerin üretimi, 
yabancı tüketicilerin tercihleri de gözetilmek kaydiyle ar
tırılmalı, talep potansiyeli yüksek olan çok yıllık ürünler 
ile geliştirilmesi zaman alan hayvancılık için hemen hazırlı
ğa geçilmelidir.

YATIRIMLAR :

Tarımda 3abit sermaye yatırımları, sulama, toprak ıs
lahı, muhafazası, tarım makine ve ekipmanları, bina ve pazar
lama tesisleri, meyvecilik, seracılık tesisleri, hayvancılık 
ile ilişkili yatırımlar, araştırma, yayım, eğitime dönük ya
tırımlar, orman ve su ürünlerine ilişkin alt ve üst yapıları 
kapsamaktadır. Tarım için yukarıda da öngörülen büyüme hızı, 
tarımda gözlenen sermaye-hasıla oranı hesaba katıldığında, 
Türkiye'de Dördüncü Beş Yıllık Plana ayrılacak toplam tarım 
yatırımları, tarım için öngörülen Gayri Safi Milli Hasılanın 
yaklaşık yüzde 20'si olması gerekmektedir. 1975 yılında tarı
mın (1975 faktör fiyatları ile) Gayri Safi Milli Hasılası 
134 milyar TL.'sidir. Bu hasılanın 1977 yılında geçmiş yıl
lardaki reel büyüme hızı ile (ve 1975 sabit fiyat,larıile)
141 milyar TL. dolaylarında olması beklenmektedir. Tarım için



yukarıda öngörülen yıllık yüzde 5,2'lik hasıla hızı ile 1978- 
1982 yıllarını kapsayacak önümüzdeki 5 yılda toplam 822,5 mil
yar TL. (1975 fiyatları ile) GSMH elde edilmiş olacak ve bunun 
için de tarıma yaklaşık olarak 160 milyar TL. (1975 fiyatları 
ile)’lık toplam yatınm gerekecektir. Bu yatırımların önemli 
bölümü, su ve toprak kaynaklarının geliştirilmesine ve tarı- 
min teçhizatlandırılmasma ayrılacaktır. 160 milyar TL. yatı
rımın 75 milyarı toprak-su kaynaklarını geliştirmek, 35 milya
rı tarımın mekanizasyonunu sağlamak 50 milyarı da bina, pazar
lama tesisleri hayvan tesisleri ulaştırma yayım ve ormancılık 
yatırımları için ayrılacaktır. Tarımın girdi ihtiyaçları aşa
ğıdaki bir bölümde ele alınmaktadır.

TEMEL ÜRÜNLERİNDE HEDEF VE TEDBİRLER :.

Buğday: Buğday üretimi yönünden, planlarda öngörülen 
politika Türkiye'nin kendi kendine yeterli olmasıdır. Geçmiş
te kötü hava şartları sonucu olarak bazı yıllar ithalâta gi
dilmiştir. Bugün şahıs başına buğday tüketimi ülke ortalaması 
buğday yurt içi talebimizin uzun vadede aşağıdaki şekilde

(Milyon Ton)
Yıllar İnsan Gıdası Tohumluk Zayiat Yem ve Toplam
1977 9,50 1,6 0,8 11,9
1982 10,74 1.5 0,8 13,1
1987 12,15 1,5 0,9 14,6
1992 13,75 1,4 1,0 16,2



olması beklenmektedir. Buna göre Dördüncü Beş Yıllık Plan 
sonu olan 1982 de ihracat yapılmadığı takdirde 13 milyon ton 
buğdaya ihtiyaç olacaktır. Hemekadar son iki yılda buğday 
üretimimiz 14-16 milyon ton civarında ise de bu durum çok iyi 
hava şartlarının bir sonucu olarak ortaya çıkmış olup, arızî
dir. Türkiye'nin kurak bir döneme girmesi halinde üretim bu 
düzeyin çok altına düşebilir. Önemli olan husus yıllık verim 
dalgalanmalarını dikkate almaksızın, üretimin trend değerleri 
olarak yılda enaz nüfus artış hızına eşit bir hızda artırıl
masıdır.

Bugün buğday ekilen alan 8,8 milyon Hektardır. Bu ala
nın enaz 0,8 milyon hektarının çayır Mer'a ya terkedilmesi 
gerekir. Buna göre 8 milyon Hektar buğday alanı sabit bırakıl
dığı takdirde, ihtiyacımız olan buğdayın hektar başına verim 
artışları ile elde edilmesi zarureti vardır. Buğday veriminin 
yılda ortalama yüzde 2,5'den fazla bir hızla artması gerekir. 
Oysa son 20 yılda verim yılda $ 1,5'luk bir hızla artmış, bu 
hız planlı dönemde yüzde 1,8'e çıkarak bir miktar gelişme gös
termiştir. Buna göre verim artışlarının yılda enaz yüzde 
2,5'luk bir hıza ulaştırılması için buğday verimliliğini ar
tıran iyi tohumluk, ticarî gübre, hastalık, böcek ve ot müca
delesi ile tekniğine uygun toprak hazırlığının elverişli alet 
ve makinalarla yapılması gerekir. Halen tarla alanlarının yüz
de 40'ı hayvanla çekilen elverişsiz aletlerle işlenmektedir. 
Buğday alanlarının yüzde 32'si gübrelenebilmekte ve dekar ba
şına atılan gübre miktarları gerekli miktarların yüzde 30'u 
civarında kalmaktadır. Yüksek verimli ve çevre şartlarına 
mukavim tohumluk toplam 8,8 milyon hektarlık buğday alanları
nın ancak 1,7 milyon hektarında kullanılabilmektedir. Ot



mücadelesi toplam alanların dörtte birinde yapılabilmektedir. 
Bugün kurak bölgelerde rutubeti en iyi şekilde muhafaza eden 
"malç" tekniği ile arazileri işleme, tohumluk, gübre, ilâç 
kullanımı ile modem alet ve makina istihdamı iyi bir düzeye 
çıkarılabilse Türkiye'de 8 milyon hektar arazide en kötümser 
bir tahminle 20 milyon ton buğday temin edilebilir. Bu potan
siyelin, Dördüncü Plan sonunda 16,5 milyon tonu ve Beşinci 
Plan sonunda ise tamamı gerçekleşebilecek durumdadır. Yurt 
içi ihtiyaçlar dikkate alındığında 1982'ye kadar her yıl 3 
milyon ton'a, 1987'ye ise her yıl 4,5 milyon ton'a varan mik
tarları ihraç etmek böylece bugünün Dünya fiyatları ile yılda 
6 ile 9 milyar TL.’lık gelir temin etmek mümkün olur. Sözkonu- 
su potansiyelin gerçekleştirilmesi için yukarıda belirtilen 
fiziki girdilerin yanında araştırma, teknisyen ve çiftçi eği
timi ziraî yayım üretimie-girdileri meczedecek çok önemli bir 
faktör olarak görülmelidir.

Buğday üretiminin devam edegelen temel problemlerinden 
biri de NADAS'a bırakılan arazilerdir. Halen işlenen 8,8 mil
yon buğday arazisinin yanında 8,5 milyon ilâve bir arazi her 
yıl nadas'a bırakılmakta ve bu büyük araziden, bazı hayvan ot
latmaları dışında, hiçbir şekilde yararlanılmamaktadır. Baba
dan gelen çiftçilik alışkanlıkları sonucu olarak sürgelen na
dastan amaç toprağı bir yıl dinlendirerek gerek su gerekse 
besin maddeleri açısından takviyesini sağlamaktır. Oysa bugü
nün tekniği ile suyun toprakta muhafazasını ve gübreleme ile 
besin maddelerinin devamlılığını sağlamak mümkün olmakta, do- 
layısıyle uygun bitki çeşitleri ile nadas toprakların bir bö
lümünün ekime alınabileceği görüşü getirilmektedir. Buğday'dan 
sonra, mercimek, fiğ, korunga ve benzeri bakliyatın nadas
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alanlara sokulması ile ülke ekonomisi ve çiftçi büyük kazanç
lar sağlayabilir. Nadas1 m azaltılmasında, uygun tohumluğun 
geliştirilip, çoğaltılması ve çiftçiye başlangıçta karşılık
sız da olsa dağıtılması, üretilecek yemeklik bakliyat ve yem'- 
in belirli alım merkezlerince alım garantisinin verilmesi ve 
etkili bir çiftçi yayım kampanyasına girişilmesi gerekmekte
dir. Bugün hiç işlenmeyen 8,5 milyon hektar alanın 1 milyon 
hektarında sadece mercimek üretimine geçilebilse, asgarî 800 
bin ton mercimek ve bugünkü fiyatlarla 5,5 milyar TL. gelri 
elde edilebilir.

SEKER VE ŞEKER PANCARI

1975 yılı itibariyle şeker üretimimiz 900 bin ton'dur. 
Aynı yıl 102 bin tonluk bir ithalât yapılmıştır. Fertbaşma 
şeker tüketimimiz yılda 24 kg. civarındadır. 1982'ye kadar 
bu miktar, fert başına 33 kg.'ma çıkarılmalıdır. Plan dönem
leri son yılları itibariyle şeker talebi ve bu şekerin üre
tilmesi için gerekli pancar miktarı ve pancar alanları aşağı
da verilmektedir.

Yıllar
Kişi 
Başına 
Tüketim 
(kg/yıl)

Nüfus
Milyon

Şeker 
Talebi 
(1000 T)

Gerekli 
Pancar 
(Mil.Ton)

Gerekli—' 
Pancar 
Arazisi 
(1000 Ha.)

1977 27,2 42,5 1.156 8,67 241
1982 33,1 48,2 1.595 11,96 315
1987 39,3 54,5 2.142 16,10 413

S/ Şeker pancarı verimi 1977 de hektara 3b ton, 1982 de 38 
ton ve 1987 de 39 ton olarak alınmıştır.



Görüldüğü gibi 1987 de kişi başına şeker tüketimi 
yılda 39,3 kg. civarında olacaktır. Bugün kişi başına şeker 
tüketimi yılda 24 kg. civarındadır.

Ülkede şeker pancarı halen ileri bir teknoloji ile 
üretilmektedir. Son 19 yılda hektara pancar verimi yılda or
talama $ 5 oranında artmıştır. Önümüzdeki yıllarda verim dü
zeyinde büyük artışlar beklenemez. Şeker pancarı üretiminin 
daha çok ekili alanların genişlemesinden ileri gelmesi ge
rekmektedir. Şeker ithalâtına itibar edilmemesi halinde ha
len 190.000 hektar olan pancar alanlarının 1977 yılında 
241.000 hektara, 1982 de 315 bin hektara çıkarılması zorun
ludur. Pancar ekim alanlarının genişletilmesi, 4 yılda bir mü
navebe şartlarının 3 yıl veya 2 yılda bire düşürülmesi veya 
halen ekime müsait olup, ekim yaptırılmayan bölgelere yaygın
laştırılması ile mümkün olabilir. Ancak bugün en büyük darbo
ğaz pancar üretimi değil, bunu işleyecek şeker fabrikaları 
kapasitelerinin sınırlı oluşudur. Bugün 1 milyon ton kapasi
tesi olan şeker fabrikalarının 1982 yılında 1 milyon 600 bin 
tona 1987 de 2 milyon 142 bin tona çıkarılması »orunludur.

YAĞLAR

Nüfus artışı ve refahın gelişmesine bağlı yağ talebi 
bitkisel yağ ve tereyağı olarak aşağıdaki şekilde temin edil- ' 
mektedir.



YAĞ TALEBİ

Yıllar
.......... a/Kişi Başına-'
Bitkisel Yağ 
(kg/yıl)

Kişi
Başına
Tereyağ
(kg/yıl)

Toplam 
Bitkisel 
Yağ 

(1000 T.)

Toplam 
Tereyağ 
(1000 T.)

1977 11,4 1,6 484,5 67,0
1982 13,3 1.9 641,1 91,0
1987 15,6 2,3 975,6 125,0

s/ Zeytinyağı da dahil edilmiştir.
HAMMADDE ARZI

Yıl
lar

Pamuk
Tohumu
(1000 T.)

#

Ayçiçeği 
Tohumu 
(1000 T.)

Pamuk 
Tohumu 
Yağı 
(1000 T.)

Ayçiçeği Zeytin 
Yağı Yağı 

(1000 T.) (1000 T.)

Toplam 
Bitkisel 
Yağ 

(1000 T.)

1977 909,0 560,0 145,0 224,0 80,0 449,0
1982 1000,0 700,0 150,0 280,0 140,0 590,0-/
1987 1200,0 800,0 180,0 320,0 170,0 700,0-/
a/ Diğer yağlı tohumlardan elde edilen 20-30 bin tonluk yağ 

dahil edilmiştir.

Yukarıda talep ve üretim kapasiteleri dikkate alındığın
da bitkisel yağ açığımız 1977 ve 36.000 ton, 1982 de 51.000 
ton ve 1987 de 276.000 tonu bulmaktadır. Ayrıca sanayide ham
madde olarak kullanılan 30-40 bin ton civarındaki yağ mikta
rının bu açığı eklenmesi gerekmektedir.



Bitkisel yağ açığımızın kapatılması, ayçiçeği ekili 
alanlarının genişletilebilmesi ve ayçiçeği veriminin arttırı
labilmesi imkânlarına bağlıdır. Ayçiçeği destek fiyatlarının, 
rakip ürünlerden özellikle buğday'a göre dengesi korunduğu 
takdirde ayçiçeği ekilişlerinde artış beklenebilir.

Öte yandan diğer bir bitkisel yağ hammaddesi olan pa
muk çiğidinin üretimi pamuk ekilişlarine bağlıdır. Dünya pa
muk piyasalarına göre uygulanacak taban fiyat politikasıyla 
pamuk üretimindeki artış ve düşüşler yağ arzını etkiliyecek- 
tir.

Bugün için ilkel olan ve yağ kaybına sebebiyet veren 
işleme tesisleri Devletin de teşvik tedbirleri ile kısa za
manda ekstraksyon tesisleri haline dönüştürülmelidir. Zeytin
yağı sanayiinde ise Avrupa'daki 16 inçlik süper preslere git
mek gerekmektedir.

Bitkisel yağ hammaddelerinde yerfıstığı,aspir, kolza, 
soya fasulyası, çaytohumu ve tütün tohumu-^ teşvik edilme ve 
devreye sokulma imkânlarının aranması yararlı görülmekte Özel
likle Çukurova ve Güney Doğu Anadolu'da büyük bir alana yer 
fıstığının girebileceği ve pamukla münavebeye alınabileceği 
gerçeği gözönünde tutulmalıdır.

Zeytinyağı üretiminin artırılması için şimdiden sahil 
bölgelerinde zeytin plantasyonlarının yaygınlaştırılmasına ve 
mevcutların verimlerinin artırılmasına ihtiyaç vardır.

a/ Çay ve Tütün Tohumu yağları sanayi ihtiyacına cevap vere
bilir.



ET. SÜT VE YUMURTA

Nüfusun artışı ve beslenmenin dengeli hale getirilme
sine bağlı olarak et, süt ve yumurta talebinin aşağıdaki şe
kilde bir gelişme göstermesi beklenmektedir.

ET, SÜT, YUMURTA TALEBİ

Yıl
lar

Kişi Bas. Kisi Bas. 
Tavuk Eti 
Tüketimi

Kisi Bas,
Sakatat
Tüketimi

(Kisi Basına kg/yıl)
Koyun Eti 
Sığır Eti 
Tüketimi

Toplam
£2T 3Utİtti bet b

Yumurta

1977 17,2 4,2 2,76 24,2 104,0 4,6

1982 21,2 6,5 3,40 31,1 121,0 5,4

1987 25,3 8,1 4,00 37,4 166,0 7,6

ET, SÜT, YUMURTA TOPLAM TALEBİ
(1000 Ton)

1977 724,0 177,0 116,0 1017,0 4378,0 194,0

1982 1013,6 247,8 162,2 1423,6 5796,0 260,0

1987 1368,4 360,0 216,0 1944,4 9047,0 414,0

Et üretiminin önümüzdeki 5 yıllık dönemde talebi kar
şılaması için yılda en az 1° 7,0 arasında arttırılması gerek
mektedir. Diğer yandan son 5 yılda et üretimi yılda 
İ» 5,4 oranında bir artış göstermiştir.

Et, süt ve yumurta taleplerinin karşılanmasında hayvan 
adedini arttırmak yerine mevcut hayvanları verimli ırklara 
dönüştürerek ve daha iyi düzeyde besi, bakım ve hastalıklar
la mücadele uygulanarak verim artışları elde etıek yolu ön



planda tutulmalıdır. Tavuk eti açısından, özellikle btiyük 
tüketim merkezlerine yakın yerlerde, kızartmalık tavuk ve 
piliç üretimine büyük işletmeler halinde geçmek ve Et, Balık 
Kurumunu bu amaçla görevlendirmek yerinde olacaktır.

Yeterli ve kaliteli yem üretme sorunu hayvancılığımı
zın en önde gelen konusu olarak düşünülmelidir. Bugün için 
hayvanların yaşama ve verim payları için gerekli yemin yüzde 
65'inin karşılandığı ve bu yetersiz beslenmenin hızla düzel
tilmesi mutlaka ve kısa zamanda sağlanmalıdır. Bu amaçla, 
hayvancılığın yoğun olduğu bölgelerde ve hububat ile sanayi 
bitkileri ekim alanlarında yemlik baklagillerin münavebeye 
alınmasına, belirli merkezlerde Yem Alım Ofislerinin kurul
masına, bu ofislerin çiftçiye, pazar garantisi ve kredi ile 
destekleme yoluna girmesine özel bir önem verilmelidir. (Bu 
konu hayvancılıkla ilgili aşağıdaki bir bölümde ele alınmak
tadır. )

PAMUK

Bugün için 838 bin hektar alan üzerinde pamuk ziraatı 
yapılmakta ve bu alandan 600 bin ton civarında saf pamuk el
de edilmektedir. Pamuğun yurtiçi tekstil sanayimizdeki hayati 
önemi yanında bir ihracat malı olarak ta değeri Milli ekonomi
mizde verimi ön planlarda tutmaktadır. Hızla artan tekstil 
işleme kapasitesi ve dış pazar imkânları gözönünde tutulursa 
pamuk üretimimiz ilerde talebe cevap vermeyecek bir darboğaza 
ulaşmak yönündedir. Dünya pazarlarındaki konjoktüre bağlı 
olarak geçmişte arızi tıkanıklıklar ortaya çıkmış olmakla



beraber pamukta talep sınırlı değildir. Pamukta problem üre
timdir. Son 20 yılda pamuk ekim alanları yılda yüzde "bir" 
gibi yavaş bir hızla gelişlemiş verim ise yılda yüzde 7 ora
nında gözebatar bir artış göstermiştir. Bugünkü pamuk verimi» 
diğer ileri ülkelerinkinden geri değildir. Buna göre pamukta 
üretim artışları büyük ölçüde ekili alanların arttırılması ile 
sağlanabilecektir. Bu artışlar sahillerde buğday alanlarını 
daraltmak ve bir alçüde de Güneydoğu Anadolu bölgesinde yeni 
pamuk ekim alanları açmak suretiyle sağlanabilir. Pamuk ekimi 
alanlarının genişletilebilme3İ Batı ve Güney Anadoluda sulama
ya açılacak arazilerle ilişkili olduğundan önümüzdeki plan dö
neminde fazla bir açılma mümkün görülmemektedir. Pamuk destek 
fiyatları, buğdaya kıyasla daha cazip tespit edilebildiği öl
çüde mevcut pamuk alanlarının 100-150.000 hektar kadar artma
sı 1982 için ulaşılabilir bir hedeftir. Bu durumda dahi lif 
pamuk üretimimiz 70-100 bin ton kadar bir artış kaydedebilir. 
4. Planda ham pamuk ihracatının azaltılması ve mamul madde 
ihracatının artırılması bir mecburiyettir. Uzun vadede bunun 
çözüm yolu Güney-Doğu Anadolu Aşağı Fırat projesinin uygula
maya konmasıdır.

Pamukta, sulama, gübreleme ve makinalaşma iyi bir dü
zeye ulaştığı halde, hastalık ve böceklerle mücadele yetersiz 
kalmaktadır. Beyaz sinek tahribatı, üreticiyi zor durumda bı
rakmakta ve saman zaman ekim alanlarının azalmasına yol açmak
tadır-. Dördüncü Beş Yıllık Planda muhtemel beyaz sinek tehli
kesi için gerekli ilâç, araç ve kredi imkânlarının hazırlan
ması önem arzeden konulardan biridir.



TÜTÜN :

Son 20 yılda tütün ekim alanları yılda ortalama yüzde 
5,1 oranında bir artış göstermiş ve verim yılda ortalama yüz
de 2,7 oranında düşüş kaydetmiştir.Buna göre tütün üretiminde 
yılda ortalama yüzde 2,4 oranında bir artış görülmüştür. Ekim 
alanlarının tütün talebine göre düzenlenmesi gerekir. Verim'in 
düşmesi, kalite tütüncülüğüne gidiş bakımından arzu edilen 
bir gelişmedir. Tütünün iç ve dış talebi gittikçe artmakta
dır. Pamuktan sonra ihracatta ikinci yeri alan tütün için 
ekolojik alanlarda özellikle kalite tütün için meyilli ve kı
raç yerlerde ekim alanlarını genişletmekte yarar vardır. 1982 
de 215 bin tona ulaştırılması hedef olmalıdır.

Mavi küf hastalğının tütünün başlıca problemi olması 
dolayısıyle bu hastalıkla mücadele en önemli konulardan biri
dir. '

Ülkede tütün ve mamulleri işleme sanayii kapasite ve 
kalite bakımından geliştirilmeye muhtaçtır. Bu plan döneminde 
sigara kaçakçılığının önlenmesi çözüm bekleyen sorunlardandır.

Tütün Tarım Satış Kooperatiflerinin kurularak yaprak 
tütün ihracatı yerine bilhassa Ortadoğu ülkelerine sigara ih
racatını hedef alan filitreli sigara fabrikaları kurulmasına 
imkân sağlamalıdır.



TABIMDA TEMEL GİRDİLER :

Ülkemizde sözü edilen tarım üretim potansiyelinin bir 
an önce gerçekleştirilmesinin en önemli amilleri, sulama, 
gübreleme, iyi tohum kullanma, ilâçlama'dır, Makinalaşma ve
rim artırmaktan çok, faaliyetlerin zamanında yapılması, zaman
dan tasarruf sağlanması yününden tercihe şayandır.

SULAMA ;

Türkiye'de tüketime aktarılabilecek 88 milyar m^ suyun 
ancak 9 milyar m^'ü sulamada kullanılabilmektedir. 13,5 mil
yon hektar arazi teknik yönden sulanabilir, olduğu halde yeni 
düzeltilmiş rakkamlara göre 2,5 milyon hektar arazi fiilen 
sulanabilmektedir.Dördüncü Planda 1.250.000 hektar alanın 
sulamaya açılması, yukarıda verilen üretim hedeflerine yaklaş
ması bakımından gereklidir. Bu miktar arazi, büyük barajlar 
yerine bitmekte olan tesislerin devreye alınması ve küçük su 
ile yeraltı sularından gölet, pompajlı sulama şeklinde kısa 
zamanda yararlanmak üzere az yatırım isteyen kısa sürede hiz
mete girebilecek projelerle gerçekleştirilmelidir. 1976 veri
lerine göre bir hektar sulu tarım alanının geliştirilmesi or
talama 50 bin TL.'dır. Böylece Dördüncü Planda sulamaya yaklaşık 
70 milyar TL.’lık yatırım gerekli olacak ve bunun 10 milyarı 
dış para olarak gtarekecektir.

a/ Bu miktarın yaklaşık bir milyon hektarı halk sulamalarıdır.



Ülkeyi uzun dönemde sıhhatli bir tarıma ulaştırmanın 
çaresi ise bir milyon hektara yakın araziyi sulayacak olan 
Aşağı Fırat Projesinin gerçekleştirilmesidir. Toplamı bugünkü 
parayla 60 milyar TL. çıkacak proje için Dördüncü Planda 25 
milyar TL.'lık bir yatırımın ayrılması sağlanmalıdır..

GÜBRE :

Bugün Türkiye'de ekili dikili alanların yüzde 30 kada
rı gübrelerimektedir. Oysa su ile birlikte, gübre verimi artı
ran en önemli girdidir. Türkiye'de 1976 yılında 5,9 milyon ton 
gübre kullanılmıştır. Bu miktara karşı, ülkede ihtiyaç 20 mil
yon ton civarındadır. Dördüncü Planda gübre kullanımının 10-11 
milyon tona çıkması ulaşılabilir bir hedeftir. Bunun $ 55'i 
azotlu $ 45'i fosforlu gübredir. Gübre kullanımı bir yandan 
halen gübrelenmeyen alanlara da gübreyi getirmek, diğer yan
dan dekara verilen gübre dozlarını artırmakla mümkündür. 1982 
de gübrelenecek alanlar hububat ürünlerinde yüzde 44'e (bugün
kü buğday alanlarında # 50'ye ve ekime alınacak nadasla bir
likte yüzde 60'a), baklagillerde yüzde 30'a, sanayi bitkile
rinde yüzde 95'e, meyve ve sebzelerde yüzde 100'e, yem bitki
lerinde yüzde 30'a çıkarılması sağlanmalıdır.

Gübrenin en önemli sorunları, hamamdde tıkanıklıkları 
ve yurtiçi dağıtım sistemindeki yetersizliklerdir. Güneydoğu 
fosfat yataklarının işletmeye açılması, kOmttra dayalı azotlu 
gübre üretimine hız verilmesi, ulaşım sisteminin geliştiril
mesi, bölgesel depo kapasitelerinin artırılması ve kredi 
imkânlarının açılması zorunludur.
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TOHUMLUK ;

Yüksek verimli tohumluk, verim artışları için önemli 
bir girdidir. Buğday'da geneleksel tohumluktan dekara 200-250 
kg.verim elde edilirken, bugün dekara 800 kg. hatta 1000 kg. 
verime ulaşabilen yabancı tohumluklar geliştirilmiştir. Mısır 
ve Pirinç için yine yüksek verimli çeşitler, ayçiçeği için 
yağ muhtevası yüksek verimli çeşitler geliştirilmiştir. Yaban
cı ülkelerde ıslah yoluyla elde edilen ve bizde geliştirilen 
çeşitlerin çiftçiye hızla intikal ve yaygınlaştırılması zorun
ludur. Yurtdışmdan teknoloji transferi, kısa zamanda netice
ye ulaşabilmek açısından geçerli bir metottur. Bunun engüzel 
misalleri, pamuk, buğday ve gübre ile damızlık hayvan itha
linde görülmüştür.

Halen buğday tohumluk ihtiyacının $ 22'si, baklagil 
tohumluk ihtiyacının $ 1,2'si, endüstri bitkileri tohumluk 
ihtiyacının ise ^ 87'si karşılanabilmektedir. Önümüzdeki Plan 
döneminde ihtiyaç olan 450.000 ton/yıl buğday tohumluğunun 
60'ınm baklagillerin l/3'ünün ve endüstri bitkilerinin ta

mamının tohumluk ihtiyacının karşılanması hedef alınmalıdır. 
Ülkemizin şimdiye kadar ihmal edilmiş konularından biri yem 
bitkileri tohumluğu ile sanayie dönük, kaliteli sebze tohum
luğudur. Ekonomik değeri olan yonca, korunga, fiğ, burçak, 
hayvan pancarı, sudan otu ekiliş alanları bugünkü işlenen ta
rım alanlarının $ 2*si kadardır. Bu miktarın $ 5'e çıkarılma
sı bir zarurettir. Bir milyon H.'lık alanın yem bitkileri to
humluğunun tamamen karşılanması hedef almalıdır. Sebzelerden 
özellikle domates tohumunun tamamının . hedef alınmalıdır.



Tohum üretim ve dağıtımını engelleyen en önemli sorun
lar, ıslah çalışmaları yetersizliği tohumluk fiyatlarının yük
sek oluşu, kredi imkânlarının darlığı ve organizasyon bozuk
luğudur. Konunun sahibi ve sorumlusu olacak bir Kuruluşu ve 
Özel sektörü harekete geçirecek tedbirlere ihtiyaç vardır.
Özel tohum yetiştiriciliği ve tohumluk endüstrisinin kurulma
sı 4. Planda behamehal sağlanmalıdır.

TABIM İLAÇLARI i

Türkiye'de ilâç ihtiyacı 100 bin tonun üzerindedir, 
halen bunun yarısı kadar bir miktar kullanılmaktadır. İlâç 
kullanımının yaygınlaştırılması ile mevcut üretimle en az $
20 ve epidemi halinde ise $ 70 oranında artış sağlanabilmekte
dir. Çiftçimiz ilâcın değerini anlamıştır. Problem, ilâç ar
zının sınırlı olması ve çiftçinin istediği ilâcı zamanında 
bulamamasıdır. Darlık nedeniyle ilâç fiyatları zaman zaman 
ekonomik olmayan düzeylere ulaşmaktadır. Dördüncü Plan döne
minde yerli ilâç üretiminin hızlandırılması, yurtiçinde yapıl
mayan ilâçlar için dış firmalarla bağlantılara gidilmesi ve 
tüketim hacminin 100 bin tona çıkarılması hedef alınmalıdır. 
İlâç fiyatlarımda Devletin gübre'de olduğu gibi sübvansiyon 
yoliyle ilâcın çiftçi eline daha ucuza intikali yararlıdır 
ve bu husus hâzineye böyük bir yük getirecek nitelikte değil
dir. Hastalıklar ve zararlılarda buğday için septorya, sarı, 
kahverengi pas, ot mücadelesi pamukta beyaz sinek, tütünde 
mavi küf öncelikle gözönünde tutulacak ve buna göre ilâç ve 
alet tedariki yapılacak konular olarak görülmektedir.



MAKİNALAŞMA ;

Makinalaşma ile tarımda mevcut çeki hayvanlarından bü
yük ölçüde tasarruf sağlanabilecek, tarım faaliyetleri zama
nında, daha ucuz ve tekniğine uygun yapılabilecek, çiftçinin 
tarım dışındaki hizmetlerini (taşıma gibi) yerine getirmesi 
mümkün olacaktır. Türkiye'de son yıllarda çok hızlı bir trak
tör talebi ortaya çıkmış ve makinalaşma plan hedeflerini aş
mıştır. Traktör arzı (iç üretim + ithalât) hızla devam eden 
talebi karşılayamaz durumdadır. Türkiye'de traktörle işlenen 
alanlar toplam alanların ^ 54'ü civarındadır, ülkemizin trak
tör ihtiyacı bir milyondur. 1975 yılında mevcut traktör adedi 
ise 243.000'dir. Bu sayının 1982 de beş yüz bine çıkması 
ulaşılabilir hedeflerdir. Beşyüzbin traktörün % 20'sinin 20 
Beygir gücünden (B.G.) küçük, $ 40'ınm 20-45 B.G., ve 40'- 
nm 45 B.G.'den büyük olması tavsiye edilir. Bu hedeflere 
traktör yurtiçi üretim kapasitelerinin her yıl 60.000 trak
törü piyasaya sürecek şekilde tevsii ve yeni fabrikaların 
devreye alınması ile ulaşılabilecektir. Traktör parkı bir 
milyona ulaştıktan sonra hurdaya ayrılanlarm yenilenmesi 
amaciyle her yıl 85-100 bin adet traktör üretmek üzere, bir 
üretim kapasitesinin devamı gerekecektir.

Traktörle birlikte çalıştırılacak olan, pulluk, mib
zer, diskaro, römork gibi aletlerin imalâtı traktör parkına 
parelel olarak ve belli standart ilişkiler içerisinde geliş
tirilmelidir.



KREDİLEME :

Kredi tarımda Iiretgenliği sağlayan en önemli konulardan 
biridir. Kredi, paraya muhtaç olanlara bir refah yardımı de
ğil, üretimi hızlandıracak prodüktif kıt bir kaynaktır. Kreaı, 
üretime dönük proje ve programlara bağlı olarak kontrollü bir 
tarzda tüketim için değil ekonomik üretim için tahsis edilmek 
zorundadır. Bu bakımdan krediler l) üretgen projelere ayrılan 
ve 2) mağdur durumda bulunan küçük çiftçilere verilmek üzere 
sübvansiyon veya hibe amaeiyle verilen krediler olmak üzere 
iki grupta mütalâa edilmelidir. 4 Elanda üretgen kredi hacmi 
bugünkünün bir katına çıkarılmalıdır.Kredilerde faiz düşük 
tutulmalı, politik baskı kalkmalı, üretim amaçlarına hizmet e 
edilebilmesi için kredi sistemi tek bir Bakanlığın elinde top
lanmalıdır.

HAYVAHCILIĞIN BAŞLICA SORUMLARI VE ÖNERİLESİ :

Bugün, hayvan ürünleri talebinin karşılanmasında za
man zaman darboğazlarla karşı karşıya kalınmakla birlikte, 
ülkemizde kaynaklar açısından büyük bir potansiyel mevcuttur. 
Doğal kaynak varlığı yönünden hayvancılık için nisbî ekonomi 
üstünlüğü bulunan kalkınmada öncelikli yörelerin uygulamada 
özellikle gözönünde tutulması Kalkınma Planlarında öngörülmüş
tür. Hayvancılık potansiyelinin geliştirilmesinde başlıca so
runlar yem üretimi, hayvan ıslahı çalışmaları, hayvan sağlığı 
ve kontrolü, kredileme ve pazarlama gibi alanlarda görülmek
tedir.



YEM ÜRETİMİ :

- Hayvancılıkta dengeli beslenmenin sağlanması için 
sindirilebilir besin maddeleri ihtiyacının 30‘unun kesif 
İo 70’nin kaba yemlerden temin edilmesi gerekir. Ülkede toplam 
yem üretimi, hayvancılık potansiyelini geliştirmek üzere ge
rekli olan yem talebini kalite ve miktar açeından karşılaya
mayacak durumdadır. 1982 de yem açığının 3-4 milyon ton top
lam hazmedilebilir besin (TDM) karşılığında olacağı ve bu 
açığın tedbirler alınmadığı ölçüde giderek büyüyeceği beklen
mektedir.

Bunun yanında, bölgeler itibariyle yem arz ve talep 
dengesizlikleri de sözkonusudur.

- Mer'a durumu elverişli olan yerlerde Mer'a korunması 
ve bakımı zorunludur. Çayır ve Mer'aların sürülmesi tahribi 
ve fakirleşmesine engel olunmalı, Mer'a geliştirici tedbirler 
alınmalıdır. Mer'a hukukunun düzenlenmesi, Mer'a özel mülki
yet veya paralı kullanma hakkının sağlanması, Mer'aların yıp
ranma noktasında kullanımını engelleyebilecektir.

- Mer'a durumu elverişli olmayan, tarla ziraatının ha
kim bulunduğu yerlerde, yem üretimi ile ilişkisi kurulan yo
ğun hayvancılığın geliştirilmesine hız verilmelidir.

- Bu amaçla sulamaya açılan tarım alanlarında, kaliteli 
yemlerden yonca, korunga, fiğ, sorgum ve silaj mısır gibi ürün
lerin, endüstri bitkileri ile münavebeye sokulması özendirici



tedbirlerle sağlanmalıdır. Çiftçinin özendirilmesi için yem 
bitkilerine pazar veya kullanım alanlarının bulunması, yem 
bitkileri tohumluğunun üretimi çoğaltılması, ucuz ve yeterli 
oranlarda hatta planın ilk yıllarında karşılıksız olarak çift
çiye dağıtımı acilen sağlanmalıdır.

- Sulanmayan tarla arazilerde nadas alanların yüzde 10 
kadarında yem bitkileri buğday veya ayçiçeği ile münavebeye 
alınabilir. Hayvancılığa hız verecek olan bu değişiklik için 
özellikle derin kök akşamına sahip baklagillerin devreye so
kulması çok yararlı görülmektedir.

- Kesif dane yemler için sözleşmeli çiftçilerle üretim 
yaptırılan, toplayan ve çiftçiye dağıtan bir teşkilât kurul
ması veya bu görevin mevcut kuruluşlardan birine verilmesi 
yararlı olacaktır. Sözkonusu İöyle bir teşkilât Toprak Mah
sulleri Ofisi niteliklerine sahip fâkat münhasıran hayvan 
yemleri üretimi destekleme alımları ve dağıtım ile görevlendi
rilmeli ve çiftçilerle bağlantılara girmelidir. Böyle bir gö
rev aynı zamanda hayvan yeni olarak kullanılan sanıyı yan ürün
lerini de kapsayacak şekilde şumullendirilebilir.

HAYVAN ISLAHI :

- Bugün saf ve melez sığır sayısının 1,5 milyonu aştı
ğı bilinmektedir. Ancak bu miktar toplam mevcut sığırların 
yüzde 10'udur. Bu oranın önümüzdeki 15 yılda $ 30'a çıkması 
gerekmektedir.



Hayvan ıslahı ve bakımı konusunun, yem sorunu ile bir
likte çözümlenmesi zorunludur. Düşük verimli yerli hayvanla
rın çeşitli yöntemlerle ıslah edilerek yüksek verimli türlere 
dönüştürülmesi planların başlıca tedbirlerinden biridir, bu 
tedbirlerin artan oranlarda uygulanması gerekir.

- Bu konuda gerek yurtdışmdaki ithal kanalı ile gerek
se yurtiçinde suni ve tabii tohumlama yoliyle mevcut hayvanla
rın ıslahının hızlandırılması ve yaygınlaştırılması esastır.
Bu görevi yapan kamu kuruluşlarının araştırma, tohumlama ço
ğaltma ve çiftçiye dağıtma faaliyetlerinin önemli kapasite ar
tışları ile hızlandırılması zorunludur. Kısa sürede sonuç al
mak üzere suni tohumlama ve danızlık ithalâtı ön planda tu
tulmalıdır. Özellikle "dondurulmuş sperma ile tohumlama tek
niği ile çiftçinin elindeki verimsiz hayvanların daha ki3a 
bir süre içerisinde ıslah edilmesi mümkündür.

- Hayvan ıslahında Zootelni Araştırma Enstitü ve Ku
rumlan, şeker fabrikaları, Devlet Üretme Çiftlikleri ve et 
ve süt hayvancılığını geliştirme projeleri ile ilişkili kuru
luşların da.ha koordineli ve etkili biçimde görev yapmaları 
zorunludur. Bunun yanında, özel sektör, damızlık hayvan üre
timi ve dağıtımı için özendirilmelidir.

HASTALIKLARLA MÜCADELE :

- Hastalıklarla savaş ve koruma çalışmaları hayvan 
ölümlerini bir ölçüde azaltmakla beraber bu alandaki geliş
meler sınırlı ölçüde kalmıştır. Şap hastalığı, sığır vebası, 
tüberküloz ve parazitler hastalıklarla mücadele devam etti
rilmeli, bulaşıcı hastalıklara karşı sınırlarda ve sahilde



hayvan hareketleri tam bir disiplin altına alınmalıdır. Bazı 
hastalıkların eı*4i.kasyonu plan ve projelere bağlı olarak 
özenle izlenmelidir.

- Hayvancılığın geliştirilmesinde Hayvan sigorta raües- 
sesesinin yaygınlaştırılması ayrıca yarar sağlayacaktır.

PAZARLAMA VE DEĞERLENDİRME :

- Düzenli hayvan alım ve satım yerleri, destekleme 
alım yerlerine ve sınaî tesisleri uygun olarak gerçekleşti
rilmesi geçmiş planların gereğidir.

- Besi yapma ve yaptırma, gerekli tesisleri ve et sa
nayiini kurma, yan ürünleri değerlendirme, genel fiyat poli
tikamızla tutarlı olarak destekleme al imlan ve stok yapma 
işlemleri tüketici taleplerine cevap verilecek şekilde Kamu 
veya Özel sektörün de devreye sokularak etkin bir şekilde 
yürütülmesi yararlı olacaktır.

- Et komsinası bulunmadan yerleşim yerlerindeki mezba
halar ıslah ve tevsi edilerek, soğuk depolama imkânları sağ
lanarak, et stoklama kapasitesinin artırılmasına çalışılmalı
dır.

KREDİLEME :

- Kredi imkânlarının yem tohumluğu yem ve damızlık 
temin etmek, işletme tesisleri kurmak ve hayvan ürünlerinin 
pazarlanmasın da gerekli kesim, depolama ve dağıtım tesisleri 
kurmak amacıyla arttırılmasına ihtiyaç büyüktür.



TARIM SEKTÖRÜ İÇİN TEMEL İLKE. POLİTİKA VE TEDBİRLER :

- Türkiye tarımında görülen sosyo-ekonomik durum ve 
sorunlar (kişi ve aile başına düşen gelirin azlığı, bitkisel 
ve hayvansal verimlerin düşüklüğü, köye götürülen hizmetlerin 
azlığı, pazarlama imkânlarının yetersizliği, köylünün teşki
lâtlanmamış olması, nüfusun hızla artması, toprak varlığı ve 
mülkiyetinde mevcut aksaklıkların devam etmesi ve sağlık hiz
metlerinin yetersizliği, alt yapı tesislerinin eksikliği ta
rım sektörünün yalnız kendi içinde sorunlar yaratmakla bıra
kılmamış aynı zamanda bu sektörü tüm ekonominin gelişmesinde 
ve sanayileşmesinde, bir ölçüde ayak bağı durumuna sokmuştur,

- Yukarıda belirtilen genel amaç ve hedeflere ulaşma
da, bu sorunlara çözüm getirmek ve tarımsal yapıyı iyileştir
mek üzere bu raporda bazı temel ilke, politika ve tedbirler 
getirilmiştir.

- 4. Plan Tarım için bir sıçrama dönemini başlatmak 
zorundadır.

- 4. Planda öncelikle üzerinde durulacak konular hay
vansal üretim, bitkisel yağ, ihracata dönük sebze ve meyveler 
ve çay sorunudur. Hayvan, pamuk ve tütünde hammadde ihracatı 
devresi kapanmalı ve mamul madde ihracına yönelinmelidir.

- NADAS problemi ele alınarak boş topraklar üretime 
alınmalıdır. Ayrıca Devletin hüküm ve tasarrufunda bulunan fakat 
fakat tesbit ve ihyaya muhtaç çalılık, fundalık, taşlık ba
taklık araziler derhal ele alınmalıdır.



- Tarım kesiminde yaşayanların refah ve mutluluğunu 
artırmak gayesine yönelmiş eğitim, sağlık, konut, yol gibi 
sosyal amaçlı politikalar bu raporun dışında bırakılmıştır. 
Burada tarımsal üretgenliği ve çiftçi gelirini doğrudan doğ
ruya ilişkisi bulunan» a) Üretim b) Yatırım ve harcamalar
c) Teşvik unsurları ve d) Organizasyon ile ilgili temel ilke 
politikalar ele alınmıştır.

- İşlenen toprakların limitlerine ulaşması hatta bir
çok ana ürünler yönünden oldukça elverişsiz olanların üretime 
sokulmuş olması nedeniyle, tarımda üretim artışları, bir yan
dan daha yoğun teknoloji ile birim alan ve hayvan başına ve
rimliliği artırmak, diğer yandan mevcut üretim kalıbını eko
nomik optimuma, yaklaştırmak ilkesine bağlı olarak sağlanmalı
dır. Burada ekonomikoptima, kabul edilen fiyat setleri ve 
teknolojiler ve belirli kısıtlayıcı faktör sınırları altında 
üretim faktörlerinden arazi, girdi ve işgücünün en çok net 
gelir temin edecek şekilde belirli ürünlere tahsis edilmesi 
anlamındadır. Optimuma yaklaşmanın ilk şartı mevcut tarım 
arazilerinin kabiliyetlerine göre ürünlere tahsisi böylece 
uzun sürede dengeli bir arazi kullanma, kalıbının ortaya kon
masıdır. Bu dönüşümün yapılması bazı hukukî sosyal ve İdarî 
güçlükler doğuracaksa da, belirli araçların iyi bir şekilde 
kullanılması ile bu hedefin 15-20 yıllık bir süre sonunda 
gerçekleştirilebileceği mümkün görülmektedir. Toprak ve Tarım 
Reformu çalışmaları altında, tüm tarım alanları için planlı ve 
dengeli bir üretim kalıbının tesbitini takiben, tarım işlet
melerinin en elverişli genişlik ve tiplerinin ortaya konması 
işi, gerek kıt kaynakların en ekonomik şekilde kullanılması
ve böylece üretici gelirini azamiye çıkarması, gerekse tüm

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



ekonomiye sağlayacağı katkısı bakımından yapısal değişiklik
lerin en önemlisi olarak görülmektedir.

- Bugünkü görünümüyle tarım sektöründe, çok parçalı ve 
küçük boyutlu araziler üzerinde halâ geleneksel metodlarla, 
kendi tüketimi içir; üretim yapan küçük aile işletmelerin ço
ğunluğu meydana getirdiği bilinmektedir. Her ne kadar aile 
tipi işletmelerin birçok sosyal faydaları varsa da, orta ve 
uzun sürede, pazara dönük üretimin teşvik edilmesi ve böylece 
pazarlanan tarımsal ürünlerin toplam içerisinde payının ar
tırılması yararlı olur. Bugün çiftçimizin, sanayi mallarımızı 
almak ve tüketmek için takas usülüne başvurması sözkonusu ol
mayacağına göre, pazara dönük üretimle, tarım sektörü sanayi 
mallarımızın bir iç pazarı haline gelecektir. Pazara dönük 
bir tarımın oluşturulmasında ulaşım sistemi ve pazarlama alt 
yapıları, istikrarlı fiyatlar ve etkin bir kredi mekanizması 
en önemli faktörler olarak düşünülmelidir.

- Tarımsal üretim hedeflerine ulaşmada, tarım için yapı
lacak yatırım ve harcamalar çabuk sonuç alma ilkesine bağlı 
olarak gerçekleştirilecektir. Özellikle sermaye/hasıla oranı 
düşük olgunlaşma süresi kısa ve fayda/masraf oranı yüksek 
projeler (girdilerle ilgili projeler gibi) öncelik alacaktır. 
Böyle projeler, gelişme potansiyeli yüksek bulunan ve potan
siyelin kısa zamanda gerçekleştirilebileceği bölge ve alt 
bölgeler de uygulamaya konacak, diğer yandan gelişme potansi
yeli ancak çok uzun sürede değerlendirilebilecek bölgelerde 
ise, şimdiden toprak ve su kaynaklarını geliştirmeye dönük
alt yapı yatırımlarına gidilecektir.



- Olgunlaşma süresi kısa olan yatırım, döviz ve devlet 
cari harcamalarına az ihtiyaç gösteren faaliyet alanları,
(küçük sulamalar çiftçilerce bizzat yürütülecek arazi ıslahı 
çalışmaları, ulaşım için besleyici köy yellafs. yapımı, yüksek 
verimli tohumluk fidan üretim ve dağıtımı, bitki hastalıkları 
ile mücadele hayvan yemleri üretimi köy düzeyinde kısa süreli 
çiftçi eğitimi ve yayım hizmetleri, pazarlama kanallarının 
geliştirilmesi gibi konular) ağırlık kazanacaktır. Ticari güb
re temini bugün için bir miktar dövize ihtiyaç göstermekle 
beraber gübre programı artan bir önemle devam ettirilecek ve 
dağıtım işinde geçmiş yıllarda ortaya çıkan organizasyon ve 
kredi sorunlarının, giderilmesi için ciddi tedbirler alınacak
tır. Tarımın makinalaştirılmasınm kısa zamanda tamamlanabil
mesi mümkün olmakla beraber, gerek döviz gerekse iç sermaye 
gereği yüksek olacağından bu durumun kıt kaynaklarımıza baskı 
yapması beklenebilir. Bununla beraber işgücünü ikame etmek 
yerine onu tamamlayan ve iç kaynaklardan sağlanabilen makine 
ve ekipmanlarla, selektif makinalaşmaya hız verebilir ve böy- 
lece tarımda emeği verimliği arttırılabilir. Hayvancılığa, 
önümüzdeki planlı dönemlerde verilecek önem dikkate alınarak, 
bu alanda, yapılacak yatırımlarla ilgili olarak izlenecek ilke 
ve politikalar açık ve tutarlı olacaktır. Hayvan adedini ar
tırmak yerine, mevcutların ıslahı ve iyi bir beslenmeye tabi 
tutulması ile birim hay/an başına verimliliğin artırılması 
üretimde takip edilecek ilke olacak besi değeri yüksek yemle
rin üretimi hızla arttırılacaktır. Bu konuda öncelik kaşanacak 
projeler, hayvancılık potansiyeli yüksek bölgelerde yem üre
timini hızla artırmağa, besiciliği teşvik etmeğe özellikle et 
tavukçuluğunun ve su ürünleri üretimini artırmağa dönük



olacaktır. Yatırım gereklerinin az ve olgunlaşma süresini kı
sa olması nedeniyle et tavukçuluğu toplumlunuzun halen içinde 
bulunduğu hayvansal protein açığını kısa ve orta sürede kapat
mada en etkin bir yaklaşım olarak görülmektedir. Diğer taraf
tan hayvan ıslahı çalışmalarında bugüne kadar elde edilen 
olumlu sonuçların, vakit geçirmeden ülke düzeyinde yaygınlaş
tırılması, ihtiyaç görülen süt ve et verimi yüksek damızlık 
hayvanların, kaynaklara baskı yaptırmayacak şekilde bir za
manlama programı içerisinde ithal edilmesi ve ithal edilen 
damızlıkların azami kapasitede kullanılmasına önem verilecek
tir.

- Sanayileşmemiz için devlet eliyle büyük yatırımlara 
gidilme zorunluğu, tarıma sınırlı ölçüde kaynak ayrılmasına 
sebep olmaktadır. Tarımsal üretim için öngörülen genel hedefle
ri gerçekleştirmek için devlet harcamaları dışında özel sektö
rün de tarımda yatırım ve harcama yapması için özendirici bir 
tutum takip edilecektir.

Müdahalelerin zorunlu görüldüğü hallerde takip edile
cek ilke, tarımsal ürünlerin ekonomik özellikleri öncelikle 
dikkate alınarak selektif ve ölçülü bir müdahaleye gitmektir. 
Desteklemek üzere seçilen ürünlerde, ®aflasy«aistbaskıyı as
gariye indirmek, daha etkili ve verimli bir pazar sistemi ya
ratmak ve kredi kaynaklarını zorlamamak için, her yıl karara 
bağlanan müdahale fiyatlarının mümkün olduğu kadar "kısa vade 
denge fiyatlarına” yakın ve özellikle ihraç ürünleri bakımın
dan dış pazar fiyatlarını da dikkate alacak seviyelerde tutul
ması zorunluğu vardır.



Dış pazarlarda fiyat-talep elâstikiyetleri “bir" ve 
birim üzerinde olan ve talebi orta ve uzun vadede bir sınıra 
ulaşmıyacağı tahmin edilen ürünler desteklemelerde öncelik 
kazanmalıdır.

Çiftçi gelirini artırmak amaç alındığında takip edile
cek politika ürün fiyatlarını her yıl için bir miktar arttır
mak değil, üretim maliyetlerini düşürücü yönde tedbirler al
mak olmalıdır. Çiftçiye, kâr oranını yükseltmek üzere, modem 
girdiler ve yeni üretim yöntemlerini uygulama fikri aşılanmalı
dır. Üreticilerin fiyat artışları ile değil girdi ve teknik 
bilgilerle desteklenmesi ilkesi, fiyat mekanizmasını bir ölçü
de serbest bırakacak ve bımun sonucu olar*k tarımda daha iyi 
bir kaynak tahsisi mümkün olacaktır.

Ürün arzını artırmak üzere fiyatların araç olarak kul
lanılması halinde ise fiyat-arz duyarlılığı yüksek olan ürün
lere öncelik verilmelidir.

Fiyatların ilân zamanı önemli bir konudur. Amaç üreti
mi artırmak (veya azaltmak) ise fiyatlar tek yıllık ürünler 
için ekim işleminden önce ilân edilmelidir. Çok yıllık ürün
lerde fiyat ancak dört-altı yıl sonra etkili olacaktır. Amaç 
çiftçiye gelir istikrarı sağlamak ise fiyatlar mahsulün duru
mu belli olduktan sonra yani hasattan önce ilân edilmelidir.
Bu noktada arz ve talep az çok belli olacağı için destek fi
yatlarının, denge fiyatlarına yakın olması sağlanır, böylece 
gereksiz stoklara veya normalin al tında alımlar yapılmasına 
engel olunabilir.



- Tarımda sağlanacak üretim artışının tüketime kayması 
yerine önemli bir bölümünün tekrar üretken alanlara dönüşmesi 
için özellikle üretimi artırıcı teşvik unsurlarının bu yönde 
kullanılması sağlanmalıdır. Tarım ürünleri fiyatları ile Tarım 
dışı ürün fiyatları arasında bir dengenin kurulması ile artan 
üretimden» çiftçinin iyi bir pay alması ve böylece çiftçinin 
daha çok yatırım ve harcama yapması sağlanacaktır.

- Çiftçi tarafından yapılacak yatırım ve harcamalarda
,kredi mekanizması alışılmış düzeninden çıkarılacaktır. Kredi
ler fakir nüfusumuza yapılabilecek bir gelir transferi veya 
refah yardımı değil, üretimi artırıcı kıt bir kaymak olarak 
düşünülmelidir. Bununla beraber kendine yetersiz çiftçi aile
lerinin bir ölçüde devletçe desteklenmesi gerektiği de bir 
gerçektir. Bu iki amaca ulaşmada, kredi kaynaklarının tarım
sal gelişme amacına yönelmiş üretgen kredi fonları ve küçük ç 
çiftçiye dönük kredi fonları şeklinde ayrı ayrı düşünülmesi 
üretgen kredilerin projeye bağlı ve kontrollü olarak, geri 
ödeme potansiyeli yüksek projelere kaydırılması zorunludur..
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I- GENEL İSTİHDAM DURUMU

Gelişen nüfusu artan ve şehirleşen Türkiye'de istihdam 
en önemli bir mesele olmuştur. İktisadi gelişmenin ve sanayi
leşmenin ortaya çıkardığı yeni iş imkanları, emek piyasasına 
genel emek arzım tam olarak karşılayamamaktadır. Esasen ik
tisadi kalkınma ile birlikte gelen teknolojik ilerleme, veri
min yükselmesi, tüketici tercihlerinin değişmesi, yükselen 
ücretler ve diğer faktörler işgücüne karşı talebin şiddetini 
azaltmaktadır, (l)

Kalkınma planlarında istihdamın sanayileşmeye parele. 
olarak gelişeceği düşünülmüşse de, mevcut yatırım ve üretim 
artışının istihdam probleminin çözümünde yeterli olmadığı or
taya çıkmıştır. Nitekim, Birinci ve İkinci Plan dönemlerinde 
yatırımların gerçekleşme nisbdti istihdamdaki gerçekleşmeye 
göre çok yüksek olmuştur. Birinci pl'an döneminde yatırımların 
yüzde 93.55 oranında gerçekleşmesine karşılık, istihdamın 
yüzde 57.60 oranında gerçekleştiği müşahade edilmiştir. İkin
ci Plan döneminde de, yatırımlardaki nisbeten yüksek gerçek
leşmeye rağmen istihdamdaki gerçekleşme, hedeflerin yarısını 
dahi karşılayamamaktadır. (2) Yeni perspektif döneminde de, 
istihdam sorununun çözümü-hatası denenmiş bir model olmasına 
rağmen-sanayileşmeye ve üretim artışına bağlanarak, bu konuda 
gerekli tedbirler ikinci derecede ele alınmıştır.

Türkiye nüfusunun genç ve dinamik yaş yapısı dolayısıyla, 
0-14 yaş gurubunun toplam nüfus içindeki payı, 1955 yılında 
yüzde 39,4 den, 1970 yılında yüzde 41*l'e çıkarken iktisaden 
faal nüfusun bulunduğu 15-64 yaş gurubunun payı yüzde 57'2 den 
54*5'® düşmüştür. *-14 ve 65 yaş guruplarının toplam içindeki



paylarının artması, iktisaden faal üretici nüfusu teşkil eden 
15-64 yaş gurubunun geçindirmek zorunda olduğu kişi sayısının 
artması demektir. İktisaden faal her bir kişininin kendisi 
dışında geçindirmekle mükellef olduğu kişi sayısını gösteren 
bağımlılık oranlarında, 1955-1970 döneminde gittikçe artarak, 
1970 yılında binde 836'ya ulaşmıştır.

Türkiye'de istihdam fazlası sorununun ana sebepleri, 
hızlı nüfus artışı, yüksek şehirleşme hızı, sanayileşmenin 
tam olarak mihverine oturamaması, işgücünün yeterli nisbette 
vasıflı hale getirilememesi ve tarıma gerekli yatırımın ya
pılmaması gibi engellerdir. Bu unsurların tesiri sonucunda 
istihdam fazlası olayı, 15-64 yaş nüfusu yılda ortalama yüzde 
2,4 istihdam ise yılda ortalama yüzde 1,2 oranında bir artış 
göstermiştir. Keza tabloda görüldüğü gibi, 1970 yılında 12,5 
milyon kişiden 1972 yılında 14,1 milyon kişiye çıkarken; ay
nı yıllarda 15-64 yaş nüfusu yüzde 27,3 oranında artmıştır.

TARIMDA İSTİHDAM :

1970 nüfus sayımı İo 1 örnekleme sonuçlarına göre, tarım 
iBtihdamda 1970 yılında 1965 yılına göre 500.000 

bir azalma görülmektedir. Tarım faaliyetlerinin en 
ğu devrelerde dahi ihtiyacın üzerinde bulunan işgücü 

fazlası ve gizli işsizlerin baskısı köyden şehire göçü hızlan
dırmaktadır.
(1) Prof.Dr.Nevzat Yalçıntaş, a.g.e.s.171 "
(2) İkinci Beş Yıllık dönemindeki istihdam gerçekleşmeleri, 

Devlet Planlama Teşkilatınca henüz hesaplanmadığı için 
gösterilememiştir.



1960 nüfus sayımında iktisaden faal nüfus 9.110.000,

1965 yılında ise 9.287.000 olarak tesbit edilmiştir. 1970 yı

lı örneklerine göre ise bu nüfus 8.763.000'e düşmüştür. 1972 

yılında 8.763.000 civarında kabul edilen tarım sektörü istih

damının 1977 yılında 8.600.000 dolaylarına ineceği kabul edil

mektedir. Tablo : 3 üçüncü plan döneminde tarım sektöründeki 

istihdam ve işgücü fazlasını vermektedir.

Tarım sektöründe bu 8.600.000 işgücü ve ailesi sosyal 

güvenlikten de yoksun bulunmaktadır.

1971 yılı sonuna kadar yurt dışına çıkan 570.000 civa

rındaki iş gücünün 1972 yılı sonunda 650.000 e çıkacağı ve 

üçüncü plan devresinde buna 35O.OOO civarında işgücünün ka

tılacağı tahmin edilmekte idi. Bu katılımın en büyük kısmı

nın tarım sektöründen olacağı açık bir gerçektir. Nitekim ha

len dış memleketlere çıkan işgücü bu tahminleri doğrulamış 

bulunmaktadır. ,
TARIM SEKTÖRÜNDE ÇALIŞMA SORUNLARI :

Tarım sektöründe çalışanların çeşitli tarım kollarına 

göre ücretleri genellikle 15-20 TL. arasında değişmekte pek 

ııahdut işlerde 35-40 TL.nı bulmaktadır. Bazı bölgelerde ise 

tarım işçilerinin durumunu düzenleyen bir kanunun bulunmaması 

îolayısiyle ücretler kanuni asgari ücretlerin altına inmekte

dir. Tarım işçilerinin asgari ücretleri, iş kanununa dayana

rak asgari ücret merkez komisyonunca bölgeler dikkate alına

rak Çalışma Bakanlığında tesbit edilmektedir.



Tarım sektöründeki iş münasebetlerini düzenleyen bir ka
nuna büyük ihtiyaç duyulmaktadır. Ancak, tarım iş kanununun 
tarımın özelliklerini dikkate alan, tarımın rizikolarını ve 
çiftçinin ihtiyaçlarıni gözönünde bulunduran bir kanun olarak 
çıkarılması zorunludur.

Tarım sektöründe sendikalaşma işçi haklarının korunması 
yönünden önemli görülmekle beraber, tarımda hedef olan mahsu
lün canlı oluşu dolayısiyle diğer iş kanunlarındaki hukuk an
layışının aynen tatbikine tarımda imkân görülmemektedir. Mah
sul ihtiyaçlarının esas tutulmak şartı vardır. Çünkü cansızla 
uğraşılan bir imalatta, bir fabrikada, muayyen zamanda kesi
len iş yeniden başlatıldığında o noktadan itibaren imalat de
vam ettirilebilir. Halbuki tarımda, zamanında ekimi dikimi 
ve sulunması yapılmayan bitki, yemlemesi ve sağlık kontrolü 
geciken bir hayvan ölür. Bütün herşeye yeniden başlamak icab- 
eder. Bu da asgari yıl ile ifade edilen zaman biriminin kay
bına ve çiftçinin mahvolmasına sebep olur.

Böylece dönem başında istihdam dışında kalan nüfus 3,5 
milyon iken bu miktar yüzde 80,1 oranında artarak IÇT- yılın
da 6,2 milyon kişiye ulaşmıştır.

1974 yılında ise istihdamda ^ 0,4 oranında bir gerileme 
olmuştur. İstihdam miktarı 1972 yılında 14.110 milyon iken 
14.050 milyona düşmüştür.

On yıllık planlı dönemde, çalışabilir yaştaki nüfusun 
yılda ortalama 440 bin civarında artmasına karşılık, bunun 
ancak 160 bin kadarına üretken faaliyet alanlarında istihdam



yaratılabilmiştir.(1) Bunun sonucunda işgücüne katılma oran
larında düşmeler olmuştur. 1965 yılında yüzde 43»4 olan işgü
cüne katılma oranı, 1970 yılında yüzde 40,8'e 1972 yılında 
ise /£ 3 0'a düşmüştür.

Birinci plan döneminden sonra ikinci ve üçüncü plan dö
neminde kalkınma büyük ölçüde sanayileşmeye bağlanmış ve ya
tırımlarda bu prensip esas alınarak sanayiye özel yer ayrıl
mıştır. Bu 1967-1973 döneminde olduğu kadar üçüncü beş yıl
lık planla ve 1995'e varan perspektiftede böyle görülmüştür.

Ancak sanayileşmenin ve tarım dışı sektörlerin istihdam 
sorununu kısa sürede çözümlemesini beklemek hayaldir. 1 ve 2. 
planda da istihdam artışlarının işgücü arzını karşılayamadığı 
bir gerçektir. 15-64 yaş arasındaki aktif insan gücündeki can
lılık, aynı yaşlar istihdamından fazla olduğundan zamanla bü
yüyen bir (işgücü fazlası) birikimine sebep olmuştur. İstih
dam için ortalama artış $ 1,2 iken iktisaden nüfusun artış 
erdeksi ise yılda ortalama +2,4 göstermektedir.

İstihdam ile işgücü arzı arasındaki farkı gösteren insan 
gücü fazlası tarımda 1962'de 235.000 iken 1970 yılında 
750.800.000 civarında olmuştur. Tarımda işgücü fazlasının ek
lemesi ile toplam işgücü fazlası 1962 yılında 985.000 iken 
1967 yılında 1.600.000'e varmıştır.

Tarım sektöründe asgari geçim indeksine yaklaşan bir ge
çim olanağı bulunmayan işgücü fazlasının bir kısmı şehirlerde 
çok düşük gelirli bazı faaliyetlerekatılmaktadır. Bu faaliyet
ler, şehirlere geçici veya devamlı göçlere sebep olmakta bir 
kısım köylülerde yurt dışına göçmektedirler.



- fa -

Tablo 1, planlı dönemdeki istihdam durumu hakkında genel 
bir fikir vermektedir.

Bu yapısıyle istihdamın en büyük sorunu iş gücü fazlası 
olarak görülmekteder. Bunun büyük ağırlığını da tarım sektörü 
çekmektedir. Tarımda yüksek işgücü fazlası ve bunların en dü
şük ücretlerle bile olsa şehire akması, tarım sektöründe sos
yal güvenlik ihtiyacının da açık bir belirtisi olarak kabul 
edilmelidir.

İşgücü fazlası istihdamdaki açık dolayısıyla her geçen 
yıl artmaktadır. 1974 te 1.760 milyon, 1975 te 1.740 milyon 
olmuş 1977 de ise 1.800 milyona ulaşacağı tahmin edilraekte-r 
dir. (Tablo : 2)

Çiftçinin yalnız kendisi değil mahsulü de çeşitli teknik 
ve doğal rizikolarla karşı karşıyadır. Çiftçi namsul garanti
sine sahip bulunmamaktadır. Konu aynı zamanda milletin bes
lenmesi konuşudur.

Bu bakımdan çalışma zamanları iyi ayarlanmalıdır. Tarım
da greve yer vermek bu yönden mümkün görülmemektedir. Bunu 
sağlık konusu gibi anlamak mecburiyetindeyiz.

Tarım sektöründe de tarım dışı sektörlerde olduğu gibi 
işveren işçi münesebetlerini dengeli olarak yürütmek zorunlu- 
ğu ile karşı karşıya bulunmaktayız.

Tarım sektöründe maleyitin büyük bölümünü işçilik teşkÜ
etmektedir._______________._______________________________
(1) Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı, b.108



Türk çiftçisi tarlasında bütün aile efradı ile çalışmak
tadır. Tarımdaki düşük gelir, asgari ücretlerin bilhassa kü
çük işletmelerin hakim olduğu kırsal yörelerde uygulanmasına 
imkân tanımamaktadır. Bu bakımdan da tarım iş kanunununda ka
mu kesimi ve şahıslara ait orta ve küçük işletmeler için özel
likler ve sosyal güvenliğin tarımda yalnız işçilikle hayatını 
kazananların değil hakiki çiftçilerin de hakkı olduğu gerçeği 
kabul edilmelidir.

Tarım sektöründe iş kazaları,ağlık sigortası gibi sos
yal güvenlik konularının yanında, en az bunlar kadar önemli 
olan tabii afetler de, memleket iklimi ve koşulları içinde, 
sosyal güvenliğin üretici yönünden önemli bir sorunudur.

Her tabii afetle (dolu, sel, taşkın, hastalık, kuraklık 
vs.) çiftçinin zararı railyonlkrla ifade edilen rakkamları bul
maktadır. Çiftçi ve köylüler yönünden insaniradesi dışında 
meydana gelen bu hadiseler, çiftçinin insan haysiyetine yara
şır bir hayat seviyesine ulaşmasında zaman zaman önemli engel
ler yaratmaktadır. Çiftçi mahsul garantisine de sahip olmalı
dır.

Fakat tarım sektöründe bu güne kadar çiftçinin geçim ve 
sağlığı yönünden garantiye yönelen hiçbir sosyal güvenlik ted
biri kanunlaşmamıştir.



TABLO : 1- PLANLI DÖNEMDE İSTİHDAMDA GENEL GELİŞMELER

(Bin Kişi)

15-64 Yaş İstihdam İstihdam Dışı Artış

Yıllar Nüfusu Artış Oranı Miktarı Artış Oranı 15-64 Yaş Nüfusu Oranı

1962 15-970 - 12.520 - 3-450

1967 17.920 12.2 13.270 6.3 4.650 34.2

1972 20.350 13.6 14.110 6.0 6.240 34.7

1977 21.570 6.0 14.050 -0.4 7.520 20.5

KAYNAK : Devlet Planlama Teşkilatı ve Odalar Birliği - 1975 İktisadi Raporu,



TABLO : 2 - İSTİHDAMIN GENEL DURUMU VE İŞGÜCÜ FAZLASI

(15-64 Yaş) 
(Bin Kişi)

1972
(D

1973
(2)

1974
(3)

1975
(4)

1077 Tahmini 
(5 l

I- İŞGÜCÜ ARZI (a) 14.320 14.670 15.010 15.330 16.08C
II- İŞGÜCÜ TALEBİ 13.595 13-946 14.050 14.340 14.980

- Tarımda Fiilen Çalışanlar "8 .760 8 .760 8.700 8.670 8.600

- Tarım Dışı 4.620 4.920 5.200 c ' .  520 6.197
- Bilinmeyen 130 130 130 180 123

- Yurtdışına giden işgücü (c) 25 136 20 20 c 0

III- TARIMDIŞI İŞGÜCÜ FAZLASI (I - II) 725 724 960 990 İ .10C

IV- TARIMDA EN FAAL MEVSİMDEKİ İŞ
GÜCÜ FAZLASI 850 840 800 7^0 700

V- TOPLAM İŞGÜCÜ FAZLASI (III - IV) 1.575 1.564 1.760 1.740 1.800
VI- İŞGÜCÜ FAZLASI ORANI (Yüzde) 11.0 18.6 11 .7 11 .4 11 .2

KANYAK : Devlet Planlama Teşkilatı.

(a) Toplam işgücü arzından - jandarma sayısı ile yurt dışına göderilen işgücü 
düşülmüştür.

(b) Planda öngörülen sektörel katma değer artışlarına göre hesaplanmıştır.

(c) İşgücü talep eden ülke koşullarının değişme ihtimali gözönüne alınarak ih-
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TABLO : 3 - TARIM SEKTÖRÜ İSTİHDAM VE İŞGÜCÜ TAHMİNLERİ

(15-64 Yaş) 
(Bin Kişi)

1972
( D

1 9 7 3
( 2 )

1974
( 5 )

1975(a)
( 3 )

1977
Tahmini

( 4 )

Tarımda Fiilen Çalışanlar 8.760 8.760 8.700 8.670 8.600
^arımda En Faal Mevsimdeki 
İşgücü Talebi 7.910 7.920 7.900 7.920 7.900
Tarımda en Faal Mevsimdeki 
İşgücü Fazlası 850 840 800 750 7 0 0

KAYNAK : Devlet Planlama Teşkilatı
(a) Planda öngörülen Sektörel Katma değer artışlarına göre hesaplanmıştır.



il- SOSYAL GÜVENLİK

1975 yılı genel nüfus sayımı geçici sonuçlarına göre 

nüfusumuz 40.197.669'a ulaşmış bulunmaktadır.

Bu nüfusun 23.076.000'i yani $ 57.4 ü kırsal alanda ya

şamaktadır. (Tahmin)

Ana yaş gruplarına göre nüfusumuzun dağılımı ise:

0-14 yaş grubu erkek 1o 36.5 Ortalam t 37.2

0-14 " II kadın f> 37.8 N

15-64 ■ II erkek İ 57.6 H % 56.4

15-64 M II kadın 1° 53.3
W

65-65- " M erkek * 5.9
M t 6.4

65- " M kadın t 6.9

1975 yılı sayımlarına göre köy ve şehirde oturanların

oranı henüz belirlenmemiştir.

1970 sayımına göre şehirde oturan nüfusun # 35.9 u köy

de oturanlar ise ^ 6 4 . 1  i teşkil etmektedir,

1975 yılında tarımda tarım kesiminde 8.7 milyon insanın 

çalıştığı ve en faal mevsimde 750.000 kişilik işgücü fazlası 

olduğu tahmin edilmiştir. Bu iş gücünün 1976 yılında 8.680.000 

e düşeceği sanılmaktadır.



Tarım kesiminde 4.9 milyon ailenin yaşadığı anlaşılmak
tadır. İstatistikler sanayi ve hizmetler sektöründeki geliş
me akımının var olduğunu göstermektedir.

Yapılan araştırmalara göre şehirlere akın;

a- (Köydeki) Tarım sektöründeki fert başına düşen ge
lirin azlığı,

b- Köye götüriilememiş sosyal nimetlerden faydalanma 
imkanları ve arzusu,

c- Sosyal güvenliğe kavuşmak.

düşüncesinden doğmaktadır Bu sayılanların dışında bazı özel 
nedenler, bazı aileleri şehire göçe zorlamakta ise de bunla
rın oranı oldukça azdır.

1. TARIM DIŞI SOSYAL GÜVENLİK (SOSYAL GÜVENLİK VE UY
GULAMALARI ) :

Sosyal Güvenliği "İnsanın doğumundan ölümüne kadar 
geçimini, sağlığını (güvence) emniyet altına almak, gününden 
ve geleceğinden emin olmasını sağlamak, olarak tarif edebi
liriz."

İmparatorluk devirlerinden itibaren günün şartları
na göre çeşitli şekiller alan sosyal güvenlik, 1948 yılında 
Birleşmiş Milletler insan hakları beyannamesinde genel anla
mını bulmuş ve bütün dünyaya yayılmıştır.



Yurdumuzda 1961 Anayasasının 48. maddesi ile Sosyal 
Güvenlik devletin görevleri arasında Anayasa emri olarak yeri
ni almıştır. Anayasamızdaki bu maddeye göre "Herkes sosyal 
güvenlik hakkına sahiptir. Bu hakkı sağlamak için sosyal si
gortalar ve sosyal yardım teşkilatı kurmak ve kurdurmak dev
letin ödevlerindendir."

Ancak Türkiyemizdeki uygulamaya bakacak olursak:

1. Sosyal Sigortalar Kurumu
2. T.C.Emekli Sandığı
3. Bağ-Kur
4. Ordu Yardımlaşma Kurumu
5. Bankalaı^-Reasürans Şirketleri 

ketlerine ait Sandıklar.
ve Sigorta Şir-

6. 151 Sayılı Kanunla kurulu amele birliği gibi
kuruluşlar vasıtasıyla sosyal güvenlik sağlan-
mağa çalışılmaktadır.

Halen kurumlara göre 1975 yılında 3.365.000 çalışa
nın sosyal güvenliği ve bunların ailelerine, statülerine göre 
yardımlar sağlanmıştır.



Bunların kurumlara göre dağılımı ise aşağıdaki gibi
dir.

KURUMLARA GÖRE SİGORTALI SAYISI

Sigortalı (1000)kişi

Sosyal Sigortalar Kurumu 1.650 1.980
T.C.Emekli Sandığı 850 950
Bağ-Kur (1974 yılı ilk sekiz ayı) 825 925
Banka ve Reasürans Şirketleri Yard. Sand. 40 45

T o p 1 a m 3.365 3-900

Tabiodanda görüleceği üzere sosyal güvenliğe kavuş
muş nüfus, toplam nüfusun # 23'ü civarındadır ve tamamen ta
rım dışı sektörleri kapsamaktadır. Kırsal alanda yerleşmiş ve 
tarım sektöründe geçimini sağlayan nüfusun yüklaşık ^ 57'sini 
teşkil eden 25 milyon tarım nüfusu bütünü ile sosyal güvenlik 
dışında bulunmaktadır.

2. TARIM SEKTÖRÜNDE ÇİFTÇİNİN SOSYAL GÜVENLİK İHTİYACI:

Nüfus gelişimi, nüfus hareketleri, bağımlı nüfus 
oranı ve sosyo-ekonomik yapıdaki gelişmelerle yakından ilgi
lidir.

Doğum-ölüm oranları, sosya-ekonomik gelişmesi ileri 
olan yörelerde daha düşüktür.



Nitekim şehirsel yerleşim yerlerinde doğum oranı.
£ 031, kirsal alanda ^ 044 tür, ölüm oranı ise şehirlerde 
i- 011, kırsal alanda ise 1° 017, dir. Bebek ölümleri ise kır
sal alanda daha yüksek olmaktadır.

İstatistikler ve veriler sosyal sağlık hizmetleri
nin bu güne kadar şehirsel yerleşim sahalarına yöneltildiğini 
göstermektedir.

Tesislerin yanısıra, sağlık hizmetlerini kırsal 
alanlara götüren sağlık personelide miktar ve nitelik yönün
den yetersizdir. Değil köylerde birçok bucakta ve bazı ilçe
lerde doktor bulunmamaktadır. Kırsal alanda ancak bazı yer
lerde sağlık memuru bulunmakta bazı bölgelerde birçok köye 
bir köy ebesi düşmektedir.

Bu veriler sosyal güvenliğin iki ana unsurundan bi
ri olan "Sağlık garantisi" nin tarım sektörü yönünden ne ka
dar ihmal edildiğini açık olarak ortaya koymaktadır.

Sosyal güvenliğin ikinci en önemli faktörü olan 
Geçimin güvence altına alınması" konusunda ise tarım sektö
ründe iki konuyu birden ele almadıkça bu ilkenin sağlanması 
düşünülemez.

II

Tarımda, zamanında ekimi, dikimi ve sulanması ya
pılmayan bitki, yemlemesi ve sağlık kontrolü geciken bir hay
ran ölümle karşı karşıyadır.



Bu takdirde herşeye yeniden başlamak gerekir. Bu da 
asgari yıllar ile ifade edilebilen zaman ve gelir kaybına se
bep olur.

Türk çiftçisi tarlasında çoluğu çocuğu dahil bütün 
aile efradıyla çalışmaktadır. Tarımda, küçük işletmelerin 
çokluğu da dikkate alındığında, gelir seviyesi düşüktür.

Diğer tarım dışı sektörlere oranla fert başına gelir 
1/4-1/5 oranındadır.

Ayrıca gerek çiftçinin kendisi gerekse ürünü ve 
hayvanı tabiat şartlarının etkisi altındadır. Elinde cİmayar- 
tabıi tehditlerle karşı karyıyadır. Ani olarak teşekkül eder, 
hava şartları, göz nuru vererek, alın ten dökerek, bir üre
tim döneminde parasını varını yoğunu harcadığı mahsulün kay
bına sebep olabilir. Çiftçilik yapamaz duruma düşürür.

Bitki ve hayvan varlığı çeşitli hastalıklar, hasers 
t ol , aolu, kuraklık, sel, seylap şiddetli yağmur ve fırtına
lar gibi tehlikelerle karşı karşıyadır.

Bu bakımdan:

1. Çiftçi ve ailesinin uzur. vaoeiı sigortası
2. Ürün ve hayvanların sigortası aynı zamanda 

düşünülmelidir.



2.2. TARIMDA SOSYAL GÜVENLİK :

Karekteristiklerinde temelde var olan dağınık
lıklar nedeni ile tarımda sosyal güvenlik aşağıdaki üç temel
güvenlikten teşekkül etmelidir.

1. Çiftçilere ve bakmakla yükümlü oldukları 
kimselere, malüllük, yaşlılık ve ölüm hal
lerinde yapılacak yardımlar.

2. Sağlık sigortası yardımları,
3. Ürün ve hayvan sigortası yardımları,

Bu yardımlar Ziraat Odaları ve Türkiye Ziraat 
Odaları Birliği Kanununa göre asli üye hakiki reşit çiftçile
ri ve onların geçindirmekle yükümlü oldukları kimseleri kap
samalıdır.

Bu yardımlar çiftçi temsilcilerinin yönetimine 
katıldıkları özerk bir "Sosyal Güvenlik Kurumu" tarafından
yapılmalı ve T.Z.O.B. ve Ziraat Odaları fiili görev almalıdır.

*

Çiftçilerden güçleri oranında pirim alınmalı, 
devlet katkısı mutlak sağlanmalıdır. Güçsüzler için muafiyet 
tanınmalıdır.

Kurum tarafından bir fon kurularak çiftçiye, 
üretime dönük çeşitli kredi yardımları da yapılmalıdır.



2.2.1. UZUN VADELİ VE EKONOMİK YÖNLÜ SOSYAL
GÜVENLİK :

Sosyal Güvenlik bu dalı» tarım dışı sek
törlerde olduğu gibi, sigortalıyı ve geçindirmekle yükümlü 
olduğu kişileri kapsamalıdır.

Çeşitleri aşağıdaki gibi sıralanabilir:

a) Yaşlılık (emeklilik) sigortası (yar
dımları )

b) Çocuk yardımı
c) Koruyucu aile yardımı
d) Yetim ve dulluk yardımları
f) İş kazısı ve sakatlık yardımları

2.2.2. SAĞLIK SİGORTASI YARDIMLARI

a) İş kazaları ve meslek hastalıkları 
sigortası

b) Sigortalının eş ve çocuklarının, si
gortalının ana ve babasının hastalık 
sigortası (hastalık, tedavi ve reha- 
bilatasyon yardımları)

c) Analık sigortası
d) Ölüm yardımları sigortası



2.2.3. ÜRÜN VE HAYVAN SİGORTASI

Çiftçinin, ürettiği bitkisel ürünler 
ve hayvanların kendi elinde olmayan sebeplerle yok olması ve
ya arızalanması halinde çiftçinin ekonomik gücünü büyük ölçü
de azaltacak veya yok edecek tehlikelere karşı çiftçi malları, 
ürün ve hayvanları sigortala ranalıdır. (Tabii afetler, hastalık 
yangın vb. gibi)

2.3. TABIM VE ORMAN İŞÇİLERİNİN SOSYAL GÜVENLİĞİ

Tarım ve orman işçilerini kapsayan kanun tasırısı 
halen T.B.M.M.de bulunmaktadır.

Gerek devlete ait tarım işletmelerinde, gerek
se özel kişilere ait işletmelerde «olsun devamlı, mevsimlik 
ve kısa süreli olarak çalışan işçileri kapsayan bu kanunda 
iki önemli nokta mutlaka dikkate alınmalıdır.

1. Bunların SSK. kapsamı dışında işe girme
leri veya başka bir sosyal güvenlik kuru- 
munun kapsamına girmeleri halinde soByal 
haklarının kaybolmaması için devir hakla
rı saklı olmalıdır.

2. Tarım sektörü hastahaneler gibi canlı ile 
uğraştığından grev hakkı olmamalı veya 
bitkisel ve hayvansal ürünün mahvolması 
önleyici maddelerve istisna hükümleri 
mutlak olarak kanunda yer almalıdır.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



III- TARIMSAL ALANDA ASAYİŞ

Kırsal alandaki emniyet ve asayiş düzensizleği öteden 
beri tarımsal üretimimizin güvenlik içerisinde yürütülmesini 
engelleyen belli başlı etkenlerden birisidir.

Çiftçi, köyünde malına ve canına yapılcak hareketlere 
karşı çok hasastır. Can emniyeti yasalarla güvence altına 
alınmıştır. B/lal emniyeti ise 1951 yılına kadar 442 sayılı Ka
nunla temin ediliyordu. Köy ve kır bekçileri bakımından, ka
nunların maddelerinin işlemez hale gelmesi neticesinde konu, 
14? sayılı köy kanunundan dışarı çıkarılarak 4081 sayılı çift
çi malları koruma kanunu çıkarılmıştır.

Bu suretle :

1- Her türlü ekili ve dikili arazilerin şahıs ve hay
vanlardan korunması sağlanmış,

2- Bu görevleri yapmak üzere köylerde ihtiyar kurulla
rı, kasaba, bucak ve ilçelerde çiftçi malları koru
ma kurulları kurulmuştur.

3- Kurulları murakabe etmek üzere ilçelerde kaymakam
ların başkanlığında ilçe ziraat mühendisi, hükümet 
veterineri ve seçilmiş 5 çiftçiden müteşekkil bir 
murakabe kuruluna görev verilmiştir.

4- Kurulun çalışması yarı özerk olup bütçesini kendisi 
hazırlar murakabe heyetinin tasdikiyle kesinleşir.

5- Koruma sandığı devlet malı durumunda olup haczedil
mez .

6- Çiftçinin ekili dikili arazilerini, koruna kurulun
ca tutulan koruma bekçileri korur.



Çiftçi malları koruma kanununun çıkarılmasından bugüne 
kadar 36 yıl geçmiştir. Mevcut kanunla kırsal bölgelerdeki 
asayiş ve güvenliğin teminine çalışılmış isede kanunun günün 
şartlarına cevap veremediği görülerek 1965 yılından beri par- 
lementerler ve Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 
değişiklik tasarıları T.B.M.M. ne verilmiştir. Son Bakanlık 
teklifi Maliye ve Plan-Bütçe komisyonlarında görüşülmüştür. 
Halen Tarım komisyonundadır.

IV- TARIMSAL ALANDA YERLEŞİM

1. Konut ve Tarımsal Yapılar :

I.II.III. Beş Yıllık Planlarla konut için getiriler 
ilke ve tedbirler incelendiğinde; iskân politikasına ve yun 
şartlarına uygun mahalli malzeme ve teknolojiden yararlanarak 
sağlık bakımından yeterli ekonomik standartta halk konutu ya
pımı öngörülmüştür.

Kırsal alan ve şehirler için genel olarak verilen 
bu ilke ve tedbirlerin kırsal alanda gerçekleşmesinde kendi 
evini yapana yardım metodu uygulanması ağırlık kazanmaktadır.

Planlarda, ahır, ağıl, kümes, depo, hangar vb. ta
rımsal yapılara ilişkin ilke ve tedbirlere yer verilmemişti'.

I.Beş Yıllık Plan döneminde konut yatırımı genel ya
tırım hacminin # 20 sini geçmiyecek şekilde planlanmıştır.



Köy konutları için 1.185.000.000 lira öngörülmüştür. 
Bu yatırım çerçevesinde 141.746.000 lira "kendi evini yapana 
yardım" yatırımı ayrılmıştır.

II.Beş Yıllık Plan döneminde köy konutları için 
1.2 milyar lira tutarında yatırım planlanmıştır.

III.Beş Yıllık Plan döneminde yatırımlar ve kamu 
yatırımları olmak üzere ele alınmış ve köy konut uygulaması 
için kamu katkısı 230 milyon olarak alınmıştır.

Kırsal alanın bugünkü yerleşim yapısı bölgelere gö
re değişmekle beraber topoğrafik yapı, toprak ve sulama im^- 
kanları, alt yapı pazar gibi etkenler yerleşim yapısının oluş
masında etkin olmaktadır.

Tablo da görüldüğü gibi 35.640 köy ve 34.740 köye 
bağlı yerleşim birimi mevcuttur.

Tablo : Kırsal Yerleşim Birimleri

Toplu Köy Dağınık Köy Toplam Köy Köye Bağlı Yerleşim
_________ _ _____________ __ ________ ________Birimi______

23.303 12.337 35.640 34.740

Kaynak : III.Beş Yıllık Plan

Kırsal yerleşimin dağınık olan yapısı ve sayısının 
çokluğu, kırsal alana götürülen yatırımların maliyetini ar
tırmakta, hizmetlerin daha çok köylüye iletilmesini olumsuz 
yönde etkilemektedir.



Toprak ve Tarım Reformu uygulamalarının başlamış 
olması, tarımda makineleşme, sulama ve toplulaştırma hizmet
lerinin yaygınlaştırılmasına parelel olarak tarımsal yerleşi
min yeniden düzenlenmesinin önemini daha da artırmaktadır.

Konut ve Tarımsal Yapılar :

İhtiyaç ve Sorunlar

Kirsal alanda konut ve tarımsal yapıların miktarı, 
kalitesi, yapı malzemesi, sağlığa uygunluğu bakımından kesin 
değerler bilinmemektedir.

Bölgelerin ekolojik yapısı tarımsal bünye, mülkiyet 
dağılımı ve sosyo-ekonomik durumlarına göre konut ve tarımsal 
yapılar arasında farklılık bulunmaktadır.

III .Beş Yıllık Planda; Nüfus artışı ve ailelerin 
küçülme eğilimlerine göre 1978 yılında kırsal alanda 8.000 
konut ihtiyacı hesaplanmıştır.

Konut ve tarımsal yapıların miktarı kadar, kalite, 
nitelik ve kullanımı önemlidir. Nitekim III.Beş Yıllık Plan 
döneminde 443*000 konut ihtiyacının 317.500 ü eskiyen konut
ların yenilenmesi olarak gösterilmiştir.

III.Beş Yıllık Plan döneminde Toprak ve Tarım Refor
mu uygulamaları yerleşim planlaması, yeni yeter gelirli tarım
sal işletmelerin kurulması, yerleşim kademeleşmesi, merkez 
köyler, uygulamaları, sulama ve toplulaştırma yatırımlarının 
aktarılmasıyla tarım işletmelerinin özelliklerine göre konut 
ve tarımsal yapı ihtiyacı artacaktır.



2. Sosyal. Yapılar ve Kanalizasyon :

ihtiyaç ve Sorunlar :

• Şu andaki durumu itibariyle köylerimizdeki sosyal
yapılar gerek nitelikleri gerekse sayıları bakımından yeter
li değildirler.

1974 Nisan sonu itibariyle 872 Sağlık ocağı, 2748 
sağlık evi, 794 çocuk sağlığı merkezleri mevcuttur. PTT tele
fon irtibatı olan köylerin sayısı 2463 e ulaşmış olmasına 
rağmen bütün köylerimizin $ 7 sini teşkil etmektedir.

1963 yılında yapılmış olan bir başka istatistiğe 
göre ise köylerimizde 4.424 okuma odası 19.288 köy odası 1227 
hamam, 16.209 umumi hela, 35.687 cami bulunmaktadır.

Kırsal alanlardaki yerleşim birimlerinde tuvalet 
yetersiz kanalizasyon ise yok denecek kadar azdır. Şimdiye 
kadar köylerin kanalizasyon sorunu ele alınmamıştır. Tuvalet
lerin foseptik çokurları da yetersizdir veya açıkta bulunmak
tadır. İnsan ve hayvan sağlığını tehdit etmektedir. (Kaynak: 
Türkiye Ziraat Odalarının 1974-1975 zirai ve iktisadi durum 
raporu yayın no: 102)

3. Köy Yolları :

I.Beş Yıllık plan döneminde köy yolları yapımına 
ağırlık verilmesi tedbiri getirilmiş ve bu dönemin son yılla
rında uygulama hızlandırılmıştır. II.Beş Yıllık Plan dönemin
de "Grup Köy Yolları" yapımı ilkesi getirilmiştir.



III.Beş Yıllık Plan döneminde köy yolları yapımına 
ağırlık verildiği görülmektedir.

İhtiyaç ve Sorunları

70.400 yerleşim biriminin birimler arası yol ağı 
ve iller ile bağlantının yeterli düzeye getirildiğini söyle
mek mümkün değildir.

Köy yollarının yerleşim birimleri bağlantisı kadar 
nitelikleri de yetersizdir. Köy yollarının büyük bir kısmı 
kışın geçit vermemektedir.

1977 yılı köy yolları uzunlukları (Km)

Kaplamalı 1. sımıf yol 32.369
Kaplamalı 2. sınıf yol 50.097
Tesviye 28.219
Ham Yollar 51.370

T o p 1 a m 162.055

4. Köy İçme Suları :

Birinci plan döneminde 9760 adet, ikinci plan döne
minde 19.694 adet proje gerçekleştirilmiştir. Birinci plan 
döneminde rakamla bir hedef tesbit edilmemiştir.

İkinci plan dönemi içinde öngörülen hedef 12.500 

dür. Buna göre plan hedefleri ^ 58 fazlası ile gerçekleşmiş
tir. Bu fazla gerçekleşmede özel idarelerden ayrılan ödenek
lerin ve özellikle gönüllü halk kat Kılarınıa rolü olmuştur.



Birinci plan döneminde 127.900.800 TL. olan halk katılımı ikin
ci plan döneminde 445.916.215 TL. ulaşmıştır.

III.plan döneminde yeterli içme suyu bulunmayan 
22.000 dolayındaki kırsal yerleşim ünitesinin tamamına içme 
suyu götürülmesi ve köylerle ilgili çalışmaların Yol, Su, Elek
trik İşleri Genel Müdürlüğünce katılınacak; yatırımların fi
nansmanımda da mahalli kaynakların katkısı sağlanması öngörül
müştür.

43.196 yerleşim birimi 1973 yılı sonu itibariyle 
Bihhı ve yeterli içme suyuna kavuşmuş, 1975 yılı sonunda sıh
hî ve yeterli içme suyuna kavuşan yerleşim birimlerine de da
ha hızlı bir tempo ile hizmetin götürülmesi, bunların da sıh
hî ve yeterli içme suyuna kavuşturulması kaçınılması imkânzıs 
bir dur un dur.

Köy İşleri Bakanlığı Bütçe raporuna göre 1.3*1974 
tarihinde 15.480.000 nüfus sıhhî ve yeterli içme suyuna kavuş
muş durumdadır. 19.163 yerleşim birimi susuz veya suyu yeter
siz halde olup, buralarda 6.434.075 kişi oturmaktadır.

5. Köy Elektirifikasyonu :

1970 yılbaşı itibariyle elektriklendirilmasi plan
lanan 4324 köyden 2290 köyün elektrik bağlantısı yapılabil
miştir. 1972 yılı sonunda elektrikli köy sayısı 4300 e ulaşa
bilmiştir. İkinci plan döneminde öncelik olarak sulama devlet 
sınırlarına yakınlık üretim artışı gibi faktörlere verilecek 
ayrıca bu öncelikleri olmayan köylerden alınacak köy katılma
hisseleri de farklılaştırılacaktır. Ayrı köy elîktriklen- 
■esi için gurup köyler kurularak kooparatifler teşvik edilecekti



III.plan döneminde» de köy elektriklenmesinde yeni 

strateji çerçevesinde seçilip geliştirilecek merkeı.i köylere 

öncelik verilecektir. Köy elektrifkasyonu, planlama aşamasın

dan, projelendirme, işletme tesis bakım ve köylünün sektör içi 

eğitimine kadar tek bir kuruluş tarafından yürütülecektir.

Bu konularda Köy İşleri Bakanlığıyla işbirliği yapılacaktır.

i

İhtiyaç ve Sorunlar :

1964-1970 döneminde 3660 köye elektrik planlanmış 

fakat 1440 köye elektrik verilebilmiştir.

1970 yılında Türkiye Elektrik Kurumunun kuruluşu ve 

enterkonnekte sisteminin yurt sathında yaygınlaştırılmasıyla 

köy elektrifkasyonu gelişmiş süratli bir şekilde köylerimize 

elektrik verilmiştir. 1.3.1976 sdnu itibariyle elektrikli köy

lerin sayısı 7519 a ulaşmasına rağmen 28.681 köyde hala bulun

mamaktadır. Köylerimizin İ° 20.76 elektriklendirilmiş, % 79.24 

ise hala elektrikten yoksun bulunmaktadır. Bu dönemde ayrıca 

halk katılımı da teşvik edilmiştir.

K a y n a k :  Y.S.E.

6. Merkez Köyler :

I.Beş yıllık plan döneminde köye götürülen hizmetle

rin verimli olarak işlemesini ve geniş topluluklara hitap eden 

ve halkın gönüllü katılmasını sağlayan toplum kalkınması prog

ramları öngörülmüştür. Planda köy topluluklarının dağınık ol

ması nedeniyle rasyonel hizmet götürme politikasının köy yer

leşme ve yapısını gözönünde bulunduran bir yerleştirme



politikası ile düşünülebileceği ve bu konunun çok yönlü ve 
çok kapsamlı meselelerin bilinmesi ve çözümüne bağlı olduğu 
belirtilmiş ve toplum kalkınması vasıta olarak kabul edilmiş
tir.

Hedeflerin gerçekleşmesi için araştırmalara hız ve
rilmesi ilkesi geliştirilmiştir.

II.Beş Yıllık Plan döneminde de merkez köyler konu
sunda önemli tedbir getirilmemiştir. Köye giden hizmetlerin 
etkili olabilmesi için mahalli idarelerin aracılığı ile prog
ramlanması ve köylünün gönüllü katılmasının teşvik edilmesi 
politikası getirilmiştir. Bu konuda araştırmalara ağırlık 
verilmiştir.

III.Beş Yıllık plan dönemi ilke ve tedbirleri ile 
merkez köy çalışmaları araştırmaların ötesinde uygulamalara 
dönüşmesi sağlanmıştır.

DPT. ve ilgili Bakanlıklarca, ülke çapında 7 bin 
civarında merkez köy tesbit edilmiştir.

Kırsal alana götürülen hizmetlerin bütün köylü nü
fusunun yararlanmasını sağlamak ve kırsal yerleşim düzenini 
getirmek için merkez köyler oluşturulması ve sosyal ekonomik 
ve kültürel tesislerin merkez köylerde toplanma' ı tedbiri 
getirilmiştir.



Ayrıca il planlanması öngörülmüştür. Öte yandan 
Toprak ve Tarım Reformu uygulamalarıyla reform bölgesinde kır
sal yerleşim kademeleşme planlaması başlanmış ve 2. kademe 
ve 1. kademe yerleşim merkezleri tesbit edilmiştir.

İhtiyaç ve Sorunlar :

Köy İşleri Bakanlığınca yapılan çalışmalara göre 
35.640 miktarlık olmak üzere 70.400 yerleşim birimi bulunmak
tadır.

Sosyal-ekonomik ve coğrafik faktörlerin etkinliği 
ile biçimlenen dağınık ve sayıca çok olan kırsal yerleşim 
yerleri hizmet ve yatırımların rantabl olmasında olumsuz etki 
yapmaktadır.

Kırsal alana kamu kuruluşlarınca götürülen yol, su 
ve elektrik sağlık eğitim vb. hizmetler ayrı ayrı kuruluşlar
ca farklı kriterlere göre yer ve zaman bileşimi yapılmadan 
uygulamaya konulmaktadır.

Dolayısıyla kapasite kullanımı az olduğundan hizmet 
rasyonel olamamaktadır. Toprak ve Tarım Reformu uygulamaları, 
mülkiyet değişimi toplulaştırma dağıtımı ve örnek köyler kurma 
gibi hizmetleri beraberinde getirmektedir. Bu nedenle uygulama 
alanlarında ve uygulamaların yaygınlaştırılmasıyla kırsal yer
leşimin düzenlemesi merkez köyler kurulması mecburiyeti vardır,
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V- TARIMSAL ALANDA EĞİTİM KÜLTÜREL GELİŞME VE SOSYAL 
HİZMETLER :

1. Okullar :

Tarım sektöründe çalışan teknik personelin eğitimi 
orta kademede meslek öğretimi yapan Tarım, Hayvan Sağlığı Me
murları, Laborant, Orman Meslek Okulları ile yüksek seviyede 
öğretim yapan Ziraat, Veteriner ve Orman Fakültelerinde yapıl
maktadır.

Orta Kademede Tarım Eğitimi Yapan Okullar ;

Halen memleketimizde tarımda orta kademede mesleki 
eğitim yapan okullar;

- Tarım Meslek Okulları,
- Hayvan Sağlığı Meslek Okulları,
- Ev Ekonomisi Meslek Okulları,
- Meteoroloji Meslek Okulu,
- Ormancılık Meslek Okulları'dır.

B.B.K.P. da, Ana ilkeler bölümünde "Eğitim sistemi
nin Türk toplumunun ihtiyaçlarına ve şartlarına uygun insanla
rın yetiştirilmesine doğru yöneleceği", Metod bölümünde "Eği
tim sistemini hemen etkileyebilmek imkansız olduğundan insan 
gücü ve eğitim planlamasının en az onbeş yıllık bir dönem için 
hazırlanması gereği "Eğitim politikasınca" Tarımda ihtiyaç



duyulan elemanların Tarım Bakanlığınca yetiştirilmesi gereği" 
belirtilmiş ise de plan dönemlerinde öğretim biçiminde köklü 
bir değişime gidilmesi, eğitimle iş hayatı arasında memleket 
gerçeklerine uygun bir ilişki kurulamadığı için bazı deneme 
çalışmaları da yapılmasına rağmen okulların büyük sorunları 
devam etmiştir.

Tarım Meslek Okulları :

Tarım Meslek Okulları, orta okula dayalı Tarım Mes
lek Liseleri haline getirilmiş, 1973 yılında bu okulların sa
yısı Teknik Tarım ve Teknik Bahçıvanlık OkulLarınında Tarım 
Meslek Liselerine çevrilmeleri ile 44 olmuştur. Üçüncü B.Y.P. 
dönemine kadar Tarım Teknisyeni açığı var görüşü ile hareket
le, okul adedinin artırılması ile birlikte her yıl yeni öğ
renci kayıt hedefleri verilmiştir.

Daha ziyade Tarım Bakanlığı teşkilatında devlet me
muru olarak çalışma durumunda bulunan mezunların istihdamı 
büyük problemler yaratmış buna bazı çareler aranmıştır.

1974-1975 öğretim döneminde 44 Tarım Meslek Lise
sinden 11 i bırakılmak suretiyle 14 ü Teknik Ziraat Orta Oku
lu' na çevrilmiş, geri kalanlarından 3 ü Makinist Orta Okulu, 
19 u Çiftçi Eğitim Merkezi, Teknik Personel Eğitim Merkezi,
3 ü pratik Tarım Okulu olarak kullanılmak durumunda kalınmış
tır. Fakat kullanılmayan kapasiteden faydalanmak için yukarı
da yapılan değişiklikler de beklenen sonucu vermemiştir.



1975-1976 eğitim döneminde de bazı değişikliklere 
gidilmişse de sonuç olarak Taram Meslek Liselerinden mezun 
olanların ve Teknik Ziraat Orta Okulundan mezun olacakların 
istihdam problemi çeşitli denemelere rağmen halledilememiştir.

Tarım Meslek Liselerinden mezun olanların tamamı 
devletten hizmet bekleme durumunda ve özel sektörde istihdam 
imkanı çok az olduğundan 44 adetten 11 adede indirilmesi ye
rinde olsada yine her sene mezun olan 1000 kadar teknik ele
manın istihdam problemi ciddiyetini muhafaza etmektedir.

Teknik Ziraat Okullarına gelince» bunların ilk mo
deli 1943 senesinden çıkarılan ve halen mer'i olan 4486 sayılı 
Kanunla kurulan Teknik ve Tarım Bahçıvanlık okullarıdır. Bun
ların denemesi çeşitli nedenlerle muvaffak olmamış ve teşvik 
tedbirleri uygulanmadığından unları tarım dışı alanlarda 
istihdam edilme durumunda kalınmıştır.

Hayvan Sağlığı Meslek Okulları :

Halen 5 adedi Hayvan Sağlığı Memurları Meslek Lise
si, 1 adedi Laborant Meslek Lisesi olmak üzere altı adedi 
faaliyet göstermektedir. Kars-Arpaçay'da inşaa edilmiş bulu
nan Hayvan Yetiştirme ve suni Tohumlama Teknisyeni Meslek Li
sesi' nin ne şekil olacağı ve ne zaman faaliyete geçeceği bel
li değildir.

Asımda faaliyette bulunan altı okul*da atıl kapa
site ile çalışmaktadır. Fakat bu şekilde hareket edilmek su
retiyle mezunların kamu sektöründe çalışmaları sağlamış bir 
istihdam meselesi ile karşılaşılmamıştır.



Ev Ekonomisi Meslek Okulu :

Bir adet Ev Ekonomisi Meslek Lisesi mevcut olup, 
mezunları Ev Ekonomisi Teknisyeni olarak kamu sektöründe ça
lışmaktadırlar .

Meteoroloji Meslek Okulu :

Bir adet Meteroloji Meslek Lisesi mevcut olup, me
zunları MeteProlqji Genel Müdürlüğü teşkilatında istihdam edil
mektedirler.

Ormancılık Meslek Okulları :

Halen Orman Bakanlığının Lise seviyesinde eğitim 
yapan kademede okulu bulunmamaktadır. Evvelce mevcut olan 
Düzce ve Trabzon'daki Orman Tekniker Okulları, ihtiyaç kalma
dığından, kapatılmışlardır. Bu alt sektörün teknik eleman ih
tiyacı mevcut Orman Fakülteleri tarafından karşılanmaktadır.

Halen pratik eğitim yapan orman okulları "Orman Mu
hafaza Memurluğu Eğitim Merkezi" olarak adlandırılmıştır. 
Bunlar üç adet olup, eğitim süreleri 9 aydır. Bunlarda asker
liğini yapmış en az beş sınıflı ilk okulu bitirmiş orman içi 
veya bitişiği köy sakinlerinden 27 yaşından gün almamış kişi
ler eğitilmekte, kamu sektöründe "Orman Muhafaza ve Bakım Me
muru" olarak istihdam edilmektedir.



Bunun dışında aynı statü ile çalışan bir de "Orman 
Fidancısı Eğitim Merkezi" bulunmaktadır. Bu merkez ormancılı
ğın ağaçlandırma konusunda ihtiyaç duyduğu . fidan yetiştirme, 
dikme bakım alanlarında pratik eleman yetiştirmektedir.

VII- ORMAN VE DAĞ KÖYLERİNİN ÖZEL SORUNLARI :

Gerçek bir ekonomik gelişme tarım alanında köklü bir ge
lişme olmadan mümkün olamaz.

Bütün geri kalmış ülkelerin gelişmesini engelleyen öge, 
onların sosyal yapıları; çok büyük eşitsizlik ve mevcut ayrı
calıklı tabakalar, istidatları öldürür ve teşebbüsleri boğar.

Milli gelirin dengeli olmayan bir şekilde dağılımı, eko
nomik kalkınmaya büyük bir engel teşkil eder. Zaten yoksul 
olan halk yığınları ölüm oranının düşmesi ve doğum oranının 
ise aynı ölçüde azaİMkaasınedenleriyle demografik baskı altın
daki sefaleti daha da artırır. Topluluğun yaşaması için gerek
li olan harcamalarda bulunması nedeniyle tasarruf yapamaması 
ölçüsünde, gelir dağılımı dengesizliği de şiddetlenir. Bu du
rumun sonucu ise sermayenin oluşumuna ve geri kalmış ülkelerin 
gelişmesine engel olur.

Bu nedenle ülkemizde nüfusun yaklaşım 24 ünü oluşturan 
norman içi ve kenarı köylerinin ekonomik ve sosyal sorunları 
ayrıca ele alınmıştır.



Orman Bakanlığı, orman köy ilişkileri ve Orman Genel Mü
dürlükleri tarafından çeşitli tarihlerde yapılal ve mahallinde 
etüd heyetlerince tesbit edilip düzenlenen köy kalkınma plan
ları esas alınarak, planlara geçenler değerlendirilerek bu 
özet hazırlanmıştır.

Orman içi ve bitişiği 426 köyü kapsayan planlar: Kasto- 
monu (146) Denizli (39) Amasya (1) Elazığ (1) Balıkesir (1) 
Muğla (1) Antalya (l) İsparta (l) Zonguldak (1) Samsun (3 8) 
Trabzon (1) Ankara (3 6) Aydın (50) İçel (30) İzmir (1) Kahra
manmaraş (3) Manisa (1) Bolu (30) Erzurum (17) Eskişehir (1) 
Çanakkale (1) Bursa (l) Kocaeli (9) ve Giresun (1) köyleri 
için yapılmıştır.

1970 genel nüfus sayımı sonuçlarının Or-Köy Genel Müdür
lüğünce mahallinde yapılacak tetkik ve kontrolü ile;

7.440 orman içi, ,
8.602 orman kenarı,
Toplam 16.042 orman köyü te8bit edilmiştir.
Bu miktar köy Kanunun uygulandığı 35.640 yerleşme birimi 
fi 55.01 dir.
Yine 1970 yılı sayımına göre bu köylerde sıra ile 
3.443.H01 u orman içinde 4.489.147'si orman bitişiğinde 
olmak üzere toplam 7.932,257 nüfus yaşamaktadır.

Bu köyleri 6rnekliyebilecek426 köyden 251 inin 410.240,4 
hektar arazisi etüd edildiğinde :

fi 1.26 smır (5 . 1 8 6 hektar) düz
fi 0.82 smır (3.351,8 hektar) hafif meyilli,
fio 7 . 4 4 ü nün (3 0.5 3 5 , 2 hektar) orta meyilli,



İ» 14.10 unun (57.841,1 hektar) dik meyilli,
İo 24.79 unun(10.709,7 hektar) çok dik meyilli,
İ° 51.59 unun (211.616,6 hektar) sarp olduğu ortaya çık
maktadır.

Buna göre orman içi ve kenarı köylerde toplam arazinin 
$ 52'sine yakın $ 4 5-100 meyile sahiptir. Çeşitli tekniklerle 
tarım yapabilecek (^ 0-15 meyilli) arazi ise toplam alanın 
ancak ^9.52 sini teşkil etmektedir.

Düz ve hafif meyilli araziler hariç topraklar sığ olup, 
260 köyün 427.678 hektar alanının su erozyonu durumu şöyledir.

70.296,8 hektarı (# 16.44) normal su erozyonuna,
41.626,7 hektarı (# 9.73) hafif su erozyonuna,
81.140,0 hektarı ($ 18.97) orta Su erazyonuna,
213.104,9 hektarı ($ 49.83) şiddetli su erozyonuna,
12.459,5 hektarı ($ 2.81) çok şiddetli su erozyonuna, 
maruz olup ayrıca,
3.594 hektarda ($ 8.48)

853 hektarda (# 0.20) heyelan olduğu Saptanmıştır.
Genel sahanın 4.594,5 hektarı (# 1.07) kayalıktır.

Bu sahalarda rüzgar erozyonu henüz problem haline gel
memekle birlikte Kocaeli-Kadıra 9 köyde sahanın 1.13 ünde
(187.5 hektar) rüzgar erozyonu tesbit edilmiştir.

287 köy hudutlarında yapılan tesbitlere göre,
4 köyün hudutları içinde (kale, kuyucak) kömür,
21 köyün hudutları içinde (çameli) krom
30 köyün hudutları içinde (Bolu-Yığılca) manganez ve kur
şun olduğu tesbit edilmiştir.



319 köyün 596.356,4 hektar arazisinin,
1 3 5-6 4 7 , 6 hektarında (/ 23.82) tarım yapılmakta
2.4 3 6 . 0 hektarı (./ 0.4 4) çayır olarak kullanılmakta
2 8.4 0 1 . , 0 hektarı (/ 4.99) mera olarak kullanılmakta,
(bu sahanında / 4 2 . 7 7 si 12.146,6 hektarı orman içi 
açıklıktır.)
4.661,6 hektarı ($ 0.82) yerleşim olarak kullana.İmakta
6.946.1 hektarı ($1.22) boştur.
3.047.8 hektarı ($ 0.54) diğer gayelere tahsis edilmiş 
olup,
388.166.3 hektarı ($ 68.17) ormanlıktır.
249 köyde tarım yapılan 101.789,4 hektar arazi ise;

1.885,4 hektarı ($ 1.8 5) bağ-bahçe tahsis edilmiş,
2.658.3 hektarı ($ 2.61) meyveliktir.
2.870.8 hektarında ($ 2.82) çayır yemi yetiştirilmekte, 
9 4.3 7 4 , 9 hektarı ($ 9 2.7 2) tarla olarak kullanılmaktadır.

1
387 köy ortalamasına göre ortalama köy nüfusu 458 kişi/ 

köy, 374 köy ortalamasına göre ortalama bir köyde 97 hane 
yaşamaktadır.

352 köyde 142.875 nüfusun ($ 14.40) 20.573 ü dışarıya 
çalışmaya gitmektedir.
Ayrıca, 711 kişi ($ 0.50) kenttaorturmakla birlikte köy
de toprak sahibidir.

3 5 0 muhtarlığa bağlı 1.219 yerleşme yeri olup ortalama 
bir muhtarlık 3.5 yerleşme yeridir. Elazığ Sakabaşı köyünde 
1 muhtarlığa bağlı 10 yerleşme yeri mevcut olup 3 5 0 muhtarlı
ğın sadece 43 ü (12.29) tek yerleşme yerine sahiptir.



312 köyden 137 köyün (fi- 43.95)yeterli yolu vardır.
37 köyün (fi> 11.86) hiç yolu yoktur.
188 köyün (fi 44.23) yolu yetersizdir.
426 köyden 187 köyde (fi- 43.90) yeterli içme suyu vardır.
82 köyde (fi 19.25) içme suyu yoktur. İçme suyu olmayan 
genellikle dere suyu kullanmaktadırlar.

257 köyün (fi> 36.85) içme suyu yetersizdir.
426 köyde (fi- 161 inde)(^ 37.79) telefon vardır. Bu tele
fonların 78 i orman idarelerine ait telefondur.
50 sinde (fio 11.74) telefon olmakla birlikte şebeke halen 
atıl ve çalışmaz durumdadır.
215 sinde (fi- 40.57) hiç telefon yoktur.
426 köyden 388 köyde (fi 90.61) 398 ilkokul vardır.
40 köyde (fi 9.39) okul yoktur.
48 köyde (fi> 12.44) okul binası yetersizdir. Ve ancak 6 
köyde (fi 1.41) köy kitaplığı mevcuttur.

425 köyde yapılan tetkiklere göre :

2070 çocuk orta okula gitmekte,
49 çocuk mesleki öğretime devam etmekte,
110 genç yüksek öğrenim yapmakta olup, ancak 19 köyde
(fi 4.69) gezici kurs açılmıştır.

426 köyde yapılan tetkikler sonucu :

4 köyde (fi 0.94) sağlık 00ağı
1 köyde (fi 0.23) sağlık evi,
2 köyde ("fi 0.47) sağlık merkezi, olduğu tesbit edilmiş
tir. Ayrıca;
40 köyde (fi 9.33) ebe görev yapmakta hiçbir köyde doktor 
olmadığı anlaşılmaktadır. 426 köyün ancak 1 inde kanali
zasyon mevcut olup 38 köyde fosseptik çukuru olmayıp he
lalar açıktadır.



426 köy tesbitlerine göre :

82 köyde (i 19.25) konutlar tamamen ahşap»
3 köyde {i 0.70) konutlar tamamen taş,
341 köyde ise (i 80.05) konutlar ahşap, taş, tuğla ve 
kerpiç karışığıdır.
239 köyde 18.920 konut olup, ortalama köy başına 70 ko
nut düşmektedir.
407 köyde 12 sinde (İ 2.95) karakol,
370 köyden 334 ünde (İ 90.27) cami,
399 köyde 199 unda {i 37.34) köy odası, olduğu tesbit
edilmiş ancak 426 köyün tamamında hamam olmadığı da bu
bu tesbitler sırasında anlaşılmıştır.
357 köyden ancak 177 sinde (İ 49.58) bakkal dükkanı,
324 köyden 26 smda {İ 8.02) fırın olduğu tesbit edilmiş 
hiçbirinde umumi hela olmadığı anlaşılmıştır.
423 köyde 188 kahve ve 18 berber olduğu tesbit edilirken
bir köyde (Zonguldak-Hasankadi) 8 kahve olduğu anlaşıl
mıştır.
324 köyde ancak 104 ünde ($32.10) orman tahdidi, 25'inde 
($ 1.12) kadastro yapılmıştır. '

212 köyde yaşayan 19.237 ailenin;

$ 1.23 ünün (237 aile) toprakzıs olduğu,
$ 30,98 inin (5960 ailenin) 10 dönümdanaz toprağı olduğu,
i 26.25 inin (5050 ailenin) 11-25 dönüm toprağa sahip 
olduğu,
i 19.53 ünün (3752 ailenin) 26-50 dönüm toprağı bulunduğu.
i 7.68 inin (1477 ailenin) 51-75 dönüm toprağı bulunduğu,
i 4.95 inin (953 aile) 76-100 dönüm toprağı bulunduğu,
i 8.96 smın (17.24 aile) 101-200 dönüm toprağı bulundu
ğu, ve ancak,
i 0.42 sinin (79 aile) 200 dönümden çok toprağı bulundu
ğu açıklık kazanmıştır.
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Köy Başına 325 olan aktif nüfusun :

İ° 51.72 isi tarımla uğraşmakta,

İo 7.24 ü ormancılık işlerinde çalışmakta, 

i 5.68 i diğer işlerle uğraşmakta,

İo 3.54 ü maden işlerinde,

İ° 2.52 i el sanatlarında çalışmaktadır.

Enprodüktif orman sakalarında yapılan bu tesbitlere göre:

Aile başına yıllık ortalama brüt gelir 8.672,32 TL.

Fert başına yıllık ortalama brüt gelir 1.908,46 TL. olup 
bu gelirin ancak İ 6.67 si ormancılık işlerinden elde 
edilmektedir.

Yukarıda yerinde ve ilgili mütehassıs elemanlarca yapılan 

teşditlerin sonuçlarını kısaca vermeğe çalıştığımız orman içi 

ve kenarı köylerin aktüel durumlarının çözümü ve inan haysiyetine 

yaraşır bir yaşama seviyesi sağlamakla yükümlü devletin ve il

gili kuruluşların bu amaca ulaşmak için uygulamaları gereken 

politika önemle ve dikkatle ele alınmalıdır.

3- İLKELER VE TEDBİRLER

TARIMSAL ALANDA KÜLTÜREL GELİŞME VE SOSYAL HİZMETLER :

1974-1975 ders yılında 3919 köyün henüz okulu bulunmamak

tadır. Bu boşluğun süratle doldurulması kaçınılmaz bir gerek

liliktir.

İl ve ilçe merkezlerinde okul, başına 8.5 köy ve bucaklarda 

ise 2.2 derslik düşmektedir. Toplam 41.060 okulun 13.057 si tek 

öğretmenlidir. Bunun 12.928 i köylerde, 129 u ise kentlerdedir. 

2 öğretmenli 11.934 okulun 11.828 i köyde, 106 sı kenttedir.



İlkokul yapılamıyacak kadar az nüfuslu köylerin ihtiya-- 

cını karşılamak amacıyla yatılı bölge okulları açılması ele 

alınmıştır. 1971-1972 öğretim yılında öğretim yapan yatılı 

bölge okulu sayısı 51 olup, öğrenci kapasitesi 19.755 olmuş

tur. Merkez k9y akullarıda önemle ele alınmalıdır.

Ülkemizde 6 yaşın üzerindeki toplam nüfusun içindeki 

okur yazar oranı 1960 yılında $ 39.5 iken, 1965 yılında $ 48.7 

ve 1970 yılında $ 55.5 olmuştur. 1970 yılında okur yazır olma

yanların # 34.2 si erkek $ 65.8 i kadındır. Okur yazar olma

yan nüfusun büyük kısmı köylerdedir. Okur yazar oranı i» 15 

olan köylerimiz vardır.

1963 yılı istatistiklerine göre köylerde 4424 okuma odası,

19288 kpy odası, 1227 hamam, 16209 umumi hela, 35687 cami
!

17204 adet muhtelif sosyal yâpı mevcuttur. Köylerimizde mevcut 

sinema, tiyatro ve kütüphane sayısı tesbit edilmemiştir.

Haberleşme sistem ve hizmetlerinin çiftçi ve köylerimize 

götürülmesi köylerimizin gelişen ekonomik faaliyet seviyemizin 

gerektiği gibi kavuşabilmesi bakımından da elzemdir. Bu sebep
le, özel kanun veya kararnameye bağlı olanlar dışında, köy sektö
rümüzün, kamu veya özel kuruluşlarca telli veya telsiz haber

leşme tesislerine kavuşturulması ve haberleşme trafiğinden 
çiftçilerimizin azami istifade edebilmesi öngörülmektedir.

Bunun içinde, haberleşme sorunlarımızda mevcut olan kapa
site darlığının giderilmesi, köylerimizin ihtiyacı olan telli 
veya telsiz tesislerin kurulması ve bilhassa günümüzün en ön en
li eğitim vasıtası, radyo ve televizyon araçlarının yurdumuzun



her köşesinde kullanılabilmesini temin edecek politikaların 

ve bunların tahakkukunu sağlayacak plan ve projelerin uygulan

masına gerek vardır.

PTT. telefon irtibatı olan köylerimizin sayısı, toplam 

olarak 2463 e ulaşmıştır. Bu ise tüm köylerin # 7 sini teşkil 

etmektedir.

2-> SOSYAL GÜVENLİK :

1. Anayasanın 48. maddesinin tam olarak uygulanar- 

bilmesi için Türk çiftçinin Sosyal Güvenlik Kanunu bir an önce 

çıkarılmalı ve uygulamaya konulmalıdır.

2. Çiftçinin sağlık sorunu köye inen hizmet ve 

yatırım ile çözümlenmeli, sağlık sigortası mutlaka ve an kısa 

zamanda uygulanmalıdır.

3. Tarım ve Orman işlerinde çalışanların sosyal 

güvenliğe kavuşması sağlanmalı ancak, tarım kesiminde tarımın 

özelliği nedenli ile, greve yer verilmemelidir.

3- TARIMSAL ALANLA ASAYİŞ :

İJ Çiftçinin bitkisel ve hayvansal varlığı emniye

te alınmalıdır.

2.' Ürünlerin emniyete alınmasıyle zararlar husule 

gelmeyecek ve verim artacaktır.



3. 4081 sayılı kanun günümüzün şartlarına göre

intibak ettirilerek acilen çıkarılmalıdır.

4. Yeni kanunun iyi işlemesi için çiftçi malları 

koruma başkanına maaş ve üyelerine hakkı huzur tanınmalıdır.'

5. koruma kurallarının her türlü politik tesisleı^- 

den uzak bulundurularak çalışmaları sağlanmalıdır.

6. Çiftçi malları koruma kanunu bir baskı unsuru 

olmamalıdır.

7. Gelirin tahsilinde amme alacakları kanunu ça

lış t ırılmalıdır.

4- TARIMSAL ALANDA YERLEŞİM :

1.' Bölgelere, hatta havzalar arası iklim, işletme 

tipleri, yapı malzemeleri ve sosyo-ekonomik farklılıklar göz- 

önünde tutularak yurt şartlarına uygun ekonomik konut ve tarım

sal yapı ve işletme binası şartları geliştirilmelidir.

2.' Konut ve tarımsal yapı yatırımları yerleşim 

planlaması çerçevesinde götürülmelidir.*

3. Toprak ve Tarım Reformu uygulama alanlarında 

da yerleşim planlamasında örnek köyler kurma çalışmaları yo

ğunluk kazanmalıdır.



4.' Kendi evini yapana yardım metodu ile kırsal 

alanın konut ve tarımsal yapı ihtiyaçlarının karşılanmasına 

devam edilmelidir.

5? Kalkınmanın sosyal, ekonomik ve kültürel hedef

lerini sosyal adalet içerisinde gerçekleştirmek için kırsal 

alana götürülen hizmetlerin koordineli ve işbirliği içinde 
zaman ve mekanda bileşimini sağlamak suretiyle hizmetleri ras
yonel ve yaygın hale getirmek amacıyla yurt düzeyinde yerle

şim kademeleşme planlaması yapılmalıdır. Bu çalışmalarla 2. 
kademe yerleşim merkezleri, merkez köyler ve 1. kademe yerle

şim birimleri seçilmiştir.Yerleşim birimlerinin seçiminde bi

limsel verilerin yanısıra köy toplumunun istekleri de değer

lendirilmelidir.’

6^ Bölgesel ve cografik şartlara uygun köy konutu, 

tipleri malzeme ve köy kuruluş şekillerinin araştırılması, 
merkez köylerden pilot köyler seçilerek uygulanması ve ileri
deki yıllarda yaygınlaştırılması sağlanmalıdır.1

7? Toprak ve -Tarım Reformu uygulamalarında da yer

leşim düzenlemesinin bir mecburiyet olması ve reformun yurt 
düzeyinde yaygınlaştırılması göz önünde bulundurularak yerleşim 

kademeleşme planlaması, Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığın
ca yapılmalıdır.'

8» Kırsal alana çeşitli kuruluşlarca götürülen hiz

metler mark az ve mahalli seviyede bir program halinde bütünleş
tir ilmeli dir«?



9. Sosyal, ekonomik ve kültürel hizmet ve tesisle

rin merkez köylerde toplanmasına ağırlık verilmelidir.

10. Merkez köylere köylüler veya kooperatifler ta
rafından yapılacak yatırımlar ve sosyal tesisler teşvik edil

meli, kredi ile desteklenmelidir.

11. Köy yolları yapımı programları yerleşim kademe- 

leşme planlaması ile bütünleştirilmelidir.

12. Yatırımların bölgesel dağılımında geri kalmış 

bölgelere ve toprak ve tarım reform uygulama alanlarına önce

lik ve ağırlık verilmelidir.

13•’ Köy yollarının öncelik verilmesinde sosyal, 

ekonomik veriler esas alınmalıdır.

14.' Köy içme sularının temininde bugüne kadar ki 
halkın iştiraki ile ilgili uygulama kaldırılmalıdır.1 Bu husus
ta hükümetinde aynı paralelde uygulamaları vardır. Kırsal alan
larda yaşayanların hayat düzeylerinin yükseltilmesi için içme 
suyu sorununun süratle çözümü bir zarurettir İçme suları mese
lesi ele alınırken tazyikli su konusu da ele alınmalıdır. Taz
yikli suların getirilmesinde merkez köylere öncelik verilmeli
dir. çünkü küçük sanayinin kurulup gelişmesi için alt yapı 
tesislerine ihtiyaç vardır.

15. Köy sosyal yapılarından özellikle PTT, sağlık 
ocağı, ana-çocuk sağlığı merkezi suni tohumlama ve aşım mer

kezlerinin merkez köylere nüve alabilecek yerleşim birimlerine 
öncelik verilmek suretiyle kamu kuruluşları eliyle süratle 
tamamlanmalıdır.



16.’ Köy odası, olcuma odası ve kütüphane aynı bina 

içerisinde planlanmalı, kamu kuruluşlarınca bu tip yapılarda 

proje yardımı sağlanmalıdır.’ İhtiyaç duyulan yerlerde camile

rin yapımına devlet yardımı da yapılarak cami yapımı ile ilgi

li teberru toplama şekli bir esasa bağlanmalıdır.'

17. Kırsal alanlardaki yapıların en büyük eksiklik

lerinden biri de tuvalettir.' Tuvaletlerin sıhhi bir şekilde 

yapılması ve yaygınlaştırılması için kanalizasyon konusu da 

ele alınmalıdır. Kanalizasyon sorununun çözümünde merkez köy

lere öncelik verilerek kamu kuruluşlarınca gerekli proje ve 

yatırımlar yapılmalı, köylülerden işgücü olarak istifade edil

melidir.

18.' Köylerimizin elektriklendirilin es i daha da sü

ratlendirilmelidir.' Kırsal alanlarda elektrik sadece bir ay

dınlatma vasıtası değil aynı zamanda küçük sanayinin bu yöre

lere kaydırılması ve Türk insanının hayat düzeyinin yükseltil

mesi de demektir." Sulamada da elektrik kullanılarak gelir dü- 

ziyede yükseltilecektir.'

19." Elektriklendirilme de öncelik merkez köyler 

espirisine uygun bir şekilde tanzim edilmelidir.'

20." Köy elektrifikasyonu ve enerji üretimi için 

mutlaka büyük teais ve barajların yapımı değil, küçük hidro 

elektrik santraliarla elektrik üretimi yıpılmaiı ve dağıtılma

lıdır." (Kars-Iğdın-Kiti santralı gibi) elektrik dağıtımında 

da merkez köylere öncelik tanınmalıdır.1



21. Bütün köylerde kanalizasyon ve fosseptik çukur

ları yapımı bir otoriteye görev olarak verilmeli, dışkıların 

ortalıkta kalarak sağlığa zararlı olmaya devam etmesi önlen

melidir .

5- TARIMSAL ALANLA EĞİTİM KÜLTÜREL GELİŞME VE

SOSYAL HİZMETLER :

1. Köy ziraat teknisyenliği grup binaları kısa 

zamanda yaptırılmalıdır.

2. Grup binalarının malzemeleri basite indirilme

lidir.

3.' Köy grupları oto ve yayım araç-gereçleri ile 

donatılmalıdır.*'

4.' Köy ziraat teknisyenlerinin hizmet içi eğitim

lerine ağırlık verilmelidir.

5.' Köy ziraat teknisyeninin yetki ve sorumlulukla

rı için yasalar çıkarılmalıdır.'

6. Hizmet içi eğitim için eğitim merkezleri açıl-
nalıdır.

7. Kırsal alanlara götürülen sosyal hizmetlerin 

laha iyi organize edilmesi etkinliği büyük ölçüde artıracaktır. 

PTT. hizmetleri bu plan döneminde daha da hızlandırılarak yay

gınlaş tırılmalıdır. PTT. hizmetleri götürülürken merkez köylere 

5ncelik verilmelidir. Köylerimizde bulunan okuma odaları ve



kütüphanelerin sayısı artırılmalı» buralara konulacak kitaplar 

ve okunacak gazete ve dergiler Kültür Bakanlığınca bir seçime 

tabi tutulmalıdır.

8. Radyo ve Televizyonun bütün kırsal yerleşim 
birimlerince takibi mümkün olabilecek düzeye en kısa zamanda 

eriştirilmesi sağlanmalı, bu arada köye dönük programlar artı
rılırken programların uzman kişilerce hazırlanmasına itina 

gösterilmelidia s

9. Genel Tarım Okulları planlaması üzerinde durul
malı, tarım eğitiminin amacı açık, seçik ve gerçekçi olarak 

(çeşitli çiftçi kuruluşlarının da iştiraki ile) belirlenme

lidir.

10. Asıl amaç kamu sektörüne teknik eleman yetiş

tirmek değil, çiftçi ailesinden işletmeyi düzenle işletecek 
ve devamlılığını bir ferdin ilk öğretim üstünde öğretim görme
sini sağlamak olmalıdır. Öğretim programları buna göre düzen
lenmeli, özendirici tedbirler eksiksiz uygulanmalıdır.

11.' Tarımın çeşitli dallarında özel sektörün ihti
yaç duyduğu ustayı yetiştirecek pratik okullar açılmalıdır. 
Bunda da çiftçi kuruluşlarına görev verilmelidir.

12 J Mevcut tarım okullarındaki atıl kapasitenin kul
lanılması için değişik ve belirsiz hedeflere göre yapılan ça
lışmalar yerine, orman teşkilatında örneği görüldüğü üzere faz

lalarının usta okullarına dönüştürülmesi gibi radikal tedbirler 
alınmalıdır.1



13•' Tarım sektöründe kamu kuruluşlarında çalıştıra

cak elemanlar için orman teşkilatının uyguladığı sistem üzerin

de pratikliği ve ekonomikliği nedeniyle durulmalıdır.

14. Meslek Ckulları : Milli Eğitim Bakanlığı prog

ram ve hedeflerine göre açılmış okulların dışında çiftçiye ge

nel kültürden çok tatbikata yönelik verimi arttırıcı ve çift

çiyi ne yaptığını bilen çiftçi olarak eğitilecek "Tatbiki Ta

rım ve Bahçivanlık Okulları" na büyük önem verilmelidir. Bu 

Okullardan mezun olacak gençler kendi tarlalarında çalışmalı

dırlar •

6- CEMAN VE DAĞ KÖYLERİ :

1.** Orman ve dağ köylerinin problemlerinin halledil

mesi için öncelikle orman işletmelerindeki orman köylülerinin 

hizmet imkanları genişletilmelidir.''

2.' Orman Bakanlığının orman köylerinin kalkındırıl

masında katkısının artırılabilmesi için gerekli mevzuat çıka

rılmalı örgütler köylere götürülmelidir. Orman köylerinin or

mancılık hizmetleri dişmda-hayvancılık ve mera işletmelerini 

rantabl şekilde yapabilmesi için düşük faizli uzun ödeme süre

li kontrollü kredi sistemi geliştirilmelidir.'

3.’ Orman köylerinin, yol, su, içme suyu, ve elek

trik sorunu merkez köyler ilkesi içinde halledilmelidir.

Ai' Dağınık yerleşim yerleri biri eş t irilmelidir.'
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TARIMDA İSTAHDAM POLİTİKASI TEDBİRLERİ

- Tarımda işsizlik, daha çok tarım faaliyetlerinin belir

li zamanlara sıkışması sonucu, tarım üretiminin karekterinden 

doğan mevsimlik işsizlik şeklinde kendini göstermektedir.

İkinci derecede önemli olan konu ise genellikle kuru 

tarım bölgelerinde görülen kapasite altı istihdam (gizli iş

sizlik) meselesidir.'

Mevsimlik işsiz miktarının kış aylarına münhasır olmak 

üzere 6-8 milyon insanı bulduğu, gizli işsizliğin ise yüzde 
40-50 dolayında kaldığı tahmin edilmektedir.

- Geçmiş üç plan döneminde tarımdaki fazla nüfusun ve 

fazla işgücünün sanayi ve hizmetler sektörlerinde sağlanacak 
iş imkanları ile giderileceği ve hızlı endüstrileşme ile eko
nomik kalkınma ile işsizliğin giderek azaltılacağı kabul edil

miştir. Aynı zamanda bazı ilave tedbirlerle (işgücü ihracı,
el sanatları, inşaata yönelme gibi) işsizlik probleminin hal
ledileceği ifade edilmiştir.1

- Yapılan araştırmalar ve birçok ülkelerdeki tecrübeler 
gelir-istihdam elastikiyetinin 0,25-0,75 arasında olduğunu 

göstermektedir.1 Bunun anlamı gelir düzeyindeki her yüzde 10 
oranındaki artış, istihdam düzeyinde ancak yüzde 2,5 tan 7,5 < 

kadar bir artış sağlayabilmektedir^ Türkiyede bu elastikiyet 
0,5 olarak kabul edilse ve milli gelir artışı yılda yiizde 7 

olarak gerçekleşse dahi, buna göre her yıl istihdam yüzde 3.5 

oranında bir artış göstermek durumundadır.1 Cysa köyden kente



nüfusun akımı yüzde 5-7 oranları arasındadır. Bu kabullerle 

şehirlerde bir işsizlik birikmesi kaçınılmaz bir sonuç olmak 

durumundadır
4

- sağlıklı bir kalkınma için köy-kent müfus akımının sont- 

rol altına alınması ve yılda yüzde 3,5 i geçmemesi sağlanmalı

dır i Bunun yolu ise tarımda mevcut nüfusu tarıma bağlayacak 

alt üst yapı gibi tarımı hızla geliştirecek sulama, konut, *rÖy 

yolları, diğer sosyal tesisler hayvancılık yatırımlarına etki

li bir tarzda girmektir.*

- Sulama ile işgücü antansitesi 5-6 kat artabilecek ürün 

çeşitliliği sağlanarak işgücü kullanımı mevsimlere dağıtılabi

lecektir.' Sosyal tesisler için işgücü inşaatlar süresince de

ğerlendirilebilecektir.'1

- Tarıma dayalı imalat sanayi tesislerinin (şeker fabri

kaları, tütün işleme, deri-kösele, konserve, süt mamulleri gibi) 

kurulması ile kır kesimlerde dolaysız ve dolaylı yolla büyü, 

bir işgücüne iş imkanları sağlanabiliri



- El sanatları ve diğer tarım sanatları (ev konserveci

liği gibi) morjinal da olsa işsizliğe çare bulabilecek yol

lardır»'

- KÖy-Kant nüfus akımı cazip kılan önemli bir faktörde 

ücretler arasındaki dengesizliktir i' Tarımda asgari ücretlerin 

yaygın olarak uygulanması ve iş güvencesinin temini bu akışı 

bir ölçüde freni ey ebilecektir.1

- Kentte bulunan orta ve yüksek okul, hast ah ane gibi sos

yal amaçlı tesislerin kır kesimlerinde ve merkezi yerleşim 

yerlerinde kurulması ile nüfusun kentlere göç arzusunu büyük 

ölçüde azaltacak niteliktedir.1

- Tarımda makineleşme selektif olduğu, insan ikame etme 

yerine, insanı tamamlayıcı bir makine ve ekipman kullanım po

litikası istihdama olumlu yönde katkı sağlayabilecektir.
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1- Tarım Arazisi

1.1. Arazi Kullanma Durumu

PAO (B. Milletler, Gıda^-Tarım Teşkilatı) arazi 

kullanma standardındaki kriterlere göre, arar- 

ziler 5 şekilde kullanılmaktadır.

a) İşlenen Araziler

Halen kuru ve sulu şartlarda ürün kaldırı

lan bağ, meyve, sebze ve tahıllarla çay, 

zeytin, fındık, antep fıstığı, muz gibi 

özel ürünlerin yetiştirildiği arazilerdir.

b) Çayır Mer'a Arazileri

Otlatmak veya biçilmek suretiyle hayvan

lara yedirilen doğal veya özel olarak ye

tiştirilmiş çayır ve mer'alardır.

c) Orman Funda ve Çalılık Arazileri

Su düzeni etkin olan kereste odun ve diğer 

orman ürünleri üretimi, yapılan arazilerdir.

d) Meskûn Araziler

Yerleşim yerleri fabrika demiıyolu hava 

meydanları vb. ne tahsis edilmiş arazi

lerdir.
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TURKIYEDE ARAZI KULLANMA DURUMU

a) İşlenen topraklar

Kuru tarım 

Sulu tarım 

Bağ - Bahçe 

Özel Bitkiler

Ha fo
27.699.003 35.6

22.607.334
2.990.880

1.058.637

1.042.152

b) Çayır ve mer'a 21.745.690 28.0

Çayır 644.373

Mer'a 21.101.317

c) Orman, funda, çalı 23.468.463 30.2

Oraman 15.135.087
Funda - Çalı 8.333.376

d) Yerleşim alanları 569.400 0.7

e) Diğer araziler 3.212.175 4.1

Sazlık ve bataklıklar 48.521

Irmak yatakları 192.325
Sahil kumulu 37.916

Kara kumulu 2.481

Çıplak kaya ve moloz su
yüzejrleri 2.930.932

1.102.396 1.4

77.797.127 100.0



e) Diğer araziler

Sazlık, bat aldık, akarsu yatakları, çıplak 

kaya ve molozlar ve kumlardan ibaret ürün 

getirmeyen arazilerdir.
Bu kullanma şekilleri ile beraber Türkiye 

yüz ölçiMfcü tamamlayan göl, baraj gölü bü

yük nehirler gibi 1/25.000 lik haritaların 

gösterdiği ve göstermediği bütün yerüstü 

sularıda su yüzeyleri olarak isimlendiri

lirler.

2.1. gayır ve Mer'a Arazisi

Çayır ve .Mer'a 21.745.690 hektar olup toplam 

ana oranı / 28 dir. Bunun 644.373 Ha. Çayır, 21.101.317 
ktarı ise mer'adır. Toplam çayır mer'anın $ 86.27 sini teşkil 

er. Türkiye toprak alanımri^28.0 mı kapsamaktadır. Mer'a 
ve VII. sınıf arazilerideki zayi; kar ek t erdeki yerlerdir, 

len yurdumuzdaki büyük ve küçük baş hayvan miktarı 

.427.000 olarak belirlenmektedir. (Tarım İST. Özeti 1974 

E) Bu durum da hayvan başına düşen mer'a miktarı 0.28 hektar- 

r. Bu durum da göstermektedir ki mevcut mer'alar normal bir 
Latma ile dahi mevcut hayvana yetmemektedir. Bu yüzden aşı- 

otlatma ile mer'alarımız gün geçtikçe daha da bozulmakta- 

r.

Üzerinde iyileştirme için hiçbir işlem yapılmar- 
ı meralarımızın bu zayıf halinde kendi kendini muhafaza et- 

iine dahi imkan bırakmyan bir otlatma sistemi î’e. her yıl



daha çok bozulacağı ve kötüleşeceği açıktır. Bu balcımdan hem 

mera kullanımında hem de hayvancılığımızın besleme sisteminde 

yeni ve modern sistemleri uygulamak ve meralarımızın ot kali

tesi ve kantitesi yönünden geliştirici tedbirlere biran önce 

etkin bir şekilde başlamak zorunluluğunda olduğumuzu kar- 

bul etınelc mecburiyetindeyiz.

25.5.1973 tarihli 1757 sayılı Toprak ve Tarım 

Reformu Kanununda meralariıı kullanılması geliştirilmesi ve 

tahsis şekillerine ait 139, 142 ve 154. maddelerde tedbirler 

de getirilmiş olmakla beraber bu maddeler henüz tatbik edil

memektedir. Uygulamanın bu maddelere işlerlik kazandırması 

halinde aşırı otlatma ve meraların tahribi önlenebilecektir, 
kanısındayız.

Meralarımızın tahribinin önlenmesi ve geliş

tir lmes i için getirilmiş kanuni tekbirlerin uygulanabilmesi, 

ancak teknik geliştirme tedbirlerini alınması ve hayvancılıkta 

çok hayvan az verim yerine ıslah edilmiş türlere dönülmesi 

ve mera kapasitesi gözönüne alınarak yem bitkisi üretimine 

yer verilmesi ile mümkün olabilecektir.



2.2. Çayır Mer'a Yem Bitkilerini Durumu, Sorunları

ve Alınması öngörülen Tedbirler

Memleketimiz cayır-mer'a. sahası 23.300.780 hek, 

;ar (1) olup, memleket arazisinin c/> 28 ııi teşkil etmektedir. 

)ünya. memleketleri arasında genişlik bakımından ön sıralarda 

mlunmasma rağmen meralarımız, büyüle bir kısmı kapasitenin 

izerinde otlatılmaktan dalayı verim güçlerini kaybetmiş, aşı- 

•ı otlatma sonucu kaybolan bitki örtüsü yerine yenisi ikame e- 

lilenlediğinden geniş çapta erozyona maruz kalmışlardır.

Memleketimiz 77.000.000 civarında muhtelif baş 

ayvan varlığı ile büyük bir hayvan potansiyeline sahip olup, 

ünya memleketleri arasında yedinci sırayı işgal etmektedir, 

[«revt hayvanların bir yılda aldığı hak proteinin ^ 68.70 ile 

işaeta değerinin # 62.15'nin ana yem kaynağı olan çayır-merta 

ahalarından aldığı gözönünde tutulursa, memleket hayvancılı- 

mın genellikle mer'aya dayandığı ıgörülür. (2)

Mer'adan başka hayvanlar yonca, korunga, fiğ ku- 

u ot, sapsaman, anız artıkları ve pancar yaprakları ile bes- 

anmektedir. Gerek çayır-mer'a sahasinda istihsal edilen kuru 

t ve gerekse yem bitkileri ekim alanlarından üretilen yem 

Ltkileri miktarı ile tüketim arasında bir denge görülememek- 

»dir. Bilhassa kış aylarında hayvanların beslenmeleri için

L) TOPRAKSU İstatistik Bülteni, 1975

?) Tarman Ömer, Yem Bitkileri, Çayır-Mer'a Kültürünün Bugün
kü ve Yarınki varlığı bakımından önemleri, Ankara, 1968.



yeterli yem stokları yapılamadığından genellikle samanla bes

lenme yapılmaktadır. Bu yüzden uzun süren kış aylarında yem 

sıkıntısı çekilmekte, bazen büyük çapta hayvan telefatı olma] 

tadır.

Dünya Devletleri arasında genişlik yönünden ö 

sıralarda bulunan mer'alarımız aşırı otlatma ve bitki örtüsü 

nün yeterli olmamasından dolayı su ve toprak düzeni bozulmuş 

ve geniş çapta erozyona maruz kalmıştır. Özellikle îç ve Gü

neydoğu Anadolu'nun yarı kurakbölgelerinde bulunan mer'aları 

mız $ 70'i çok zayıflamış ve faydalı yem bitkilerinin $80-90 

arasında yok olduğu ar aş tırmalar al a tesbit edilmiştir^

Meralarımız mevcut hayvanlarımızın ancak 1/3 

kadarını 4-6 aylık bir periyotta besleyecek kapasitede olduğ 

anlaşılmaktadır. Bu şartlar altında beslenen hayvanların yıl 

lık yaşama payı rasyonlarında $ 3 6 , 8  oranında ham protein,

$ 20 oranında da nişasta noksanı vardır.

Aşırı ve devamlı otlatma sebebiyle verimleri 

günden güne azalan meral erin son yıllarda geniş miktarda kül 

tür sahasına geçtiği müşahade edilmektedir. Hayvan sayısının 

her yıl devamlı olarak artmasına rağmen 35 yılda 18 milyon 

hektar çayır-mer'a sahası kültür alanına geçmiştir.

Yem bitkileri genellikle tarla topraklarında 

ve tarla kültürü arasında yetiştirilen bağdaygil ve bakiagil 

lerden besleme değeri yüksek olan yonca, korunga, fiğ, üçgül 

ler, sudan otu, hayvan pancarı sorghum, ve muhtelif çayır ot 

ları gibi bitkilerdir.' Yem bitkilerinin yetiştirilmesine son 

yıllarda ehemmiyet verilmesine rağmen işlenen tarım alanı i^ 

risindeki payı $ 1.75 gihi çok küçük bir değer taşır.'



Tablo 1.' Bazı Ülkelerde Sığır,1 Dana ve Koyunların 

Gövde Ağırlıkları (1)
Gövde (Karkas) ağırlığı Kg.'

Ülke Sığır Dana Koyun

Danimarka 242 55 35
Fransa (1972) ^2^ 314 64 36
B. Almanya(1972) (2) 281 46 25
j aponya 204 33 20
Yunanistan 112 30 14
Türkiye (1972) (2) 100 30 23

Hayvan başına elde edilen süt verimleri bakımından da memle
ketimiz hayvanları gerilerde kalmaktadır.

Tablo 2 i Çeşitli Ülkelerde Hayvanların Süt Verimi 
(Yılda) (1) ■'

Memleketi Miktarı Kg.

Hollanda (1972) (2) 4.'4 50
İngiltere (1972) (2) 4.'210
Danimarka 3.950
Belçika 3.180
Bulgaristan 3 .'500
İsviçre 3.200
Türkiye 606

(1) Tosun Fahrettin., Türkiye'de Mer'a ve Yem Bitkiyeri Kül
türünün Bazı önemli problemi eri Ankara

1967
(2) Yem Bülteni Yem Tescil ve Kontrol İşleri Genel Müdürlüğü



Bunların neticesi olarak memleketimizdeki diğer 

memleketlere nazaran yılda insan başına düşen hayvansal tüke

tim maddelerinin çok az clduğu ortaya çıkmaktadır.1 İleri mem- 

ketlerde insan beslenmesinin ana maddeleri hayvansal ürünler, 

refah seviyesi et , süt yumurtanın yani proteinin insan bar- 

şma düşen tüketim miktarı ile ölçülmeye başlanmıştır. Memle

ketimizde ise insan beslenmesininn hala geniş çapta bitkisel 

besin maddelerine dayandığı tablo 2 de görülmektedir.

Çeşitli Dünya memleketlerinde Yılda İnsan 

Başına Yenen Hububat, Et, Süt ve Yumurta Miktar- 

rı (1)

Süt
Memleket Hububat Et Yağ Protein Yumurta

Amerika Biri .D. ^5.4 99 .6 S.l 8.a 1Ö.0

Kanada 67.7 80.6 7.1 8.'3 14.6

İngiltere 80.4 74.8 7.7 7.6 15.6

Fransa 99.2 74.5 7.2 7.2 11.2

Belçika 84.5 64.3 5.3 5.3 12.3
Almanya 75.4 63.8 5.6 6/6 13.5
İsrail 110.6 43.3 4.7 4.7 21.2
Yuğoslayva 184.6 27.5 3.3 4.2 3.2
Yunanistan 155.0 27.0 5.4 5.2 6.4
Türkiye 233.0 13.5 3.5 3.5 1.8

(1) Tosun Fahrettin, Türkiye'de çayır-mer'a yem bitkileri

Kültürünün bazı önemli problemleri,

Ankara - 1967



Halbuki deneme ahırında iyi kalitede çayır otuy

la normal bir yemlemeye tabi tutulan yerli kara ineklerin or- 

t al ama süt verimi köy şartlarında yemlemelere göre 1,5-5 katı 

daha fazla olmuştur.

Deneme Âhirinda ve Köy Şartlarında Yemlenen 

Yerli Kara Sığırların Süt Verimleri (1)

Yemleme Ortalama Süt Verimleri

Deneme Ahırında 1.046.41

Çubuk Kazasında 374.55

Nalı Köyünde 658.26

Erzurum'da yerli doğu kırmızı et sığırları ü- 

zerinde yapılan başka bir denemede yonca otu ve proteinli yem

lerle beslenen sığırların sadece otla beslenenlere göre daha 

fazla günlük ve toplam canlı ağırlık artışı gösterdikleri 

tesbit edilmiştir.

Kışlayan Doğu Kırmızı Sığırlarında Çeşitli Yem 

Rasyonlarının Canlı Ağırlık Artışına Etikisi

Hayvan Başına canlı ağırlık 
artışı Kg.'

Yem Rasyonunun Günlük Toplam

Çayır otu 0.28 27.90
Çayır otu-Mısır 0.33 33.10
Yonca Otu- Mısır 0.47 46.40
Çeçrır Otu Fab.1 yemi 0.52 52.'20

(1) Yarkın (1950)s.’1372 inek başına bir laktaspan devresinde



Halbuki bir milletin dünya üzerinde bulunan 
diğer milletler arasında mevkii, yaşama ve devamlılığı bazı 
vasıflarla beraber o memleket fertlerinin çağdaş beslenme şart
ları ile yakınen ilgili bulunmaktadır. Zamanımızın ileri sa
yılan memleketlerinde beslenme hususunda yapılan çalışmaların 

ön safta gittiği de bilinen bir gerçektir.

Yem bitkileri yem olma niteliğinin yanında, ta
rımsal üretiminin esas kaynağı olan toprağın yerinde tutulma

sını ve erozyonların azalmasını sağlar.1 Aşırı otlatma ve bit-, 

ki örtüsünün yeterli olmamasından dolayı toprak ve su düzeni 
bozulduğundan yurdumuz geniş çapta erozyanla karşı karşıya 

bulunmaktadır •*

Memleketimizdeki akarsulardan yalnız 11 adedi
nin denizlere doldurulduğu to prak miktarının 145 .‘400.000 M3 
olduğu tesbit edilmiştir.1 Bu miktar toprak 10 cm.' kalınlığın
da serp il irs e Ankara iline bağlı keskin ve Kalecik ilçeleri
nin tarım toprağı kadar bir sahayı kaplar.' Buna diğer havza
ların kıyıların, ve rüzgar erozyonları ile taşınan miktar da 
ilave edilirse yılda bir kaç ilçe toprağının akarsularla 
akıp gittiği esefle görülmektedir.

Yem bitkilerinin diğer bir özelliği de bilhassa 
yonca, korunga, üçgül gibi baklagil yem bitkilerinin özel 

bakterileri vasıtasıyla köklerinde depo ettikleri havanın 
serbest azotunun toprağa intikal ettirilerek tabii bir gübre
leme yapması ve bu süretle toprağa bağlı bulunan bol miktar
daki fosforu da mobilize ederek toprağın verimini artırması
dır."



Yem bitkileri aynı zamanda toprağın derinlikle

rinde bulunan besin maddelerini bitkilerin istifade edeceği 
yüksek tabakalara çıkartır. Bu yüzden yem bitkileri münavebe

de kendisinden sonra gelen tarla kültürünün verimini $30-60 

artırır.

Bu faydaları sebebiyle yem bitkileri vazgeçil

mez bir münavebe özelliğini taşımaktadır.' Organik madde bakı

mından fakir olan memleketimiz topraklarının iyileştirilmesi 
için yem bitkilerinin geniş çapta ekimine geçilmesi gerekmek

tedir.

Netice olarak havancılığın gelişmesi için lüzum

lu bulunan yemin temini artan nüfusun hayvansal protein ihti
yacının karşılanması, birim sahadan münavebe yolu ile optimun 
miktarda ekonomik mühsul alınması, topraklarımızın ıslahı ile 
verinde tutulması için çayır-mer'a yem bitkilerinin ne kadar 

zaruri olduğu görülmektedir.

Bu raporun kapsamı ile ot üretimi ve indirakt 
olarak hayvansal protein üretimi gayesi güdülmektedir.1 Bu 
maksatla verimi azalmış çayır meraların ıslahı ile verimli 

hale getirilmesi, çüz'i miktarda olan yem bitkileri ekip.işle- 
rinin $ 1.7 den $ 25 e doğru mümkün olan hızla yükseltilmesi, 

yem bitkilerini müavabeye alarak nadasın azaltılması, verimin 
yükseltilmesi ve yeşil bir örtünün tesisi ile hayvancılığın 
geliştirilip memleket fertlerinin hayvansal ürün ihtiyacının 
karşılanmasıdır.’
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Bu bakımdan memleket hayvancılığının ihtiyacı 

bulunan kaliteli kaba yem üretiminde büyük açık bulunmaktadır.

Tarım ileri gitmiş memleketlerde yem bitkile

ri ek ilişler in in işlenen tarım alanına oranı i» 25-30 arasında 

bulunmaktadır.* Bu da yem bitkileri kültürünün gelişmesine ve

rilen önemi göstermektedir.

Yem bitkileri kültürünün memleket ekonomisinde

ki değeri bilhassa ot üretimi ile hayvansal üretim maddelerin

de yeşil örtü tesisi ile erozyonları azaltarak toprakların ye

rinde tutulmasında, münavebeye girmesi ile verimin artırılma

sında ve kök artıkları ile toprak strüktürünün düzeltilmesinde 

görülmektedir.

Memleketimizdeki durum incelendiğinde neticenin 

memnuniyet verici olmadığı ortaya çıkmaktadır. Şöyleki ;

Yem bitkilerinden hala üretilmekte olan yonca 

korunga, fiğ ve cüz'i miktardaki diğer yem d i ikil eri ekiliş 

alanlarından istihsal edilen 1.850.000 ton kuru ot mevcut hay

vanları meranın dışında rasyonel olarak beslemeye yeterli bur- 

lunmaamaktadır." Bu yüzden kafi derecede faydalı yemlerle bes

lenemeyen havanlarımızın diğer faktörlerin de yetersizliğinden 

iolayı et kalitesi düşük, et, süt, yağ ve işgücü verimleri 

hayvancılığı ilerlemiş olan memleketlerinkine göre çdc azdır.' 

Türkiye hayvanlarının et verimleri diğer ülkelerle mukayese 

edilecek olursa bilhassa sığırların gö de (karkas) ağırlığının 

çok düşük olduğu 1 nolu tabloda görülmektedir.



Bu nedenlerle tek ve çok yıllık baklagiller, 
narenciye ve zeytin sahalarında, bir alt bitki, pamuk, pan

car ve buğday sahalarında münavebe bitkisi ve kendi ekolo

jik sahalarında ise temel bir bitki olarak ekilişleri öngö
rülmüştür. Ekilişler için halen üretilmekte olan bu bitki
lerden yonca, korunga, fiğ burçak ve muhtelif çeşit çayır 

otları kullanılmaktadır.

Türkiye büyük bir hayvan potansiyeline sahiptir.' 

Ancak bu potansiyel Türkiye hayvancılığının gelişmiş bir düzey
de olduğunu göstermez Zira sağırlarımızın gövde (Karkas) ağır- 

lığı 100 kg. ın altındadır. Süt verimleri yılda 500-600 kg, 
kadardır. Hayvanların verimine ırklar arasındaki farkların 

rasyonel beslenme sorunudur. Meralar kapasitelerinin üzerin
de (Hayvanla) otlatılmaktan ve bakımsızlık nedeniyle verim 

güçlerini kaybetmiş , geniş çapta erozyonun etkisi altında kal

mışlardır. Bundan başka 1950 yılından itibaren Türkiye'de 
sosyal, ekonomik, politik nedenler ve traktör çayır-mer'a 
arazilerinin tarla arazisi haline çevrilmesinden başlıca etken 

olmuş ve 1950 lerden 37.906.000 Ha.1 olan mutlak çayır-mer'a 

arazisi giderek buğün 21.745.690 Ha.' a düşmüştür.' Yurdumuzda 
bir taraftan hayvan sayısı hızla artarken diğer taraftan ot
latma alanlarının hızla daralması mera ve hayvan dengesini 
tamamen bozmuş, mer1 alarımızın fakirleşmesine yol açmıştır." 
Gerek mer'alardan elde edilen ve gerekse çok az miktarda eki

mi yapılan yem bitkilerinden elde edilen ot miktarı hayvan

ların kaba yem ihtiyacını karşılamaktan çok uzaktır. Ot üre
timi ve tüketimi arasında bir denge bulunmamaktadır. Bu neden
le artan nüfusun bitkisel ve hayvansal tüketim maddelerini kar- 
şılayabilmek ve birim sahasının azami verim güçünü artırmak 

ve ikame bitkisi olarak ekim nöbetine yem bitkilerini (Özellik
le yonca, kurunga, fiğ) sokmak zorunlu görülmektedir•
(Tek ve çok yıllık baklagil ve buğdaygil bitkilerinin)



Türkiye hayvancılığının geniş ölçüde mer'aya 

dayandığı bir gerçektir. Mer'a hayvancılığından işletme hayvan

cılığına geçiş henüz gerçekleşmemiştir.1 Bunun nedeni ise bu 

güne değin süregelen uygulamaların bir sonucudur.1

Yem bitkileri ise ancak sonyıllarda çekilen 

haydan yemi sıkıntısının bir sonucu olarak iyice önem kazan

mış bulunmaktadır.'

M er' al ar nesilden nes ile intikal eden doğal 

kaynaklarıdır• Memleket nüfusunun çoğunluğunu yakından ilgilen
diren ve çok önemli ekonomik kaynaklarınızdan biri olan bu 
alanlara gerdeli ilgi gösterilemediğinden, yılların ihmali 

ve kanuni mevzuatın da yetersizlikten kurtarılmam ası nedeni 

ile meralar yurdumuzda önemli bir.problem haline gelmiştir.'

Bunun için memleketimizde her ne kadar 
21.745.690 hektar mera alanının mevcut olduğu belirtilmekte 

ise de (D.l.'lEJ Tüıkiye İstatistik Yıllığı 1975 te çayır ve 
Mer'a sahası 10.''881 .,'808 Ha.' olarak Topraksu İstatistik Bülte
ni 1975'te 21.*745;690 Ha.1 olarak Zir? İş.’ Gn.Mdilüğü Y^aire 

Başkanlığı 1975 yılı envater çalışmasında ise 8.‘500.000 Ha.’ 
dır) hakiki rakam belirtilen rakamın çok aş ağ ıs ındadırBuna 
mukabil yurdumuzda 76.000.000 civarında küçük ve büyük baş 

ve bunun tekabül ettiği 27»’516.1778 kadar B.B.H.B.'1 bulunmakta
dır.' Demik oluyorki bir hayvan birimine bir h de tar mer'a dahi 

isabet etmemektedir .s (1)

(1) Yem bülteni? Gıda - Tarım ve Hay.' Bak.lığı Yem Tescil ve 

Kontrol işleri Gn.Ud.lüğü Yayım Sayı 1. 1976



Oysaki kapasite durumu gözöniinde tutularak bir 

hayvan, ünitesine 1-4 hektar meranın isabet etmesi gerekmekte

dir.
Sistemsiz ve ağır otlatma sonucu meralık vasıf

larını bir hayli kaybeden, milli ekonomik varlıklarımızdan 

olan bu alanları bu günkü hallerinden kurtarıp daha çok fay
dalı hale getirmek gerekmektedir. Aksi halde toprak ve su dü

zeni iyice bozulmuş mera topraklarının erozyonlarla nehir ve 

denizlere taşınması önlenemez.

Türkiye'de meralar köy veya kasaba ünitelerine

dağılmış olup bir kısmı tahsisli, bir kısmı köy ortak malı, 

bir kısmı da köy namına tescilli, tapuludur. Fakat herne şekil

de olursa olsun hiç birisi gerektiği şekilde korunamamaktadır.' 

Bulunduğu köyde her hayvan sahibi dilediği an ve miktarda hay

vanlarını otlatmakta ve adete mer'ayı tahrip etmekte serbest 

durumdadır.

Türkiye'de Son Yıldaki Mer'a Sahası

BBHB ine
Hayvan Sayısı düşen Mer'a

(BBHB) (Hektar)

1975 28.232.000 26.913.439 1.05

1975 21.745.690 27.516.778 0.79

Meralarımızın günden güne fakirleşmesi ve yom 
bitkileri ziraatinin gelişememesinin hayvancılığımıza olumsuz 

etkisi açıktır. Doğal mer'alarm hemen hemen tamamı orta malı

dır. Bu meraların mülkeyeti devlet'e, yararlanma hakkı ise

Yılı Mer'a Alanı 

Ha.



ahsis edildikleri kqy veya kasabanın tüzel kişilerine ait

tir. Devlet, sahibi olduğu mer'alardan yararlanma hakkını köy 

ve kasabalara vermiş, fakat karşılığında devlet malının korun

ması ve bakımı için hiç bir şart koşmamıştır. 3u mer'aların 

nasıl yapılacağı konusunda yasalar çeşitli kuruluşlara görev 

vermiştir. Kuruluşlar arası koordinasyon olmadığından da mer

alardan istenilen şekilde bir fayda sağlanamamaktadır.

Buğün mer'alardan her köylünün yararlanma hakkı 

var,fakat mer'ların bakım ve ıslahı için hiç bir kimse tüterinde 

bir görev ve mesuliyet yoktur.' Yani De/let sahibi olduğu mer1- 

aları köylü ve çiftçilerin faydalanmalarına terketmiş, başka 

hiç bir işe karışmamıştır. Durum böyle olunca bu istihsal 

alanlarından memleket yararlarına uygun bir faydalanma yapıla

mayacağı ortadadır.1 Çünkü meradan yararlanan her çiftçi sade

ce kendi çıkarını düşünmekte, mer'anm bakım ve korunması ile 

onun daha verimli bir hale getirilmesi ve ileri bir hayvancı

lığı teşvik eden bir kaynak haline getirilebilmesi işleri, de 

yine Devlet'e kalmaktadır. 21.745.690 Ha. genişliğindeki tabi 

çayır ve meralarımızın hepsinin devlet eli ile işletilmesi, 

bakılması ve ıslah edilmesi de imkansızdır. Esasen bu yüzden 

meralarımız buğüne kadar verimsiz bir halde kalmıştır.

Yalnış kullanma sonucu ot örtüsü imha edilen 

meraların genişlikleri gittikçe daralmakta. Neticede kültür 

arazisinden çok mer'a olarak büyük faydaları bulunan mutlak 

mer'a arazisi elden gitmekte ve tarla arazisi olarakta bir de

ğeri olmayan bu alanlar faydasız bir hale terkedilmakte, ça^ 

yır- mer'a alanı daralırken diğer taraftan bunun aksine ol ar ak

tı ayvan miktarı da gittikçe artmaktadır.'



Araştırmalar sonucu yapılan hesaplara göre mem

lekette mevcut olduğu kabul edilen 21.745.690 hektar mer'a 

kapasite durumu itibariyle ancak 9.000.000 kadar BBHB'na bes

leyebilecek bir durumdadır. Demek oluyorki meralarımız, hay

vanlarımızın ancak İ° 35' ini besleyebilmektedir.

Tarımda mer'a çok önemli bir üretim faktörüdür. 

Yurdumuzda genel nüfusun çiftçilikle uğraşan $ 65 kadarının 

kendi işletme düzenlerini sağlamaları için toprak işletmeleri

ne par el el olarak hayvancılık yapmaları lüzumludur Zira mem

leketimizin ekseri yerlerinde monokültür ziraat yapılmaktadır. 

Bu tip tarım işletmesinden hayvancılık denge unsurudur. Tabi

ata maruz işletmede zaman zaman meydana gelen kuruklık, sel 

veya haşere salgını gibi tabii afetlerin meydana getirildiği 

ekonomik çöküntüyü hayvan mahsulleri vasıtasıyla kısmen olsun 

hafifletmek mümkündür.

Yapılan hesaplara göre hayvansal üretimin değe

ri Tarım Sektörü içinde $ 34 dür. Buna hayvan gübresini de 

ilave ettiğimiz takdirde bu rakamın i° 50 ye yaklaşacağı ta

biidir.

Denebilirki hayvanlar ne kadar kesif yemlerle 

beslenirse beslensinler yinede meraya ihtiyaçları mutlaktır. 

Esasında bugünkü şartlar altında çiftçi işletmesinde hayvan

cılık ancak meranın desteği ile ekonomik olabilir.’



S O R U N L A R

Daha önceki bölümlerde belirtildiği üzere, çayır ve meralar

la ilgili olarak buğün Türkiye şu problemlerle karşı karşıyadır.

1. Meralarla ilgili kanunların çeşitli kuruluşlarca 

uygulanması ve uygulamadaki aksaklıklar.

2. 1950 yılından bu yana mahinalı tarımın gelişme

siyle mera sahaları azalmış, özellikle son yıllar

da taban arazilerindeki dranaj çalışmaları ile de 

tabii çayır sahaları Kültür arazisine dönüşmüş olup 

yerine yem bitkisi ikame edilmemiştir.

3.‘ Türkiye'de mevcut hayvan sayısının mer'alara göre 

çok fazla oluşu.

4. Meraların otlatma zamanından önce otlatılmaya baş

lanılması ve bir otlatma peryodundan daha uzun 

sürede otlatılması (Otlatma süresinin uzunluğu)

5. Meraların otlatna kapasitelerinin üzejmue (çok sa

yıda hayvan otlatma) otlatılması.

6. Aşırı ve düzensiz otlatma nedeniyle mera toprakla

rının erozyon etkisine maruz kalmaları ve verim güç

lerini kaybetmiş olmaları (Özellikle su erozyonu)

7. Meralardan kısa vadede istifade etme zihniyetinin 

artnlamamış olması .



8. Meralarda istenilen şekilde bakım yapılmaması. Islah 

Çalışması yapılan meraların korunmaması ve uzun dö

nemde muhafazasının sağlanmaması,

9. Çiftçilerin sosyal-Ekonomik yapıları nedeniyle iste

nilen işletmeye sahip olmayışları.

10. Türkiye hayvancılığının ekonomik nedenlerle hala 

meraya dayanması yem bitkileri ek iliş sahasının ve 

üretiminin azlığı.

11. Konu ile ilgili teknik bilgilerin üreticilerce gerek

tiği şekilde bilinmemesi, yapılan demonstrasyon ça

lışmalarının devamlılığının sağlanamaması.

12. Girdi temini : Türkiye'deki mer'alarm ıslahı ve ba

kımının genellikle Devlet imkânları ile sağlanmasıç- 

daki güçlükler, ve hayvan yetiştiricilerinin de bu 
durumu kabullenmeyip hiç bir katkıda bulunmamaları.

13. Daha önce ıslah edilmiş meraların bakımsızlığı ve 

otlatmanın düzenlenememesi.

14. Meraların kişi veya gruplarca tahrip edilmesine il

gililerin göz yumması, Belediyelerin meraları başka 

amaçlarla (kiraya vermek, merada inşaat yapmak, me

rayı parselleyip satmak gibi kullanmaları Bu gibi 

durumlarda kişi veya gruplar arasınla ;ikan çatışma

l a r l a  can kayıplarının meydana g e l m e s i .



15»’ Mera -tahribi ile ilgili olarak açılan davaların kı

sa zamanda s onuçlandırılamaması.

16.' Özellikle Doğu ve Güney Doğu Anadoludaki feodal ya

pı ve toprak ve insan ilişkilerindeki düzensi ligin 
ortaya çıkardığı problemlerdir.' (Göçebe hayvancı
lık gibi)

17. Ülke hayvanları belirli ve verimli bir ırk olmayıp 

bir populasyondur.

18.' Hayvanlar paraziter hastalıklar sebebi ile yedikleri 
yemlerin ancak 1° 85 inden istifade edebilmektedirler 

(TMMO/ Ziraat Mühendisleri Odası Araştırması) $ 15 
yem kaybı ve hayvanlar .üzerindeki verime menfi et

kisi düşünülür ise küçümsenemez.' sadece hayvan sağ- 

lığpmn gereklerinin yerine getirilmesi yem miktarı, 

nı nisbi olarak $ 15 artıracak demektir/

19/ Ülkede gezginci hayvancılık yapılması ; meraların 

kapasiteleri üzerinde otlatılmasına sebep olmakta, 

hayvan hastalıkları mücadelesini zorlaştırmakta 
hayvan kaçakçılığınada sebep olduğu görülmektedir.

20/ Hayvan besleme ve bakım mera otlatma ve bakımı konu

ları çiftçiye öğretilememiştir/ Halen il ve ilçe ku
ruluşlarında bu konuları öğretecek elaman sayıaı ye- 

^*«3.i değildir.



21. Yol durumu ve teşkilât ünitelerinde yeteri kadar 

vasıta olmaması yem bitkileri üretimini geliştirme 

ve çayır mera kültürünü geliştirme projelerinin iste

nen düzeyde yapılmasını kısıtlamaktadır.'

22. Keşif hayvancılık yapılan illerde çiftçinin hububat 

ve bakliyeta dayalı gıda ihtiyacı karşılanamadığın

dan çiftçiler bu ihtiyaçlarını karşılamak için mera 

açmalarına gitmektedirler.'

23. Hayvansal ürünlerin işlenmesi ve pazarlanması konu

ları yeterli düzeyde değildir.

24. Projeli çalışmalarda proje uygulaması yapılan bölge

lere hizmetler tek tek gitmekte ve gerekli koordinas

yon sağlanamamaktadır.’

25. Hayvancılık yapan çiftçilerin ekonomik gücü zayıf

tır. Tohumluk kullanımından başka ziraat alet ve e- 

kipmanı yönünden de yeterli düzeyde değildirler.

ALINMASI ÖNGÖRÜLEN TEDBİRLER

a- YASAL TEDBİRLER

1. Mer’a-hayvan ilişkilerinin düzehkmesi 
mahalli ziraat teşkilatının aslı görevi arasında bulunmalıdır.
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2. Mer' alarm tesbit, tahsis ıslah, bar

kım ve korunması hususundaki yasalar dağınık kuruluşlara çe

şitli görevler verdiğinden bu konudaki çalışmalar yetersiz kal- 

mektedir. Bu bakımdan meralarla ilgili çalışmalar tek bir ku

ruluşun görevi olmalıdır. Bu görev tek bir kuruluşa verileme

diği takdirde 1757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu kanununda 

(II. Bölüm) ve bu kanunun konu ile ilgili "Mera, Yaylak ve 

Kışlak yönetmeliğinde" ortaya çıkan uygulama aksaklıkları ve 

mevzuat noksanlıkları giderilmelidir.

3. Yem bitkileri ek il iş sahasının ge

nişletilmesi ve yem bitkileri tohum üretim çalışmalarının 

yaygınlaştırılması için Hayvancılık kooperatif ve Birlikleri 

kurulmasını sağlayıcı tedbirler alınmalıdır.

4.' Mülkiyet Devlet1 e yararlanma ve kul
lanma hakkı tüzel kişilere ait olan mevcut meralar ile Devlet
çe ıslah edilen meraların, bakımı ve korunması ve ıslahı konu
larında çiftçi katkısı sağlanmalıdır.4 Bu iş için meralarda 
otlatılan hayvan cine ve miktarına göre tüzel k iş iliklerce 
hayvan sahiplerinden tesbit edilecek bir ücret alınmalı ve 
toplanan bu paralar konu ile ilgili teknik personel raporuna 
göre meraların bakımı, korunması ve ıslahı çalışmalarında 
kullanılmalıdır.*

5." Gerek mer'a ile direkt ilgili ve ge
rekse meralarla ilgili maddelleri içeren kanunların (274.743. 
1580.'2510.*2613 .^2644.4753 • 5618. .'6891.766.5917.765.1757 sar-
yılı kanunlar ) Türk iyenin Sosyal ekonomik yapısına göre uy
gulama kolaylıklarına kavuşturmak koşuluyla tek kanunda birleş
tirilmesi gereklidir.



6. Türkiye'de gezginci hayvancılık yapıl
ması; meraların kapasiteleri üzerinde otlatılmasına sebep 
olmakta hayvan hastalıkları ile mücadeleyi güçleştirmekte, 
hayvan varlığının kontrol altına alınmasını önlemekte ve hay
van kaçakçılığı yapılmasına sebep olmaktadır. Mevcut hayvan 
varlığının kültür ırkı ikamesi ile azaltılması politikası da 
gözönüne alınarak gezginci hayvancılık konusunun çözülmesi 
için : ilgili kuruluşlarla işbirliği yapılarak etkin tedbir
ler alınmalıdır.

7. Hastalıkların bulaşıcı ve zararlı etki
siyle vasıfsız tek ve çok yıllık buğdaygil ve baklagil yem 
bitkileri tohumlarının alış ve nakliyesi ile ilgili yasalar 
yetersiz kalmakta, mevcut yasalarda uygulanmamaktadır. Günün 
şartlarına uygun yasalar çıkarılmalıdır.

8. Toprak insan ilişkileri toplumsal yapı
ya uygun olarak düzenlenmeli çiftçinin ihtiyacı olan tarımsal 
ürünleri yetiştirme olanağı sağlanmalıdır.



9. Meralara tecavüzü önlemde için, özel

likle uğraşısı hayvancılık olan il ve ilçelerde TMO Satış Şu

be ve ajanalıklarının açılması gereklidir.' Çiftçinin hububat 

ve yemeklik baklagil ihtiyacının bu yolla karşılanması yolur- 

na gidilmelidir.

10. Türk iyede halen tesis edilen yoncalık

ların $ 90 ınından fazlası küskütlüdür•' Küsküt, ot ve tohum 

verimini tarladaki yoğunluğuna göre $ 50-100 oranında azalt

maktadır. Halen yonca tohumluğunun alım ve satımını resmi ve 

özel sektör kuruluşları yapmaktadır.3 Kontrol imkanı olmayan

ve özel sektörce satılan kalitesiz ve küskütlU 

(tohumluk vasfı olmayan) yonca tohumlulukları ile yoncalık 

tesis edilmekte, tesis edilen bu alanlardan, rügar ve sulama 

suyu etkisiyle de küskütsüz ekim alanlarına küsküt yayılarak 

tüm zirai mahsullerin verimi azaltılmış olmaktadır. Bu neden

lerle özellikle yonca tohumluğunun alım ve satımı TZDK Ge

nel Müdürlüğünün tekeline verilmelidir.



11. Ülkemizde yem bitkileri tohumluk üretimi iklim ko
şullarına bağlı olarak değiştiği gibi tesbit edilen fiyat 
politikasına göre de değişmektedir. Her yıl milli Tohumluk 
İştişare Komitesince tek ve çok yıllık yem bitkileri tohum
luklarının taban fiyatları tesbit edildiği halde, yonca 
tohumluluğunun alım ve satımı dalgalanmaya bırakılmaktadır. 
Güvensizlik meydana getiren bu durura karşısında çiftçiler 
yonca tohum üretiminden vazgeçmekte olup, üretim iç talebi 
dahi karşılayamamaktadır. Bu durumun önlenmesi ve tohumluk 
piyasasının istikrara kavuşması için yonca tohumluğu taban fi
yatının da günün koşullarına uygun olarak Milli Tohumluk 
İştişare Komitesince tesbiti yapılmalıdır.

b) Yönetim Sorunları İle İlgili Tedbirler

I1. Mevcut meraların yürürlükte olan kanun
lar gereğince tecavüzlerden korunması için; mahalli idare 
yetkililerinin daha hasas ve aktif olmaları maksadıyla;
Gıda-Tarım ve Hayvancılık, İçişleri, Köy İşleri, Adliye 
Bakanlıkları ile Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı yet
kililerince görüşülüp yasa teklifi hazırlanarak çözümlen
mesi yoluna gidilmelidir.

2. Mer'a ıslahı ve yem bitkileri ot ve 
tohum üretimi göz önüne alınarak uygun bölgelerde bu ça
lışmaların etüd, plan, proje ve uygulama safhalarında 
görev alacak elemanları ile gerekli alet ve ekipmanları 
da kapsıyan ekipler oluşturulmalıdır.



3. Konu ile ilgili teknik personelin okul 

sonrası yurt içi ve yurt dışında eğitim görmesi olanakları 

sağlanmalıdır.

4. Geçimini hayvancılıktan sağlayan çiftçi

lerin bulunduğu yörelerde çayır mer'a ıslah ve yem bitkile

ri ot ve tohum üretimi projelerinin uygulanabilmesi için 

öncelikle bu yörelerdeki köy yollarının yapılması (Y.5.E.) 

Genel Müdürlüğünce ve taşra Teknik Ziraat ve Veteriner 

keşkilatmın vasıta ihtiyacının temin edilmesi gereklidir.

5. Gerek hayvancılıkla ilgili bütün proje

lerin gerekse çayır mera ıslahı ve yem bitkileri ot ve 

tohum üretim projelerinden azami faydanın sağlanabilmesi 

gereklidir. (Ziraat İşleri Gn. Md.lüğü, Veteriner İşleri 

Gn. Md.lüğü Hayvancılığı Geliştirme Projeleri Genel Müdür

lüğü, Tabi ve Suni Tohumlama Genel Müdürlüğü,Yem Sanayi 

Kurumu Gn. Md.lüğü Süt Endüstri Kurumu Gn. Md.lüğü, E.B.K. 

Gn. Md.lüğü TCZB Gn. Müdürlüğü)

6. Bakanlıklar arası Hayvancılık ve Çayır- 

Mer'a Yem bitkileri projeleri uygulamalarının koordinasyonu 

DPT'ca, Gıda-Tarım ve Hay. Bakanlığına bağlı Genel Müdür- 

lüklerce hazırlanacak hayvancılık ve çayır mer'a yem bitki

leri projelerinin kordinasyonu ise Gıda-Tarım ve Hay.Bek.- 

lığı Planlama, Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürlüğünce 

uh ğ La'imalı di r.



c) Teknik Tedbirler

1. Türkiye'deki hayvan ıslahı çalışmaları 
hızlandırılmalı, mevcut sayı meralar, yem bitkileri ot üre
timi ve diğer kesif yemler potansiyeline göre ayarlanmalı
dır.

2. Meralarda tarım tekniğine uygun mera 
amenajmanınm gerektirdiği şekilde otlatma yapılabilmesi 
i ç i n  tüzel kişiliklerle konu ile ilgili teknik elemanların 
işbirliği yapmaları gereklidir. Bu iş için aşağıdaki ünite
ler dikkate alınmalıdır.

a. Merada otlatılacak hayvan sayısını, 
meranın ürettiği yem miktarı ile dengelemek, yani bu mera 
üzerinde otlatılacak hayvan sayısını üretilen yem mikta
rına göre ayarlamak.

b. Meranın ürettiği yem tipine ve 
yapılan hayvancılığın gayesine göre en uygun hayvan cins 
ve ırklarını otlatmak.

c. Mera vejatasyonunun devamını sağ
lamak ve onu iyi bir durumda muhafaza etmek için, otlatma 
ve dinlendirme peryotlarını iyi ayarlamak.

d. Hayvanların mera üzerinde üniform 
bir şekilde dağı imasını sağlamak.



3. Hayvan yetiştiricilerinin yemleri hasat 
etme, depolama konularında eğitimlerini sağlıyarak azami 
derecede faydalanma yöntemlerini öğretmek ve bu suretle yem 
kaybını önlemek.

4. Konu ile ilgili kamu kuruluşları çayır 
mera ve yem bitkileri tohumluk projesi hazırlamalıdır. Bu 
projelerde, her bölgenin ekolojisine göre ihtiyaç duyduğu 
çayır mer'a ve yem bitkileri tohumluğunu kendi bölgesinden 
karşılanması esas alınarak, üretim planı yapılmalı; Döner 
Sermaye İşletme arazilerinden, Hazine arazilerinden, özel 
idare arazilerinden, sivil hava alanı arazilerinden ve söz
leşmeli çiftçi arazilerinden istifade edilmelidir.

5. İllerde, konu ile ilgili kuruluşların 
(Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü, Veteriner İş. Gn.Md.lüğü, 
Hayvancılığı Geliştirme Proje Gn. Müdürlüğü, Sun'i Tabi 
tohumlama Gn.Md.lüğü TZDK Genel Müdürlümü TC. Ziraat Bankası 
Genel Müdürlüğü Or. Köy Genel Müdürlüğü,
Yem Sanayi Gn. Müdürlüğü Süt Endüstri Kurumu Gn. Müdürlüğü 
Zirai Mücadele ve Diğerlerj) il teşkilatları her yıl kendi 
bölgesinde ilçeler üaerinden hayvanların cinslerine ve ırk
larına göre sayılan, mevcut tabii ve sun'i tohumlama merkez
leri ile tarımsal işletmelerdeki ortalama hayvan birimi 
sayısı, yem üretimi ve tüketimi, alman kredi miktarını 
tesbit etmeli, hayvan yem ilişkilerini dengeli tutacak 
tedbirlerin alınması için gerekli ön çalışmalar yaparak 
merkez teşkilâtlarına bildirmelidirler.



6. Çayır mera yem bitkileri çalışmaları daha 
ziyade hayvancılık projelerinin uygulandığı iller, yem üre
timi az olan bölgeler, ekonomik gücü zayıf çiftçiler tercih 
edilerek toplu ekil işler teşvik edilmeli ve geliştirilmeli
dir .

7. Zirai yayım çalışmalarında çiftçi tarla
sında, çiftçi ahırında ve meralarda tatbiki çalışmaya gidil
meli; tarla günleri, bülten broşür, film slayt, sirküler
mektup, gazete, radyo ve televizyon gibi öğretim ve yayım

• . -"fivasıtaları ile çiftçiye tarım tekniği öğretilmelidir.

3. Bitkisel Kaynakların Kullanılması ;

Türkiye gerek yetişen ve gerekse yetiştirilen 
bir çok bitkinin (anavatanı) gen merkezidir. Ancak, son yıl
larda politik, ekonomik ve sosyal faktörlerin etkisi altında 
kültür arazisine elverişli olmayan fakat, bitki örtüsünü 
muhafaza ederek yararlanılması gereken alanlar sürülerek 
tarla arazisi haline getirilmiştir. Hatta, asırlardan beri 
aşırı düzensiz otlatma ve bazı hallerde yakma ile, halen 
vejetasyon olarak nitelendirilen bitkisel kaynaklar hızla 
azalmaya ve bazı türler de ortadan kalkmaya başlamıştır. 
Halbuki bitkisel kaynaklardan yararlanarak ve verim gücü 
yüksek çeşitler elde ederek üretimi artırmak ve gelecek 
nesillerin de faydalanmalarını sağlamak için bu kaynakların 
devamlı olarak muhafaza edilmesi gerekmektedir. Çünkü, ça
ğımızda her türlü teknolojik olanaklar, hızlı şehirleşme 
hareketleri ve geniş çapta nüfus yığışmaları bir takım so
runların ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Düzenli bir yaşamda



doğal ve kültürel kaynaklardan faydalanma ve rekreasyor 
ihtiyaçlarının giderilmesi, fizyolojik ihtiyaçlar kadar önen 
taşımaktadır.

Keza, bitkisel kaynaklar, insan toplulukları
nın doğayı yakından tanımasını ve doğaya bağlanmasını 
sağlıyan yegâne doğal alanlardır.

Bu nedenle, bugünkü bitkisel üretim sorunları
nın çözümlenmesine yardımcı olacak şekilde bu kaynakların 
araçtıralmasınm yanı sıra bunların gelecek nesillerin ya
rarlanabileceği biçimde muhafaza edilmesi gerekmektedir.

Bunun içinde aşağıda belirtilen hususlarda 
gerekli tedbirler alınmalıdır.

a) MİLLİ HERBARİUM

Bilindiği üzere, memleketimizde, fakülte
ler, araştırma ve diğer bazı kuruluşlar kendi ihtiyaçlarını 
karşılamak amacı ile, birbirleri ile ilişkileri olmadan her- 
barium çalışmaları yapmaktadırlar. Bu şekildeki çalışmalarla 
duplikasyonlar, eleman ve para yönünden büyük kayıplar orta
ya çıkmakta, hunun yanında ihtiyaç da giderilmemektedir.



Nitekim bitki teşhislerinde büyü]-: zorluk
lar çekilmekte, dış memleketlere gönderildiğinde de bazen 
olumlu sonuçlar alınamamaktadır.

Türkiye de bu önemli konu üzerinde gereği 
şekilde durulmadığından konu yabancı bir memlekette ele alın
mış "Türkiye fflorası" adı altında herbarium meydana getiril
miş ve bununla ilgili yayınlar yapılmağa başlanmıştır. Bu 
şekilde memleketimizin tabii kaynaklarından yararlarına hiç 
de küçümsenmiyecek derecede gelir sağlamaktadırlar.

İleri memleketlerde ilk ve orta öğretim
deki öğrencilere çevresini tanıtmak ve sevdirmek amacı ile, 
milli herbarium kuruluşları ile uygulamalı çalışmalara yar
dımcı olunmakta ve bu konudaki öğretim ve eğitim pekiştiril- 
mektedir. >

1

Bu nedenlerle, memleketimizdeki dağınık 
çalışmalar Devlet tarafından (Milli Kütüphane gibi) birleş
tirilerek yararlı bir hale getirilmeli ve "MİLLİ HERBARİUM" 
müessesesinin kurulması zaman kaybına meydan verilmeden 
gerçekleştirilmelidir.

b) MİLLİ BOTANİK BAHÇESİ

İleri memleketler ve hatta geri kalmış 
memleketler kendi koşullarında en iyi şekilde yetişen türle
rin ve diğer ülkelerde yetişen ilginç bitki türlerinin tanı
tılmasını ve türlerin devamlılığını sağlamak amacı ile milli 
botanik bahçeleri tesis etmişlerdir.
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Ayrıca, bu tesisler doğa rle insan ilişki
sinin geliştirilmesi, memleketin doğal yapısının tanınması, 
öğretim ve eğitim yönlerinden yararlar sağlanmakı bakımından 
önem taşırlar.

c) MİLLİ PARKLAR

Ülkemizde milli parklarla ilgili gelişme
ler dünya ülkelerine nazaran oldukça yeni sayılır. Memleketi
mizde bu konudaki ilk çalışmalar Orman Bakanlığı tarafından 
yapılmıştır. Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesine 
ise ormanlık sahaların dışındaki milli parklar konusundaki 
çalışmalar, 1‘757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Kanununun 
159- maddesi gereğince başlamıştır. Bununla sınırlanacak 
milli park alanlarında, flora ve faunanın korunması ile zen
ginleşmesini sağlamak dış etkenlerin doğadaki yıkıcı faali
yetlerini önlemek doğadaki dengeyi korumak, doğal ve kültü
rel kaynaklan en iyi şekilde koruyarak kullanılma ve devam
lılığını sağlamak halkın regreasyon ihtiyaçlarının gideril
mesi için gerekli tedbirlerin alınması amaçlanmıştır.

d) TÜRKİYE VEJETASYON HARİTASI

Bilindiği üzere, Türkiye'de gerek kültüre 
alınan ve gerekse dağal olarak yetişen bitkilerle ilgili ola
rak vejetasyon haritası yapılmamıştır. Bu nedenle, memleketin 
bitkisel yönden verim ve üretim gücü ve hatta vejetasyon alan
ların özelliği ve genişliği kesinlikle bilinmediğinden değer
lendirmelerle büyük hatalara düşülmektedir. Bitkisel üretimin 
planlanmasında bu haritalardan yararlanılması söz konusudur.



Uzun dönemlerde uygulanması planlanacak olan çalışmalar için 
gerçek veriler yine bu haritalardan çıkarılabilir.

Yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı 
konuya gereken önemin verilerek 4 ncü Beş Yıllık Plan döne
minde ele alınması zorunlu görülmektedir.

3. Orman, Punda, Çalı ve Makilik :

Çalılık ve Makiliklerin Tarıma Tahsisi :

TUrkiyede arazinin 30.,? si orman, funda çalı 
ve makiliktir. (23.468,463 Ha.) Ormanlar I5J-35p87 Ha. Punda 
ve Çalılıklar ise 8333476 Ha. dır. Cetvelin tetkikinden de 
görüleceği gibi 8333876 Ha. Fundalık arazinin 5H235 Ha.
I, II, III, IV. sınıftır. Geri kalan 7.822.141 ha. V, VI,
VII, sınıf arazilerdir. Şu hâlde Fundalık-Makilik arazinin 
ancak 511235 Ha. işletmeye elverişlidir. Başka bir ifadeyle 
Türkiyede 511235 Ha. Makilik-Fundalık veya çalılık arazi 
tarıma tahsis edilebilir.

Toprak işlemeye elverişli orman ve funda-çalı- 
lık arazilerden yalnızca funda-çalılık arazilerde kullanma 
dönüşümü, söz konusudur.

Tablo I in tetkikinden anlaşılacağı gibi Türki
yede V, VI, VII ci sınıf arazilerden tarıma ayrılanlarla buna 
karşılık I, II, III, IV, sınıf arazilerden funda ve çalılık 
olarak ayrılmış araziler vardır. Yukarıda da ifade edildiği 
gibi I, II, III, VI, sınıf arazilerden funda ve çalılığa tah
sis edilen miktar 511235 Ha.dır. Bu arazinin amma tahsisi



gereklidir. Ancak bu tahsis yapılırken üzerinde ziraat yapı
lan aynı büyüklükte V, VI, VIII. sınıf arazide tarımdan orman 
ve meraya dönüştürülmelidir. Böylece arazi kullanmadaki denge 
bozulmamış fakat kullanma iyileştirilmiş olur.

Diğer taraftan Orman Bakanlığınca yapılan 
1975 yılı envanterine göre Orman-Punda ve çalı alanı 
20.170.196. Ha.dır. TOFRAKSD Genel Müdürlüğü ve Orman Bakan
lığı tesbitleri arasında 3.298.267 Ha. bir fark bulunmakta
dır. Bu fark kabul edilen kriterlerin farklılığından meyda
na gelmektedir.

Buna bağlı olarak Orman Bakanlığınca orman 
rejimi içinde kabul edilen 20.170.196 Ha. arazinin 10.996.165 

Ha. koru, 9.234.031 Ha.ı ise baltalık olarak tesbit edilmiş
tir.

Koru olarak kabul edilen 10.936.165 Ha'm 
ise 6.165.203 Ha.ın normal koru olup hektarında 122 m^ ser
vet hesaplanmıştır. Bozuk Koru olan 4.779.962 Ha. orman saha
sının ise hektarında ancak 11 servet hesaplanabilmektedir. 
Arada 11 mislinden fazla fark vardır.

Baltalık olarak kabul edilen 9.234.031 hek
tarın 2.068.188 hektarı normal baltalık olarak ayrılmış olup 
hektarından 49 ster odun alınabileceği hesaplanmıştır. Bozuk 
baltalık ise 7.165.843 Ha.dır. Bundan elde edilebilecek ser
vet ise 5 ster/Ha.dır. Arada 10 misli fark vardır.



Bütün bu rakamlar orman olarak kabul edilebile 
cek arazinin Kriterlerinde bir standardın bulunmadığını veya 
kriterlerde birleşilmediğini kanıtlamaktadır.

*
Bu bakımdan orman rejimi dışına çıkarılacak

sahanın ve orman rejimi içinde bırakılacak sahaların kriter
lerinde birleşmek ve bu sahaların hangi kullanım şartların
da prodüktiviteyi ve potansiyeli ne derecelerde etkiliyeceği- 
ni saptamak zarureti vardır.

Yapılan çalışmalar sonucunda toplam orman 
rejimi içindeki sahanın 7.429.814 hektarının orman olarak 
ağaçlandırmaya muhtaç saha olduğu 886.148 hektarında değişik 
şiddette erozyon sorunu bulunduğu ve 3-450.736 hektarının da 
mer'a olarak kullanılmaya elverişli olduğu belirtilmektedir.

Orman olarak ağaçlandırmaya muhtaç sahanın 
1.661.810 hektarı tabii tohumlamanın olmayacağı ağaçsız saha 
olarak kabul edilmektedir.

İ '

Ayrıca 1973 itibariyle orman rejimi içinde 
kabul edilen sahada Mülkiyet sorunu çözümlenmemiş,3.097*496 
Ha. arazi mevcuttur. Arazi kullanımı bakımından mülkiyet 
ihtilafı olan orman rejimi içindeki sahanın toplamı ise 
6.673-473 hektarı teşkil etmekte ve 32.90'ı bulmaktadır.

Netice olarak, Türkiye'de orman-funde çalı
lık arazilerin büyüklükleri ve kriterlerinin kurumlar arası 
tesbit neticesinde elde edilecek sınırlar içinde öncelikle 
tarım yapılabilir funda ve çalılık arazilerin tarıma tahsisi,



tarım yapılamaz tarım arazisinin ormana tahsisi prensibin
den gidilerek fundalık ve çalılık araziden faydalanma yoluna 
gidilmelidir.

4. Yerleşim Alanları

Nüfusumuzun hızla artışı ve yılda en az bir 
milyon 600 bin. kişinin köylerden şehirlere göç edişi nedeniy
le, yerleşme konusu, ülkemiz için büyük öneataşır, Bilindiği 
üzere, yerleşmeler kademslenmiş bir sistem meydana getirir
ler. Genellikle birinci kademeyi köyler, ikinci kademeyi 
merkezi köyler, üçüncü kademeyi kasabalar, dördüncü kademeyi 
şehirler, beşinci kademeyi bölge merkezi şehirler, altıncı 
kademeyi metropoller teşkil eder. Ancak, ülkemizde bu kademe- 
leşme yeteri kadar açık halde olmadığı gibi gerçek fonksi
yonlarına da kavuşmuş değildir.

1972 yılı itibariyle toplam nüfusun $ 62 si 
kırsal alanda yerleşmiş, bulunmaktadır. Bölgeler itibariyle 
kırsal yerleşme önemli farklılıklar göstermektedir. Genellik
le Karadeniz Bölgesinde köyler köy sınırları içine dağınık 
olarak serpiştirilmiş evlerden veya biribirinden uzak birkaç 
mahalleden meydana gelmekte, Orta Anadolu, Güneydoğu Anadolu 
ve Akdeniz Bölgesinde mahalle, mezra, kom, oba, çiftlik gibi 
adlar alan yerleşim birimlerinden bir kaçı bir köy teşkil 
etmekte, OrtagUney Anadolu'da daha çok toplu köyler görül
mektedir.



Ülkemizde 35640 yerleşim birimi Köy Kanununun 
uygulandığı ve köy clarak tanımlanan yerleşme birimidir.
38.360 yerleşim birjrai ise, Köy Kanununun uygulandığı yerle
şim birimlerine bağlı, çiftlik mahalle, kom, mezra, oba, divan, 
iskele ve istasyon gibi az haneli yerler birimleridir.(Bilin
diği üzere, yerleşim birimi sayısını Köy İşleri Bakanlığı 
70,4 bin. İçişleri Bakanlığı ise 74 bin olarak tesbit etmiş
tir.)

Köyişleri Bakanlığı Toprak ve İskan İşleri 
Genel Müdürlüğünce 1962-1969 yılları arasında yapılan Köy 
Envanter Etüdierine göre 12.337 köy dağınık yerleşim özel
liği göstermekte ve ortalama dağınıklık karakteristiği 2,8 
olmaktadır. Dağınık köy sayısı en fazla olan ilçelerin baş
lı çaları : Yüksekova, Akkuş, Viranşehir, Kaynarca, Kandıra, 
Devrek, Safranbolu, Tonya, Sinop Merkez İlçe, Gölköy, Azda
vay, Espiye, Kumluca Nahçe, Yusufeli ve Mizandır.

Köylerimiz nüfus bakımından da büyük farklı
lıklar göstermekte nüfusu 2000 den fazla olan köylere karşı- 
lık, nüfusu 50 den az olan köylerde bulunmakta ve nüfusu 
500 den az olan köyler toplam köylerin İ» 58 ini teşkil et
mektedir.

Köylerin toplu veya dağınık veya konutların 
arazi içine serpiştirilmiş durumda olması, az nüfuslu veya 
çok nüfuslu olması tesadüfi değildir. Bu duruma fiziksel, 
sosyal ve ekonomik faktörler etkili olmaktadır. Örneğin, 
elverişsiz iklim şartları, dağınık ve dalgalı arazi, keşif 
bitki örtüsü, tabii afetler ve yerleşim alanlarının inkişafa 
elverişli olmaması gibi fiziksel faktörlere}



Dağınık Köylerin Bölgeler İtibariyle Durumu

Bölgeler

Toplam Köy 
Sayısı

Dağınık Köy 

Sayısı

Dağınık Köye 
Bağlı ünite 
Sayısı (Köy 
Merkezi Ha
riç)

Dağınıklık
Karakteris

tiği

Marmara 2524 328 858 2,6

Karadeniz 5540 3796 13387 3,5

Eğe 4703 1021 2368 2,3

Orta Kuzey Anadolu 5590 1235 2508 2,0

Orta Güney Anadolu 2420 307 683 2,2

Orta Doğu Anadolu 4171 1568 4145 2,6

Kuzeydoğu Anadolu 3199 828 2095 2,5

Güneydoğu Anadolu 4110 1880 5140 2,7

Akdeniz 3303 1374 3548 2,6

Genel Toplam 35640 12337 34740 2,8

Kasmak : Köysel alanda dağınık yerleşim deseni - Köyişleri Bakanlığı Toprak ve 

İskan İşleri Genel Müdürlüğü - Yıl 1971



Nüfus Gruplarına Göre Köy ve Bucak Sayısı (1970 Yılı)

Nüfus Grubu

Bucak ve Koy 

Sayısı

Toplam Köy Sayısına 

Oranı ($)

0- 50 220 0,63

51 100 788 2,22

101- 15C 1626 4,57

151- 200 2535 7,13 ‘

251- 300 3043 8,23

301- 400 5114 14,36

401- 500 4485 12,60

501- 750 6899 19,37

751- 1000 3452 9,70

1001- 1250 1717 4,84

1251- 1500 886 2,50

1501- 1750 561 1,30

1751- 2000 247 1,30

2000- 1175 3,30

Kaynak : Türkiye istatistik Cep Yıllığı - 1972



din, mezhep, dil ayrılıkları, sosyal gerginlik halleri, ori- 
■Ln itibariyle farklı aile grupları ve benzeri sosyal faktör
ler, zirai faaliyetlerde zamandan tasarruf zorunluğu, işlet
menin kontrolü bakımından ona yakın olma arzusu gibi ekono
mik ve sosyal faktörler köylerin dağınık yerleşim şeklmde- 
^eşekkülüne veya konutların tarlalar içine serpiştirilmesine 
ve köylerin az nüfuslu olmasına etkili olmuştur. Buna muka
bil, sosyal ve kamu tesislerine ve pazara yakın olma arzusu 
gibi faktörler ise hem toplu ve hem de kalabalık nüfusun köy
lerin teşekkülünü etkilemiş bulunmaktadır. Ancak, köyün kuru
luşu safhasında var alan veya etkili olan faktörlerin orta
dan kalkması veya teknoloiik gelişmeler, bugün dağınık halde 
olan bazı köylerin toplu köy haline gelmesini zorunlu kıl
maktadır. Nitekim, 2510 sayılı îskanKanununun tadil eden 
16.6.1970 tarih ve 1306 sayılı kanunun 2. maddesi ile; bazı 
köylerin yerlerinin değiştirilmesi, mahalle, kom, mezra ve 
benzeri köy parçalarının mevcut yerleşim ünitelerinden birin
de veya yeni bir mahalde birleştirilmesi öngörülmüş, devlete 
bu konuda yetki ve görevler tahmil edilmiş bulunmaktadır.

Yerinin değiştirilmesine, köy kısımlarının 
birleştirilmesine acilen ırtiyaç duyulan bin kadar köy istis
na edilirse genellikle kırsal yerleşim; ülkemiz şart ve ihti
yaçlarına uygun dunundadır. Zira, isabetsiz seçilmiş olanlar 
isti. 1a edilirse, mevcut bucak merkezleri, ekonomik, s .ayal 
ve kültürel gelişme merkezleri olarak değerlendirilebilir, 
ihtiyaca göre, yeni gelişme merkezleride ilaveten seçilebilir.



Konutların tarlalar içinde dağınık halde ol
ması veya köyün bir kaç yerleşim biriminden meydana gelmesi; 
sanıldığı kadar kötü bir durum değildir. Amerika Birleşik 
Devletlerinde kırsal yerleşimin büyük kısmı bu durumdadır 
ve bu halden herkes memnundur. Ancak, sözü geçen ülkede her 
işletmeye yol, elektrik telefon ulaşmıştır. Her, çiftçi ai
lesinin en az bir otomobil olduğu için çocukların okula git
mesi, ev ihtiyaçlarının pazardan karşılanması, ürünlerin pa
zara nakli, ailenin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının karşı
lanması, problem olmaktan çıkmıştır.

Batı Almanya'da toplu köy tipi çoğunluktadır. 
Ancak, son yıllarda tarımda çalışan nüfus oranının çok aşağı
lara düşmüş olması nedeniyle yeni bir uygulamaya başlamıştır. 
Artık şehirleşmiş bulunan eski Alman köylerinde azınlıkta ka
lan çiftçiler 5-10 ailelik gruplar halinde eski köyün dışın
da ve tarlalarına daha yakın yerlere nakledilmektedirler. 
Aussiedlung denilen bu uygulama hem çiftçileri hem de artıl 
çiftçilikle iştigal etmeyen köy sakinlerini memnun etmekte
dir. Çiftçiler, tarlalarına daha yakın olmaktan bugünün ihti
yaçlarına uygun çiftlik avlusuna kavuşmaktan, tavukları ve 
hayvanları için daha uygun bir ortama gelmekten ve nihayet 
eski köyün yeni tarım makinalarına dar gelen sokaklarından 
kurtulmuş olmaktan; köyün çiftçi olmayan sakinleri ise ahu
ların kokusundan, sineklerden ve hayvanların gürültüsünden 
kurtulmuş olmaktan memnundurlar.
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Her ülke gibi kırsal yerleşimin düzenlenmesi, 
ülkemizde de aktüel konular arasındadır. Bu konuda ileri 
sürülen görüşler 4 grupta toplanabilir. Köy gelişme merkez
leri teşkili, merkezi köyler seçilmesi, köykentler, tarım 
kentleri Köy gelişme merkezleri teşkili ve çeşitli hizmet
lerin ve tesislerin bu köylerde toplanması, 16.11.1970 tarih 
ve 1306 sayılı kanunda öngörülmüştür. Kalkınma planında ve 
1974 yılı İcra planının 270 No.lu tedbirinde yer alan merkez 
köyler ile köy gelişme merkezleri teşkili eş anlamlıdır. 
Bilindiği üzere 1974 icra planına göre, 1974 program döne
minden itibaren temel öğretim okulları, sağlık evleri, selek
tör evleri, aşım ve sun'i tohumlama istasyonları, köy tarım 
teknisyenlikleri, PTT merkezleri, karakollar ve köy grupla
rına götürülmesi gereken diğer hizmetler merkez köylere gö
türülecektir. Pazarların merkez köylerinde kurulması, sanayi
nin de öncelikle bu köylere gelmesi tabiidir.

Köy kentlerin teşkilinde de köy gelişme mer
kezleri ve merkez köyler esprisi hakimdir. Ancak, köykent
lerin yönetiminde kooperatiflerin büyük ağırlığının olacağı 
şeklindeki görüşler, henüz açıklığa kavuşmamış bulunmaktadır.

Tarım kentlerin teşkilinde de kamusal ve sos
yal hizmetlerin bir merkezde toplanması ve köylerin toplulaş- 
tırılması öngörülmektedir.

Kırsal yerleşim düzenlenmesi ile ilgili görüş
ler arasındaki nüans farklarına rağmen, temel espride büyük 
ölçüde beraberlik vardır ve müşterek hedef, yerleşmede ikinci 
kademenin teşkili şeklindedir.



Kırsal yerleşimle ilgili görüşümüzü özetler
sek; çeşitli nedenlerle dağınık durumda olan köy parçaları
nın, çiftçilerin isteği halinde birleştirilmesi; afetlere 
maruz, sağlığa aykırı veya tarlalara çok uzak durumda olan 
yerleşim yerlerinin daha uygun yerlere nakli, kalkınma pla
nında öngörüldüğü şekilde, devlet hizmet ve tesislerinin 
objektif kriterlerle seçilmiş merkez köylerinde yoğunlaş
tırılması; pazarların bu merkezlerde kurulmasında bu merkez
lere iincelik verilmesi amaciyle devletçe sarfedilen gayret
leri memnunlukla karşılıyor ve başarıya ulaşmasını temenni 
ediyoruz.

5. Tarım Dışı Arazi

Tarımda Kullanılma imkânları :

Türkiye'de geliştirilmiş toprak etüdlerine 
göre yurdumuzda tarımsal değeri olmayan VIII sınıf arazi ile 
su yüzeyleri toplamı 4.557.900 Ha. olarak tesbit edilmiştir.

Bitkisel ürün getirmeyen bu araziler eğlence 
sahası av hayvanları barınağı olarak değerlendirilebilir.
Su yüzeyleri ve tarıma elverişli olmayan VIII. sınıf arazi
lerin toplamı Türkiye yüzölçümünün ^ 5, ini teşkil etmekte
dir.



6. Diğer Arazi Çeşitleri

Yurdumuz arazilerini/: f 4.1 yeni 3*212.175 
Hektarı Sazlık Bataklık (48.521 Ha.) ırmak yatakları 
(192.323 Ha.) Sahil Kumulu (37*915 Ha.) Kara Kumulları 
(2.48ı. Ha.) ve çıplak kaya ve moloz kaplı (2.930.933) Ha. 
araziden meydana gelmektedir.

7. Su Yüzeyleri :

Çeşitli suni ve ta si i goller ile akar sula
rımızın yüzeyleri 1.102.396 Hektarı bulmakladır. Yurt arazi
sinin $ 1.4 ünü teşkil eden bu su satıhlarından yurt ekonomi
sinin gelişmesinde çok büyük katkılar temin: mümkündür. Akar
sularımızın ve buhlar üzerinde her geçen gün yeni yapılan 
gclet ve barajların arkasında teşekkül ece:, göllerle büyüyen 
bu su satıhları, bilhassa üzerinde önemle durulması gereken 
bir konudur.

Enerji, tarım, balıkçılık ve iiğe: su ürün
leri üretiminde faydalanılabilecek bu suların çevresi ayrı 
zamanda turizm ve dinlenme yerleri açısından da büyük cr.eme 
sahiptir.

Henüz tabii ve suni göllerimiz yeteri kadar 
ilmi ve detaylı bir etüdden geçirilerek, prodüktif faydalan
ma yönleri tespit edilmemiştir. Hangi gölden hangi cins ba
lık ve diğer su ürününün yetiştirilebileceği, kapasite ve 
hedefler ve turistik açıdan fizibiliteleri ve ihtiyaçlar 
saptanmış değildir.



Akar sızlarımızda yine aynı şekilde etüd edil- 
nemiş bulunmaktadır. Bu kadar büyük potansiyelden henüz gere
ğince faydalanılmadığından asırlardan beri israf edilmekte— 
iir.

Bu genel bakıştan sonra Türkiyemizin toprak
larını arazi kullanma kabiliyetleri yönünden incelettiğimiz - 
le, karşımıza şu durum çıkmaktadır.

Yurdumuzda sürüme elverişli 26.546.505 Hektar 
;oprak bulunmaktadır. Bu miktar yurt sathının $34,1 ini teş- 
cil eder. Bunlar I-II-III ve IV sınıf topraklardır. Bu arazi- 
.er de, hiçbir problemi olmayan I. sınıf arazi 5.012.532 hek- 
;ar olup ($ 6,4), yine problemi hiç denecek kadar az olan 
il. sınıf arazi miktarı 6.758.702 Hektar ($ 8,7) dir. III. 
ımıf topraklarda İslah edilebilir toprak, drenej ve tuzlu- 
uk gibi problemler olmakla beraber,, yurt topraklarındaki 
ıldukça yüksek kireç muhtevası dolayısıyla büyük ıslah ameli- 
'elerine girilmeden tarım da kullanılabilmektedir. Islahları 
ağlandığında prodüktiviteleri daha çok yükselecektir. Bu 
opraklarda 7.574.330 hektar gibi ($ 9,7) oldukça büyük bir 
er kaplamaktadır. IV. sınıf arazilerde problemler daha şid- 
etlidir. Islah yönünden üzerinde önemle durulması gerekmekte- 
ir. 7.201.016 Hektarı bulan ($ 9,3) bu topraklar halen ver- 
iği verimin çok üstüne çıkabilecek topraklardır.



8- Toprak Muhafaza ve Arazi Islahı

8.1- Toprak Muhafaza :

Toprak ve su muhafazası; verimliliği bozma
dan her tip tarım mer'a ve orman arazisindeki birim alandan, 
kendi verim gücü içinde ne verebilecekse oru alma ve bu ve
rimliliğin devamlılığını sağlamak tekniğidir.

Halen Türkiye'de mevcut 4 9.4 4 4 . 6 9 3 hektar 
tarım ve çayır-mer'a alanından (27.699.003 hektar tarıra- 
21.745.690 hektar çayır-mer’a) her yıl dekardan 1 mm kalın
lığında toprağın erozyonla akip gittiği düşünülürse, rakkam- 
3 & 1 olarak ülke yüzeyinden 494.446.930 mJ veya 791.115.088 
ton verimli üst toprağın kaybıdır.

Bunun tarımsal alanı 18 cm derinlik esas alın
dığında 274.693 hektar genişliğinde verimli bir tarım alanı
dır. Halbuki, 2 , 5 cm. kalınlığında bir toprak katının oluş
ması için en az 1 0 0 sene geçmesi lazımdır.

Haraket halindeki su ve rüzgarın aşındırması 
ve taşıma olayı demek olan erozyon ülkemizde geniş ölçüde su 
ve toprak kaybına sebep olmaktadır.



Bu büyük zararı önlemek için TOPRAKSU Genel 
Müdürlüğünce bugüne kadar 86.667 Ha. alanda Toprak ve Su 
muhafaza projesi uygulanmış dördüncü beş yıllık planda da 
470.000 Ha. alanda uygulanacaktır.

8*2- Arazi Islahı

a. Kurutma ve Kimyasal Islah :

Tuzlu alkali ve ıslah sahaların tarıma elve
rişli hale getirilmesi ile ilgili hizmetleri kapsamaktadır.

TOPRAKSU Genel Müdürlüğünce drenaj ve arazi 
ıslahı konularında yapılan çalışmalar neticesinde 122.881 
Ha. tarıma elverişli hale getirilmiş dördüncü beş yıllık 
plan döneminde ise 230.000 Hal arazi İslah edilecektir.

b. Mekanik Islah :

Traverten ve taşlık arazisinin mekanik yol
larla temizlenmesi ve tarıma elverişli hale getirilmesidir.

Yapılan incelemeler sonunda bazaltin toprak
lardaki püskürük taşların kolaylıkla temizlenerek tarıma açıl 
dığı saptanmıştır.

Ülkemizde Güney, Güneydoğu Anadolu illerin
de 949.304 Ha. taşlık bozaltık toprak olduğu te3bit edilmiş
tir .



Traventen deyimi; arazi yüzeyinin pulluk katı 
kalındığında kireç tabakası ile örtülmesi ve içlenemez hale 
gelmesi olayını kapsar.

Bu içlenemez sert kat kaldırıldığı zaman 
altından verimli bir tarım toprağı çıkmaktadır. Antalya ilin
de iki seki halinde 49.000 Ha. traverten arazinin ıslah ça- 
lıçmaları IV. Beç Yıllık Plan döneminde ele alınacaktır.

II- SU KAYNAKLARI VE DEĞERLENDİRİLMESİ

1. Su Kaynakları
Akarsular
Yeraltı Suları
Deniz, göl ve barajlardır.

Yurdumuza düçen yağıçın karçıladığı yıllık ortalama 
su potansiyeli 518 milyon metreküptür.

Bunun $ 32 si yani 166 milyon M^ü yüzey akışlarla 
akarsularımıza ulaşmaktadır. Bu miktarın teknik yönden sulama, 
endüstri içme ve kullanma amacı ile geliştirilebilecek yer 
üstü su potansiyeli 80 milyarmetreküp olmaktadır. Buna ek 
olarak yeraltı suyu yıllık işletme rezervi ise 9 milyar metre
küp civarındadır. Bu duruma göre yurdumuzun tüketici amaçlar
la geliştirilebileceği toplam faydalı su potansiyeli milyar 
metreküp olmaktadır.



Türkiyenin akarsu rejiminin düzenlenebilmesi 
için 478 adet tek ve çok maksatlı baraj inşası gerekmektedir. 
Bu tesislerin tamamlanması ile 6 milyon Ha. tarım alanının 
sulanması; 3 3 1 bin tektar alanında kurutulması sağlanabilecek
tir.

2. Sulama Hizmetleri

Dördüncü Beş Yıllık plan döneminde daha önceki 
plan dönemlerine ait tatbikatlar ve yurt ihtiyaçları dik
kate alınarak 700.000 Ha. arazinin büyük ve küçük sulama 
tesisleriyle yeniden sulamaya açılması gereklidir. Yine 
geçmiş plan tatbikatları ve küçük sulama tesislerinin daha 
hızlı inşaa edilip hizmete açılmaları nedeniyle 70.000 Ha. 
arazinin 300.000 -Ha. nm büyük sulama tesisleri 400.000 Ha. 
nm da küçük sulama tesisleriyle sulanması faydalı ola
caktır. 1

3- Su Kaynaklarının Geliştirilmesi 

3.1- Teknik Personel Sorunu

Toprak ve Su kaynaklarını geliştirme hiz
metlerinin daha verimli yürütülmesi için Dördüncü Beş Yıl
lık Plan döneminde alınması gereken tedbirlerin başında Dev
let hizmeti gören teknik personelin ücret durumunun düzel
tilmesi gelmektedir. Her türlü alt yapı hizmetlerini yapa
cak olan teknik personeldir. Toprak ve su kaynaklarının ge
lir irilmesi çalışmalarını da teknik personel yapacaktır.



Kalkanmış olan ülkelere yetişmek için onlardan daha büyük 

bir kalkınma hızıyla seyretmemiz şarttır. 0 halde daha çok 

hizmet üreteceğiz. Hizmeti üretmek için teknik eleman çalış

tırmak, daha yetenekli, daha fazla sayıda teknik eleman ça

lıştırmak gerekir. Halbuki geçmiş plan dönemlerinde bu tat

bikat tersine işlenmiş yetişkin teknik elemanlar devlet sek

töründen çekilmişlerdir. Sadece TOPRAKSU Genel Müdürlüğünden 

1970-1975 arazi 300 (üçyüz) den fazla teknik eleman ayrılmış

tır. Bu rakam adı geçen Genel Müdürlüğün tüm teknik persone

linin İo 35 idir.

Yukarıdaki gerçek gözönünde iken ve devlet 

sektöründe çalışan teknik personeldeki kopmalar aynı hızla 

devam etmekte iken, Toprak ve su kaynaklarını geliştirme 

konusunda, teknik personel sorunundan daha önce gelen bir 

sorun düşünülemez.

Öncelikle bu sorunun halledilmesi gerekir. 

Devlet sektöründe rutin hizmet gören memurlarla teknik hiz

met gören teknik personelin ücret sistemini mutlaka ayırmak 

ve bu iki elemanın aynı statüde mütalaa edilmesini önlemek 

gerekir. Böyle bir değişiklikle tatmin edici bir ücret sis

temine kavuşacak olan teknik personel tekrar devlet hizmeti

ne gelebilir ve hizmet görebilir.



3.2- Özel Proje Büroları

TOFRAKSU Çalışmalarını sadece devlet imkân
larından beklemek tarımın günümüzde gereken hızda ilerleme
sini engellemektedir. Türkiye 'de artan nüfusun, gıdasını 
nüfus artış hızından daha büyük bir hızla artırmak icabet- 
mektedir,

Bu durumda çiftçinin kendi gücüyle TOFRAKSU 
çalışmalarına katılması gerekir. Başka bir ifadeyle kredili 
TOFRAKSU çalışmalarını hızlandırmak gerekir. Bu günkü tat
bikatta TOFRAKSU kredi projeleri TOPRAKSU örgütlerinde ha- 
zırlanmaktadır.

TOPRAKSU örgütleri artan kredi talebi karşı
sında kredi proje ve etüd çalışmalarını eleman azlığı nede
niyle istenen hızda yapamamaktadır.

Ziraat Bankası ile TOPRAKSU Genel Müdürlüğü
nün müştereken yürüttükleri TOPRAKSU kredi projelerini özel 
bürolar hazırlarsa, krediler TOPRAKSU faaliyetleri bu günkün
den çok fazla olacaktır. Projelerin TOPRAKSU’nun tetkik ve 
tasdikine bağlanmak suretiyle özel bürolarda hazırlanmala
rının dördüncü beş yıllık plan döneminde mutlaka temini ge
rekmektedir.

3.3- Havza Çalışmaları

Toprak ve Su kaynaklarını en iyi düzeyde
.şlemek ve en yüksek geliri almak için gerekli teknik ve 
.dari çalışmaların bir bölgede toptan ele alınması gerekir.
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Bu bölge bir coğrafi veya idari bölgeolmayıp üzerinde toprak 
ve su kaynaklarının topluca bulunduğu üniteler olan su top
lama havzasıdır.

Toprak ve Su kaynakları birbirine bağlı ola
rak mütalaa edildiğinden bu kaynaklarla ilgili her türlü ge
liştirme tedbiri ancak tüm olarak ele alındığı zaman faydalı 
olacağından önce bu hizmetlerin tümünün bir arada bulunduğu 
su toplama havzalarını ele almak icabeder.

Türkiye 26 ana su toplama havzasına bölünmüş
tür. Bu ana havzalarda majör plânlamalar hazırlanmıştır. An
cak bu planlara paralel olarak minör havzalarda projelere 
done verecek kapasitede etüd ve planlama çalışmaları yapıl
mamıştır. Böylece de majör planlar kendi seviyelerinde kalmış 
olanlara temel teşkil edecek veya onların tatbikat detayları 
olabilecek minör havzalarda planlama çalışmaları yapılmamış
tır. Türkiye'de sulama faaliyetlerine büyük ve küçük sulama
lar olarak baktığımızda geçmiş plan dönemlerinde ve Dördüncü 
Beş Yıllık Han hedefinde küçük sulamaların büyük sulamalar 
kadar hatta bazan daha fazla sahaya hizmet götürdüğünü görü
rüz. Toprak ve su kaynaklarını geliştirmekle ilgili diğer 
konularda aynı durumdadır, o halde hiç vakit geçirmeden 
Türkiye'de 26 ana havzayı ortalama 100 Km.2'lik havzalara 
bölmeli ve bu havzalar ilgili kuruluşun çalışma ortamı ol
malıdır.

Bu havzaların detaylı planlama raporlarının 
rlanması çalışmaları ilgili kuruluşun etüd programı ve 
"lanlama raporlarından yıllara göre çıkarılacak tatbikat

ogramları da kuruluşun yatırım programları olmalıdır.



Jördüncü Beş Yıllık Plan üzerinde (1978-1982) küçük havzalar- 
laki planlama çalışmaları tamamlanmış Beşinci Beş Yıllık Pla- 
ıın ilk yılından itibaren ise havza yatırımları başlanmış ol- 
lalıdır. Böylece Türkiye'de Toprak ve Su kaynaklarının geliş
ir ilmesi bir disiplin içinde daha verimli ve daha hızlı ola- 
aktır.

3-4- Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri

Dördüncü Beş Yıllık Plan döneminde tarla içi 
eliştirme hizmetleri çalışmalarına hız verilmeli sadece dev- 
et sulama şebekeleri altında değil, küçük, büyük her türlü 
ulama tesisi altında tarla içi geliştirme tedbirleri alm
alıdır. Bu hizmetlerin küçükleri çiftçiye TOPRAKSU kredisi 
le yaptırılmalıdır. Büyük sahalara ait tarla içi geliştirme 
izmetlerini ücretini çiftçiden almak suretiyle devlet yapma- 
tdır.

Ancak Tarla İçi Geliştirme hizmetlerinin 
iyük bir kısmını teşkil eden ve bugünkü tatbikatı ile 
îvlet bütçesine ve mesaisine büyük yük olan tesviye çalış
ılanını devletin kontrolü altında bizzat çiftçinin yapması 
imin edilmelidir. Böylece devlet çiftçinin çözümleyemiye- 
fği diğer toprak ve su kaynakları problemlerine daha fazla 
^kan ayırmış çiftçide arazisinde en önemli tekniktedbir- 
çrden biri olan tesviyeyi kendi kendine halletmesini öğ
enmiş olacaktır. Esasen tarla içi geliştirme hizmetlerinin 
imünü her çiftçi kendi arazisinde almalıdır. Devletin bu 
nuda çalışmaları çiftçiyi kendi tarlasında tarla içi



geliştirme hizmetlerini yapacak duruma getirmek hedefine 
dayanmalıdır. Arazi toplulaştırması gereği olan ve tek el
den yürütmesi zaruri olan tüm köy arazisini kapsamına alan 
tesviye çalışmalarının bizzat devlet tarafından yapılmasına 
devam olunmalıdır. Bu çalışma münferit çiftçileri değil top
luca bir köy halkını ilgilendirdiğinden toplu bir bakış açı
sından ele alınmak mecburiyetindedir.

Bugüne kadar devlet eliyle yapılmakta olan 
ve dış kredilerle finanse edilen Seyhan,Gediz gibi develop- 
men projelerinde harcanan paraların çiftçilerden uygun şart
lar altında geri alınması için Dördüncü Beş Yıllık Plan döne
minde mutlaka gerekli tedbirler getirilmeli böylece küçük 
çiftçiler aleyhine işleyen tatbikat durdurulmalı sosyal 
adalet sağlanmalıdır.

3.5- Geçmiş plan dönemlerinde değiştirilmesi tek
lif edilen 2490 sayılı artırma eksiltme ve ihale kanunu değişi 
memiş kanunun yarattığı tıkanıklıklar ve güçlükler halen de
vam etmektedir.

3.6- Toprak ve Su kaynakları ile ilgili meclisler
de bekleyen "TOPSU BİRLİK" kanun tasarısının biran önce kanun 
laştırılması için gerekli tedbirler alınmalıdır.

3.7- Geçmiş plan döneminde yıllık icra planların
da yeralan su hakları "Su Kaynaklarının Korunması" kanun tek
lifinin meclislere şevki ile kanunlaşması temin edilmelidir.

Köy İşleri Bakanlığının Kanun Tasarısı biran 
önce kanunlaştırılmalıdır.



III- TOPRAK VE İNSAN İLİŞKİLERİ 

1. İşletme Tipleri :

Ülkemizde işletme tiplerine ait bir istatistiki 
bilgi bulunamamıştır. 1970 yılı tarım sayımı sonuçlarının 
işletme tipleriyle ilgili Kısmı yayınlanmamıştır. 1950 tarım 
anketi ve 1963 yılında yapılmış tarım sayımı yayınlarında 
da işletme tiplerine ait bilgi bulunmamıştır. Ancak, Dev
let Planlama Teşkilatının bu konuda yayınladığı bir araştır
ma mevcut olup örnek köylerden çıkarılmıştır, yetersizdir.
(DPT Özel İhtisas K. Raporu Sayfa 86-87)

Türkiye'de Hayvancılık, bağ-bahçe, aracılık, ipek- 
böcekçiliği, tarla bitkileri ve bunların karışımı gibi ne 
kadar işletmenin var olduğunun bilinmesine ihtiyaç vardır.
Bunun da çiftçi kütüklerinin tutulması ile sağlanacağı açık
tır. Bu görev memleketimizde "Türkiye Ziraat Odaları Birliğine" 
verilmiştir. Ancak, bu kütüklerin tutulması bir zorunluluk 
olmadığı gibi istenilen bilgilerin yayınlanması da yapılma
maktadır.

Ülkemizde tarımla uğraşanların sayısı belirsiz 
olduğu gibi başka meslek sahipleri de tarım yapabilmektedir.

1.1- İşletme Genişlikleri ve Dağılımı

Ülkemizde işletme genişlikleri ve dağılımla
rını gösteren 1950 tarım anketi ve 1963 yılında yapılmış 
tarım sayımı sonuçları vardır. 1970 yılında yapılan tarım

sayımı sonuçları da vardır. Ancak, 1970 yılındaki tarım



sayımı sonuçlarının tarım işletmeleri ile ilgili bilgiler 
bölümü yayınlanmamıştır. İşletmelerin dağılımlarına ve iş
letme genişliklerine ait geçici sonuçlar vardır. III. Beş 
Yıllık Plan Tablo 669.

Bu sayımlara göre memleketimizdeki işletme 
sayısı 1950 de 2,5 milyon, 1963 yılında 3,1 milyondur. Yani 
işletme sayısında II sene içinde $ 24 nisbetinde bir artış 
olmuştur. Bu artışın ileriki yıllarda da artmaya devam et
tiği muhakkaktır. Ancak, aynı oranda artmadığı söylenebilir. 
III. Beş Yıllık Planda 1949 yılındaki 14,8 milyon hektar 
tarla arazisinin 1968 de 24.092 milyon hektara yükseldiği 
belirlenmektedir. 1970 yılındaki tarım sayımında ise tarla 
arazisinin 26.01 milyon hektara yükseldiğini görmekteyiz.
1970 yılındaki tarım sayımı sonuçları ile birlikte verilen 
cari istatistiklere göre ise tarla arazisi 24.295 milyon 
hektar olarak gösterilmiştir. Fakat işletme sayıları belli 
değildir.

Ortalama işletme genişliğinin 1950 sayımla
rında 76.95 dekar, 1963 sayımlarında 55,28 dekar olmasına 
karşılık 1970 sayımı sonuçları yayınlanmadığından bilineme
mektedir. Türkiye Ziraat Odaları Birliğinin 1974-1975 zirai 
ve iktisadi durum raporuna göre ekili ve dikili tarım arazi
si genişliği 27.895.000 hektardır. Bu saha içinde 4.684.200 
köylü ailesi yaşamaktadır. Bunların da 420.000 kiracı-ortakçı 
ve tarım işçisi olduğu kabul edilmiştir. Yine bir kabul ile 
her çiftçi ailesinin 5 kişi olacağı düşünülerek toprağa sahip 
işletme sayısı 4.264.200 bulunmuştur. Ancak, bu sayıya ilve 
ilçelerdeki çiftçi sayısı dahil edilmemiştir.



Nüfus sayımı sonuçlarından gidilerek bir hesap
lama yaparsak, 1975 yılı için ortalama işletme genişliği aşa
ğıdaki gibi olacaktır. 40 milyon nüfusun. $ 57 i tarımla işti
gal ettiğine göre ve bir tarım işletmesi aile nüfusu 5 kişi 
kabul edilerek ortalama işletme genişliği çayır-mer'a hariç 
58,0 dekar olur. 1 8 , 5 milyon hektar çayır mer'a alanını da 
eklersek ortalama tarım işletmesi genişliği 75,8 dekar bulu
nur. İşletmelerin bölgelere göre genişlikleri hakkmdaki bil
giler tabloda verilmiştir. 1950, 1963 yıllarında yapılan ta
rım sayımları sonuçları ile 1970 tarım sayımları geçici sonuç
larından alman bu bilgilere göre işletmelerin arazi varlığı 
genişlikleri ve dağılımları büyük farklılıklar göstermekte
dir. Bu farklılıkların sebepleri şunlardır :

a) Arazi Mülkiyeti Büyüklüğünü tahdit eden 
kanunun Toprak ve Tarım Reformu Kanunundan önce bulunmaması 
ve bu hükmün halen Toprak ve (Tarım R2formu bölgelerinde uy
gulanması . ,

b) Miras yoluyla mülkiyetin parçalanması,
c) Bölgeler arasında arazi verimliliği 

ve iklim şartlarının farklı olması,
d) Bağ-bahçe, zeytinlik ve sebzelik arazi 

büyüklükleri ile kuru tarım arazilerinin tarım gelirlerinde 
büyük farklılıkların olması,

e) Küçük arazi sahibi işletmelerin geniş 
çapta mer'a arazisinden istifade etmesi,

f) Küçük arazi sahibi orman köylülerinin 
ormanlarının devletleştirilmesi, gibi nedenlerdir.



Her ne kadar bu tarım sayımı sonuçlarının 
gerçeği tam olarak aksettirmediği biliniyorsa da mevcut ak
saklıkların ortaya çıkmasına yardımcı olmaktadır.

Ülkemizde cüce işletmelerin yanı sıra çok 
büyük işletmelerinde bulunduğu görülmektedir. Son yıllardaki 
sanayi ve hizmet sektörüne kayan nüfusun toprağa bağlılığı 
devam etmektedir. Yani memleketimizde her meslekten inBanın 
tarım arazisi olabilmektedir.

2. Arazi Parçalanması :

Ülkemizde işletmeler genellikle fazla sayıda bir
birinden uzak ve düzgün olmayan şekilli parçalardan ibaret
tir.

1950 tarım anketi ve 1963-1970 tarım sayımlan 
sonuçlarına göre ülkemizde 6-9 arasında parçalı işletme 
sayısı tüm işletmelerin 1960 yılında $ 26.10 nunu, 1963 
yılında 24.90 nını ve 1970 yılında $ 19.4 nü teşkil et
mektedir. 10 ve daha fazla sayıda parçaya sahip işletmeler 
ise ttim işletmelerin 1950 yılında $ 22.58 ini 1963 yılında 
$ 24.78 ini 1970 yılında $ 11,8 ini teşkil etmektedir.
(3 cü 5 yıllık plan sayfa 860 Tablo : 670)

Yukarıda verilen parsel adetlerini şüpheyle kar
şılamak gerekirse de bize bir fikir verdiği söylenebilir. 
1950 yılında bir aileye düşen ortalama parsel adadi, 6,9 
adet olup, ortalama parsel büyüklüğü 12.37 dir. Buradaki 
parsel genişliği ekili veya dikili bitkiye göremidir yoksa
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mülkiyet durumuna göremidir belli değildir. Tablonun incelen
mesinden de anlaşılacağı gibi parça adetlerinde bir azalma 
söz konusudur. Buna şüpheyle bakmak gerekir. Bu parçalan
manın tarım işletmelerinin faaliyetleri üzerinde olumsuz 
bir sürü etkileri olmaktadır.

1. Sürümde, hasatta, sulamada, korumada ve islahda 
emek kaybına yol açmaktadır.

2. Geçiş hakkı ve ulaşımda anlaşmazlıklara sebep 
olmaktadır.

3. Tarla sınırları, yollar ve işletme zorluklarından 
dolayı arazi kaybına yol açmaktadır.

4. Çok parçalı ve dağınık işletmelerde çiftçi ekim 
sistemi, münavebe gibi bakıml'ardan umum çiftçilere uymak 
zorunda kalmaktadır.

5. İşletmenin gerektirdiği bina, çit, kanal gibi 
Babit tesisler yapılmamaktadır.

1950-1963 ve 1970 yıllarında yapılan bu istatistiki 
bilgilerin doğruluk derecesi hakkında şüphe vardır. Çünkü 
parça adetlerinin büyük oranda azalmasını gerektiren ülkemiz
le önemli bir çalışma yapılmamıştır.

III. 5 Yıllık Plan Sayfa 862-863 Tablo : 671



IV- TARIMSAL YAPIDA DEREKLİ DEĞİŞİKLİKLER 

İ. Toprak ve Tarım Reformu

Ülkemizde, Tarımsal yapının mülkiyet dağılımında 
gerekli değişikliğin yapılması. 1961 Anayasasında yer alan 
hükümlere uygun olarak, Toprak ve Tarım Reformu kanunları 
ile getirilmiştir.

Bu konuda ilk kanun 26 Temmuz 1972 tarihinde yü
rürlüğe giren, Toprak ve Tarım Reformu ön tedbirler kanunu
dur. İkinci ve asıl kanun ise 19 Temmuz 1973 tarihinde yü
rürlüğe giren 17 Bölüm, 237 madde ve 4 tablo ekten meydana 
gelen 1757 Sayılı Toprak ve Tarım Reformu Kanunudur.

1-1. Toprak ve Tarım Reformu Amaç ve İlkeleri :

Amaçları :

a) Toprağın verimli bir şekilde işletilme
sini, tarımsal üretimin sürekli olarak artırılmasını, değer
lendirilmesini, pazarlanmasını ve ulusal kalkınmayı hızlan
dıracak tarımsal yapının kurulmasını,

b) Topraksız veya az topraklı çiftçi aile
lerinin yeter gelirli tarımsal aile işletmeleri haline geti
rilmeleri için topraklandinİmalarını, donatılmalarını, des
teklenmelerini ve örgütlenmelerini,



c) Toprak ve Tarım Reformu hedeflerinin 
gerçekleştirilmesine yardımcı olmak amacı ile Toprak ve Tarım 
Reformu Kooperatifleri kurulmasını,

d) Tarımla kiracılık ve ortakçılığın belli 
bir düzene sokulmasını,

e) Ekonomik bir üretime imkân vermeyecek 
şekilde parçalanmış arazinin birleştirilmesi ve gereğinde 
genişletilmesi suretiyle toplulaştırımkazırı ve tarımsal 
nülklerin çiftçi ailelerinin geçimini sağlamaya ve aile 
işgücünü değerlendirmeye yetmeyecek derecede parçalanmasını 
re küçülmesini önlemeyi,

f) Örnek köyler kurmayı, mevcut köylere 
iklemeler yapmayı,

g) Tarımda toprak ve su kaynaklarının 
;eknik ve ekonomik gereklere göre kurulması, korunması, ıs- 
.ahı, geliştirilmesi ve verimliliğin sürdürülmesini sağla- 
laktadır.

Bu amaçlara uygun bir Toprak ve Tarım Refor- 
unu memleket gerçekleriyle bağdaştırarak uygulayabilmek 
çin temel ilkeleri şunlar olmalıdır.

a) Toprak ve Tarım Reformu fizik üretimi 
zaltıcı dolayısıyla Milli kalkınmamızı geciktirici bir 
^.rzda uygulanmamalıdır.
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b) Toprağın el değiştirmesi sebebiyle kısa 
dönemde ortaya çıkması muhtemel verim düşüklükleri verimi 
artırıcı tedbirlerle uzun dönemde fazlasıyla telafi edilme
lidir.

c) Toprak ve Tarım Reformuna ekonomik du
rumun tecviz edilebileceğinden daha fazla ağırlık verip kay
nak aktarmak suretiyle ekonomik yapının tayin ettiği öncelik 
sistemi aşırı şekilde değiştirilmemeli; daha verimli ve 
hayati yatırım alanlarından toprak reformuna kaynak aktar
ması yapılmamalıdır. (Ağır Sanayi için tahsisi mümkün fonlar 
Toprak ve Tarım Reformuna kaynak yaratmak amacıyla reform 
uygulamasına kaydırılmamalıdır.)

d) Aynı şekilde ithal ikamesi yoluyla dışa 
bağlılığın azalmasını sağlayacak yatırım alanlarından Toprak 
ve Tarım Reformuna kaynak aktarılmamalıdır. (Savunma araç
ve gereçleri için ayrılan fonlardan kısıtlama gerektirecek 
ölçüde Toprak ve Tarım Reformu yatırımları yaygınlaştırıl
mamalı ve yoğunlaştırılmamalıdır.)

e) Toprak ve Tarım Reformuna ayrılan kay
nakların diğer hayati alan yatırımlarını destekleyecek şekil
de kullanılarak verimliliği artırılmalı; özellikle kamulaş
tırma bedellerinin kanunun verdiği imkanları azami ölçüde 
harekete geçirerek sanayi projelerine aktarılması sağlana
rak tüketim harcamaları için heder edilmeleri önlenmelidir.



f) Yukarıda belirtilen ilkelerin ışığı al

tında Toprak ve Tarım Reformuna ayrılması tecviz edilen fon

dan;

- Üretimi arttıracak,

- Mülkiyet dağılımındaki dengesizlikler 

dolayısıyla gelir dağılımındaki adaletsizlikleri ortadan kal

dıracak alanlara aktarılması sağlanmalıdır.

g) Toprak ve Tarım Reformu Anayasamızın 

Başlangıcında belirtildiğ i şekilde Türk Milletini Kaderde, 

Kıvançta ve Tasada Ortak, bölünmez bir bütün halinde Milli 

Şuur ve Ülküler etrafında toplama amacına dönük bir şekilde 

uygulamalı ve bu amaçla gelir dağılımındaki dengesizliğin 

izalesine ıLaveten uygulama devletin iç iskan politikasıyla 

ahankli bir şekle sokulmalıdır.
t

h) İç iskan sorunu, milli istihdam sorunu 

ile bağdaştırılarak milli kültürün yaygınlaştırılması yoluy

la Milli Bütünlüğün sağlanmasında bir araç olarak değerlen

dirilmelidir.

j) Toprak ve Tarım Reformu uygulamasında 

yasalara uygun ölçülü, doğması muhtemel reaksiyonları zaman 

içinde dağıtıp asgariye indiren ve sosyal rahatsızlıklara 

fırsat vermeyen bir yol izlenmelidir.



Bu temel politikaya uygun olarak Toprak ve 
Tarım Reformu çalışma alanlarını :

1) Ülke düzeyindeki çalışmalar,
2) Araştırma ve Eğitim Çalışmaları,
3) Uygulama bölgelerindeki çalışmalar ol

mak üzere Uç ana başlık altında toplamak rnl'mkUndUr.

2-1. Yurt sathında Toprak ve Tarım Reformu 
Uygulamaları :

1- Arazi İşleri

Toprak ve Tarım Reformu uygulamaları 
1757 Sayılı Kanunun ll.nci maddesine göre Bakanlar Kurulun
ca tespit ve ilân edilen bölgelere münhasır kalmamakta bütün 
yurt sathında 1757 Sayılı Kanunun getirdiği amaçlar doğrul
tusunda devam etmektedir.

a) Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı 
emrine geçen arazilerin tesbiti,

b) Hazine arazilerinin kiraya verilmesi,

c) Mer'a yaylak ve kışlakların verimleri
nin arttırılması ve tasarruf şekillerinin düzenlenmesi,

d) Tarım arazilerinin Tarım dışı amaçlara, 
hazine arazilerinin kamu kuruluşlarına tahsisi,



e) Hazine arazilerinin gerekirse satış yo
luyla elden çıkarılmak amacıyla Hazine tasarrufuna bırakıl
ması ,

f) Köylerde konut yeri satışı,

g) Kiracılık ve ortakçılığın düzenlenmesi, 
gibi ana konulardan oluşmaktadır.

2- Araştırma ve Eğitim Çalışmaları: Toprak 
ve Tarım Reformu kanunu, ülkenin tarımsal, ekonomik ve Sosyal 
gerçeklerine, ekolojik ve iklim şartlarına uygun bir uygulama
nın gerekli kıldığı her türlü araştırmalarını kapsamaktadır.

2-2. Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığının
Emrine Geçen Araziler :

1757 Sayılı Toprak ve Tarım Reformu Kanununun 
19 ncu maddesine göre;

a) Bu kanuna göre kamulaştırılan arazi,

b) Devlete ait olup kamu hizmetlerinde kul
lanılmak üzere tahsis edilmemiş olan arazi,

c) Kazandırıcı zaman aşımı hükümleri saklı 
kalmak kaydıyla 766 sayılı Tapulama Kanununun 38 nci maddesi 
gereğince Hazine adına tespit ve tescil edilecek arazi,



d) Kamu hizmetlerinde kullanılmakta iken 
sonradan tahsisi kaldırılan Devlete ait arazi,

e) Mahalli idarelerin yararlanmasına bıra
kılmış veya bu idarelere tahsis edilmiş olan mer'a yaylak
ve kışlaklar,

f) Hâzinece, özel kanunlarla, bedelsiz 
olarak Belediyelere devredilen araziden imar planlarına göre 
ihtiyaçtan fazla olduğu Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığın
ca. ilgili Bakanlıkların görüşü alınarak tespit edilecek arazi 
parçaları,

g) Kesinleşen orman tahdit harita ve tuta
nakları dışında bırakılan yabani meyvelik, fundalık, makilik 
ve benzeri arazi ile özel kanuna göre orman tanımına girmeyen 
araz i,

h) Göllerin ve bataklıkların kuruması veya 
kurutulması, nehirlerin mecra ve seviye değiştirmesi, gölve 
deniz kıyılarının dolması veya doldurulması ile meydana ge
len ve geLecek olan arazi,

i) İskân kanunlarına göre başka yere karşı
lıksız yerleştirilenlerin terk ettikleri arazinin tamamı,

Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığının 
emrine geçmiş bulunmaktadır.



Yurt ölçeğinde envanter ve Kadastro çalışma- 
.arı ile orman alanlarının tahdit çalışmaları tamamlanmadığı 
re arazi üzerindeki hukuki ihtilaflar çözümlenmediği için 
îoprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı emrine geçen Hazine ara- 
;ilerininin miktarı kesin olarak bilinmemektedir.

Ancak, Köy İşleri Bakanlığı Toprak ve İskân 
şleri Genel Müdürlüğüne bağlı toprak komisyonlarının envan- 
;er çalışmalarına göre 67 ilde 612 ilçede 10134 köyde 
99.222 parselde 6.053*349.- dönüm Hazine arazisinin mevcut 
lduğu tespit edilmiştir. Bu miktarın 5122.596.- dönümü kül- 
üre elverişli, 930.753*- dönümü de kültür dışı arazidir.

Gene, Köy İşleri Bakanlığına bağlı TOFRAKSU 
enel Müdürlüğünce yapılan envanter çalışmalarına göre 
333376 dönüm fundalık, makilik arazi ile 21745690 dönüm 
er'a arazisi bulunmaktadır.

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığına bağlı 
evlet Su İşleri Genel Müdürlüğü envanter çalıymalanna göre 
972 yılına kadar ıslah edilen göl ve bataklıkların geniş- 
iği 17731*7 Hektar olarak tespit edilmiştir.



Detaylı toprak etüdleri yapılmadığı için yukarıda belir
tilen arazilerin kesin olarak ne kadarının kültüre elverişli 
olduğu, ne kadarının ıslah edilerek kültüre elverişli hale 
getirilebileceği ve ne kadarının hâzineye tescili ve ihtilaf
sız olduğu bilinmemektedir.

1757 Sayılı Toprak ve Tarım Reformu Kanunu yürürlüğe gi
rinceye kadar Hazine adına kayıtlı araziler Maliye Bakanlığı 
Milli Emlak Genel Müdürlüğünün emrinde kalmış ve bu Genel Mü
dürlüğün öngördüğü amaçlar doğrultusunda halihazır durumları 
ile kullanılagelmiştir. Bu arazilerin yer, büyüklük, halihazır 
fiili ve hukuki durumları ile ilgili kat*i envanterleri mevcut 
değildir. Bir kısım şahıslarla ihtilaflı ve işgalli durumdadır; 
uzun yıllar ihtilaflar ve işgalli durumları halledilememiştir. 
Üzerlerinde büyük çapta bir ıslah ve geliştirme projesi uygu
lanamamıştır. Muhtelif kamu kuruluşlarına tahsis edilen arazi
ler ya tahsis amacı dışında başka amaçla kullanılmış veya boş 
bırakılarak şahıslar tarafından işgaline fırsat * verilmiştir.

1757 Sayılı Kanun yürürlüğe girdikten sonra Hazine adına 
kayıtlı Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı emrine geçen ara
zilerin reform amaçlarına ve ülke ekonomisine katkıda buluna
cak şekilde tasarruflarını sağlamak bakımından aşağıdaki ted
birlerin alınması gerekmektedir.

1- . 1757 Sayılı kanunun 19 uncu maddesine göre Toprak ve
Tarım Reformu Müsteşarlığı emrine geçen arazilerin yer, büyük
lük, halihazır fiili ve hukuki durumları ile ilgili envanter 
çalışmalarının kısa sürede tamamlanması gerekmektedir.



2- Envanter etüdleri tamamlanan alanlarda, rantabl 
bir şekilde arazi kullanımını sağlamak bakımından detaylı top
rak etüdleri yapılmalıdır.

3- Detaylı toprak etüdlerine göre kültüre açılabile
cek, ıslah suretiyle kültür arazisi olarak kullanılabilecek ve 
mer'a olarak kullanılması zorunlu olan alanlar tefrik edilme
lidir.

4- Hukuki durumu, miktar ve nitelik bakımından reform 
amaçlarına kullanılabilecek araziler tefrik edilerek kısa süre
de bu amaçlarda kullanılmalı ve ıslah edilecek araziler üzerin
de de ıslah ve developman projeleri geliştirilmelidir.

5- İşgalli hazine arazilerinin tahliyesi için açılmış
olan davalar kısa sürede sonuçlandırılmalı, tahliyeleri için

*nevcut kanun hükümleri ıslah edilmelidir.

2-3. Tarım Dışı Amaçlara Arazi Tahsisi :

1757 Sayılı Toprak ve Tarım Reformu Kanununun 212 nci mad- 
lesine göre, Toprak ve Tarım Reformu bölgelerinde, bu kanunun 
lükümlerine göre sahibine bırakılan veya dağıtılan araziden; 
îoprak ve Tarım Reformu Bölgeleri dışında köy, kasaba ve şehir
lerin kurulması ve geliştirilmesi endüstri alanları, maden, taş, 
cum, tuğla ocakları, hava alanları, turustik yerler, sportif 
ilanlar ve milli savunma ihtiyaçları için; zorunluluk hallere 
riinhasır kalmak üzere on dönüme kadar olan arazi ilgili bakan- 
.ığın mtiracatı ve Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığının izni



ile on dönümün üstündeki arazi ise ilgili Bakanlığın müracatı 
ve Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığının olumlu görüşü alı
narak Bakanlar Kurulu kararı ile tarım dışı amaçlara tahsis 
edilebilmektedir.

Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığının kuruluşunda»
1 Ağustos 1967 tarihine kadar 188 münferit alanda 38574.- 144 
adet imar planında 500.000.-, olmak üzere toplam 538574.- dö
nüm arazi tarım dışı amaçlara tahsis edilmiştir.

Tarım dışı amaçlarda kullanılacak arazinin tarıma elve
rişli olmayan veya tarıma en az elverişli olan alanlardan se
çilmesine azami titizlik gösterilmiş tarıma elverişli alanlar
ın tarım dışı amaçlara tahsisi sadece zorunlu hallere inhisar 
ettirilmiş ve bu konuda 1757 sayılı kanunun 212 nci maddesi 
hükmü ısrarla ve titizlikle uygulanmıştır.

Söz konusu madde hükmü çoğalması mümkün olmayan doğal kay
naklardan biri olan toprak kaynağının korunmasında mutlak ge
rekli olduğu halde bu 212 nci maddeye 7 Temmuz 1975 tarihinde 
eklenen 1918 Sayılı Kanunla bazı istisnalar getirilmiştir. 
Bilhassa imar ve İskan Bakanlığı (imar planları, çevre düzeni 
planları, turistik planlamalar, plan eklemeleri v.s. gibi.), 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (organize sanâyi bölgeleri), 
Belediyeler, İçişleri Bakanlığı gibi büyük alan ihtiyacı olan 
kuruluşlar 212 nci madde hükmünü dikkate almadan 1918 sayılı 
Kanunun getirdiği istisnai hükümlere sığınarak geniş ve verim
li tarım alanlarını tarım dışı amaçlarda kullanabilmekte ve bu 
alanlar üzerinde planlar geliştirilmek, bu konuda Toprak ve 
Tarım Reformu Müsteşarlığından müsaade alınmadığı için denetim 
yetkisi kullanılmamalrtadır.



Çoğalması mümkün olmayan beslenme problemi ile karşı kar
şıya bulunan ülkemizde verimli tarım alanlarının korunması 
için aşağıdaki tedbirlerin fazla gecikmeden alınması gerekmek
tedir :

1- 7 Temmuz 1975 tarih ve 15288 sayılı resmi gazetede 
yayınlanarak yürürlüğe giren 1918 sayılı Kanun iptal edilmeli
dir.

2- 1757 Sayılı Kanunun 212 nci maddesi tadil edilmeli
dir.

3- Bütün yurt düzeyinde kısa sürede arazi kullanma 
planlaması çalışmaları tamamlanmalı tarım arazisi ve tarım dı
şı amaçlarda kullanılabilecek araziler tefrik edilmelidir.

4- Bu konularda gerek mevcut kanun ve yönetmeliklerin 
uygulanmasında gerekse yapılacak kanun ve yönetmelik değişik
liklerinde, çalışmalarda ilgili kuruluşlar arasında sıkı bir 
koordinasyon sağlanmalıdır.

2-4. Mer* a Yaylak ve Kışlaklar :

a) Mer'alarm 1757 Sayılı Kanundan Öncek i Durumu :

1274 tarihli arazi kanunnamesi, Mer*a, yaylak ve 
kışlak diye faydalanılan alanları metruk arazi olarak kabul 
etmiştir. Bu kanunnameye göre bu gibi yerlerin mülkiyeti dev
lete, intifa hakkı da köy halkına terkedilmiştir. Daha sonra 
1580 Sayılı Belediyeler Kanununun 4,15 ve 159 uncu maddeleri, 

2510 Sayılı İskân Kanunun 21 nci maddesi 2613 Sayılı Tapu
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Kadastro tahsisi Kanunun 25 nci maddesi, 6785 Sayılı İmar Ka
nununun 49 ncu maddesi, 4753 sayılı Çiftçiye Topraklandırma 
Kanununun 4 ve 8 nci maddeleri, 5618 Sayılı Kanunun ek 3,4,5 
ve 6 nci maddeleri, 5917 Sayılı Gayrimenkule tecavüzen defi 
hakkmdaki kanunun 1 ve 7 nci maddeleri, 6831 Sayılı Orman Ka
nunun 20, 21 ve 22 nci maddeleri, 765 Sayılı Türk Ceza Kanunu
nun 513 ve 514 ncü maddeleri, 766 Sayılı Tapulama Kanununun 
35 nci maddesinde olmak üzere çeşitli nizamname ve kanunlarda 
mer'a yaylak ve kışlaklara ait hükümler yer almıştır. Ancak 
bu hükümlerin çeşitli kanun ve kanunnamelerde bir iki madde 
halinde yer alması, mer'a yaylak ve kışlakların ıslahı, geliş
tirilmesi, bakımı korunması ve otlatma haklarının düzenlenme
sine ilişkin kesin hükümler bulunduğu gibi bu işlemleri yapa
cak kuruluşlarda belirtilmediğinden uzun yıllar mer'a alanları
kontrolsüz aşırı ve düzensiz olarak otlatılmış, hiçbir ıslah
tedbiri de alınmadığından büyük kısım ile erozyona uğramış 
çıplak alanlar haline gelmiştir.

b) 1757 Sayılı Kanunun Mer'a Yaylak ve Kışlaklar
Konusunda Getirdiği Hükümler :

25.6.1973 tarihinde kabul edilen 1757 Sayılı Toprak 
ve Tarım Reformu Kanunda, Mer’a, yaylak ve kışlaklarla ilgili 
hükümler genel olarak 11 nci bölümde 30. maddede yer almakta
dır. Kanun 14 ncü bölümünün 202 nci maddesinin (j) bendinde 
mer’a, yaylak ve kışlakların ıslah, bakım ve geliştirilmesi, 
sınırların tesbiti ile ilgili giderler, 16 nci bölümün 227 nci 
maddesinde, mer'a, yaylak ve Kışlak hükümlerine aykırı davra
nanlarla, 17 nci bölümün 232 nci maddesi mer'a, yaylak ve
kışlak hükümlerinin uygulanmasına ilişkindir. Ayrıca 1757 Sa
yılı Kanunun 138, 140, 148, 157 ve diğer maddeleri hükümlerine 
göre hazırlanan Yönetmelik 11.5.1974 tarihinde resmi gazete
de yayınlanmıştır. ,



Hazırlaman Yönetmelik 36 maddeyi kapsamakta olup, 
mer'a, yaylak ve kışlak alanlarının tespiti, tahsisi, otlama 
haklarının düzenlenerek hayvanların hangi mevsim ve aylarda 
nasıl ve ne biçimde mer'a, yaylak ve kışlaklarda otlatılabile- 
ceklerı, kütüklerin tanzimi, mer'a, yaylak ve kışlakların ba
kımı, korunması, ıslahı, yeniden tesisi, geliştirilmesi gibi 
konuları amaç edinmektedir. Kanunda ilgili kuruluşlarda kesin 
görev ve sorumluluklar dağıtılmakla beraber Toprak ve Tarım 
Reformu Müsteşarlığına da koordinatörlük görevi (uygulama böl
geleri dışında) verildiği gibi mer'a, yaylak ve kışlakların 
ıslahı, bakıra ve geliştirilmesi, sınarlarm tesbiti ile ilgi
li giderlerin karşılanması gibi büyük imkanlar da sağlanmış
tır.

c) Bu Güne Kadar Yapılan Çalışmalar :

!Köy İşleri Bakanlığı (Toprak ve İskan İşleri Genel 
Müdürlüğü) 1947-1974 yılları arasında 3,9 milyon hektar mer’a 
arazisini köy tüzel kişilikleri adına tahsis etmiştir. Ancak 
ülkemizde 21,7 milyon hektar (TOPRAKSU İst?Bült 1975) mer'a 
olduğu kabul edildiğine göre daha 17.8 milyon hektar civarın
da tespit ve tahsisi yapılacak mer’a arazisi bulunmaktadır.

Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının mer'a, yaylak 
ve kışlaklara ilişkin bugüne kadar yaptığı çalışmalar demostra- 
tif mahiyette olmuş, geniş alanlarda hiçbir mü3bet çalışma ol
mamıştır.



Orman Bakanlığınca orman içi mer'a ıslah çalışmaları 
(1955-1972) için 5490000 TL. gibi çok az bir para sarf edilmiş
tir. Bununla da 37570 hektar alanın orman içi orman üstü ve 
orman kenarı durumlarına göre yaylak otlak ve kışlak alanları 
tespit edilmiştir.

Toprak Tarım Reformu Müsteşarlığı kuruluşunu henüz 
tamamlamış olması ile bu güne kadar mer'a, yaylak ve kışlakla
rın ıslahı, bakım ve geliştirilmesine ilişkin koordinatörlük 
görevine yeni başlamış ve 4 ncü 5 yıllık planda yer almak üze
re 150.000 hektar alanın ıslahı için ön proje hazırlanmıştır.

d) Yapılması Gereken Çalışmalar :

1- Mer'a hayvan ilişkilerinin düzenlenmesi,
2- Mer'alarm tespiti, tahsis işlemlerinin süratlen-

dirilmesi,
3- Bakım, koruma, ıslah yeniden tesis, geliştirme 

işlemlerine yıllık programlarda geniş yer verilmesi,
4- Bir kısım tarım alanlarının mer'aya, mera alanla

rının da tarım arazilerine dönüşümü ile mutlak mer'a, ırutlak 
tarım ve hatta orman arazilerinin kesin çizgilerle belirtil
mesi,

5- Korucuların görev, yetki sorumluluk ve ücretleri 
ve seçilme şartlarını belirleyen yönetmelik’in çıkarılması.

e)- Teklif ve Tedbirler

Yurdumuzda bir taraftan hayvan sayısı hızla artarken 
diğer taraftan ctlatma alanlarının hızla daralması, ıslah ba
kım tedbirlerinin alınmaması, aşırı otlatmanın önlenmesi



sonucu, raer'a hayvandengesini tamamen bozmuş, meralarımızın 
fakirleşmesine yol açmış dolayisiyle hayvansal üretim arzu edi
len seviyenin çok altına düştüğü gibi bitki örtüsünün yeterli 
olmaması nedeniyle toprak ve su düzeni de bozulduğundan yurdu
muz büyük bir erozyon sorunu ile karşı karşıya bulunmaktadır.
Bu bakımdan meraların Dördüncü Beş Yıllık Plan döneminde 1757 
Sayılı Kanunun 154 ncü maddesine uygun olarak TTR Müsteşarlığı 
koordinatörlüğünde proje ve ekipman giderlerininde karşılan
ması ile 150.000 hektar mer'a arazisinin ıslahı ön görülerek 
Avan proje hazırlanmıştır. Bu projenin Gıda-Tarım ve Hayvancı
lık ve Orman Bakanlıklarınca ele aldırılarak belirli bölgeler
de tesbit edilecek 750 köy merasının ıslahının gerçekleştiril
mesi zorunlu görülmektedir.

Hazırlanan ön projeye göre ıslah edilecek yıllık mera 
alanı, ıslah, tesis, makina ve ekipman giderleri aşağıda göste
rilmiştir. (1976 fiatları ile)

Islah, Tesis
Islah Edilecek Makina ve Ekip- Ele Alınacak

Yıllar Alan Hektar man Giderleri (îl) Köy Sayısı
1978 15000 74634200.- 75
1979 23000 118312500.- 115
1980 30000 161813900. -  150
1981 37000 211425700.- 185
1982 45000 270160500.- 225
1983 - 70800000.-
1984 - 61200000.-
1985 -  48600000. -

1986 - 21600000.-
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3-1. Kiracılık ve Ortakçılığın Düzenlenmesi :

1757 Sayılı Kanunun Onuncu Bölümü Kiracılık ve Ortakçı
lığın ne şekilde düzenleneceğini belirtmiş bulunmaktadır.

Söz konusu kanunun 114 ncü maddesi hükümlerine göre hazır
lanarak 8.12.1974 tarih ve Kiracılık ve Ortakçılık Yönetmeliğin
de reform bölgeleri dışında veya Toprak ve Tarım Reformu Kanu
nunda belirtilen istisnai hallerde reform bölgelerinde, sahibi
nin bizzat işlemediği tarım arazisi, kiracı veya ortakçı eliy
le işletmesi halinde, kiracılık ve ortakçılığın usul ve esas
ları düzenlenmiş bulunmaktadır.

4-1. Hazine Arasisinin kiralanması :

1757 Sayılı Toprak ve Tarım Reformu Kanunu Hazine adına 
kayıtla TTR Müsteşarlığı emrine geçen arazilerin topraksız . 
çiftçi veya birlikte işletecek topraksız çiftçi gruplarına ve 
yeter toprağı olmayan çiftçiler ile çiftçi gruplarına kiraya 
verilmesini öngörmektedir.

Söz konusu kanunun 23 ncü maddesine uygun olarak hazırla
nan "Hazine Arazisinin Kiralanması Hakkında Yönetmelik" 26 Ni
san 1974 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 22.7.1975 
tarihine kadar bu yönetmelik bazı tadil ve ilavelerle uygulan
mıştır, Bu süre zarfında yapılan uygulamalarda bilhassa hak 
sahiplerinin tesbiti, hak sahiplerine verilecek arazi normla
rının hesabı, kiraya verilecek arazilerin seçimi gibi temel 
konularda aksamalar ve güçlükler görülmüş ve Yönetmelik 
22 Temmuz 1975 tarih ve 15303 Sayılı Resmi Gazete1de yayınla
narak yürürlüğe giren aynı isimdeki yönetmelikle değiştiril
miştir.



5- Uygulamada Karşılaşılan Önemli Güç lükler. Darboğaz
lar ve Çözüm Yolları :

A) Uygulamada Karşılaşılan Önemli Güçlükler ve
Darboğazlar :

1- TTR Müsteşarlığının taşrada örgütlenmesi, iş
leyişi, görevleri, yetkileri, yönetim ve denetimini ilgilen
diren hususlar ile Bakanlıklara ve diğer kuruluşlara ait Mer
kez ve taşra birimlerinden hangilerinin Müsteşarlığa bağlana
cağı ve diğer kamu kuruluşlarından yararlanma usul ve esasları 
düzenlenmediğinden görev dağıtımında ve dağıt ı lan görevlerin  re- 
reği gibi yerine getirilip getirilmediğinin denetiminde güçlük 
çekilmektedir.

2- TTR Müsteşarlığı emrine geçen kaynakların tes- 
biti ile ilgili olarak kadastro, orman tahdit, detaylı toprak 
etüd çalışmaları tamamlanmadığından kat'i kaynaklar bilinme
mekte ve kullanma planları yapılmamaktadır.

3- Hazine arazilerinin kiralanmasında kiralanacak 
arazilerin tespit ve tescil, hak sahiplerinin secimi, norm 
tesbiti, kiracılara yer tesliminde güçlükler ve darboğazlar 
doğmaktadır.

4- Bmek ve masraf sarfedilerek ıslah ve ihya edil
in  ş veya edilmekte olan Hazine arazilerinin kiralanması yürür- 
Lükte olan kanun ve Yönetmeliklere göre mümkün olmamakta ve 
büyük güçlükler yaratmaktadır.



5- İşgalli Hazine arazilerinin kiralanmasında 
işgalcilerin tahliyesi yönünden kanunların mahalli idare amir
lerine verdiği yetkiler, gereği gibi kullanılmadığından bu 
tip arazilerin tahliyesi mümkün olmamaktadır. Bu konuda Hazi
ne avukatları da gerekli titizliği göstermemektedir.

6- Kiraya verilecek Hazine arazileri üzerinde ma
halli mahkemelerce ihtiyati tedbir kararları getirilmekte ve 
bu kararlar da kiralamayı engellemektedir.

7- Hazine ile şahıslar arasındaki ihtilaflar kısa 
sürede çözümlenmemekte ve ihtilaflı arazilerin kısa dönemde 
kiralama programına alınması mümkün olmamaktadır.

8- İşgalli Hazine arazilerinin Yönetmelik esasla
rına göre kiralanması bazı köylerde mümkün olamamaktadır. Bu 
köylerdeki arazileri halen kullanmakta olanlar, topraksız ve 
az topraklı çiftçi ailelerine kiralanmasına mani olmakta ve 
arazilerin gene kendi kullanımlarına bırakılmasını istemekte
dirler.

9- 1757 Sayılı Kanunun 212 nci maddesine eklenen 
1918 Sayılı Kanun uygulaması ile İmar ve İskan Bakanlığınca 
verimli tarım arazilerinin tarım dışı amaçlarda kullanımı 
için kararlar getirilmekte ve bu kararlarla tarım dışı amaç
larda kullanılması öngörülen arazilerin ne derece tarıma el
verişsiz alanlardan seçildiği kontrol edilmemekte ve tarıma 
elverişli I ve II. sınıf araziler tarım dışı amaçlarda kulla
nılmaktadır.



B) Uygulamada Karşılaşılan Önemli Güçlükler ve
Darboğazların Çözüm Yolları :

1- 1 ve 2 numaralarda belirtilen darboğazların gi—^
derilmesi için 1757 sayılı Yasanın 183 ncü maddesinde belirti
len yönetmeliğin öncelikle çıkarılması,

2- 3, 5, 6, 7 ve 8 numaralarda belirtilen güçlükle
rin giderilmesi ve darboğazların çözülmesi için kanun, tüzük, 
yönetmeliklerin gereği gibi titizlikle kullanılmaları, adliye- 
ye intikal eden davaların süratle sonuçlandırılması, 1757 Sayı
lı Kanunun Reform Uygulama bölgelerinde Hazine arazilerinin 
işgalcilerden tahliyesi konusunda getirdiği hükümlerin reform 
uygulama bölgeleri dışında da uygulanmasının sağlanması için 
kanun değişikliğine gidilmesi,

3- 4 numarada belirtilen güçlüğün giderilmesi
için kanun teklifinin yapılması,

4- 9 numarada belirtilen güçlüğün giderilmesi ve
tarım arazilerinin korunması için 7.7.1975 tarih ve 15288 
Sayılı resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 1918 Sayı
lı Kanunun yürürlükten kaldırılması ve 1757 Sayılı Kanunun 
212 nci maddesinde bazı değişikliklerle yapılması, zorunlu 
bulunmakt adır.



6- Araştırma ve Eğitim Çalışmaları :

1757 Sayılı Toprak ve Tarım Reformu Kanununun 185 madde
si gereğince, toprak ve tarım reformu uygulamasına ilişkin 
her türlü araştırmaları ve reformda görev alacak personelin 
hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimlerini sağlamak amacıyla 
Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığına bağlı olarak 1573 Ekim 
ayında kurulan Araştırma ve Eğitim Enstitüsü 28 Ocak 1976 ta
rihinde yayınlanan Yönetmelikle Genel Müdürlük haline getiri
lerek büyük bir hızla araştırma ve eğitim faaliyetlerine yö
nelmiştir.

Araştırma ve Eğitim çalışmaları içinde en önemli yer 
'öncelikli reform bölgelerinin tesbiti" çalışmalarına ayrıl
mıştır. 1975 yılının Mayıs ayında başlayan bu konudaki çalış
malar 1757 sayılı kanunun 11. maddesi uyarınca bilimsel ve 
objektif bir yaklaşımla sekiz ayda tamamlanmıştır. Reform uy
gulamasında öncelik alacak bölgeler;

a) İller düzeyinde,
b) Öncelikleri beliren illerin kendi idare sınırları 

içindeki ilçeler düzeyinde,
c) Bağlı oldukları illere bakmaksızın 628 adet ilçe 

esas alınarak ilçelerin kendi aralarında önceliklerini belirt
mek üzere ilçeler düzeyinde, belirtilmiştir.

Önceliklerin belirlenmesinde gözönünde tutulan
kriterler :



İl ve ilçelerde mevcut kamulaştırılabilecek tarım arazi
leri hâzineye ait tarımaelverişli araziler, topraksız ve az 
topraklı aile sayısı, tapulama hizmetlerinin düzeyi, modem 
tarım teknolojisinin uygulama düzeyi, toprak mülkiyet dağılı
mının dengesizliği sosyal gelişmişlik düzeyi gibi hususlardır.

Çalışmalarda kullanılan model her defasında bir ve
ya birden fazla kriter elimine edilerek çok alternatifli çö
zümlere bağlanmıştır.

Reformda öncelik alabilecek bölgeler için iller yerine 
ilçelere ağırlık verilmesi, bir ilde reformun uygulanmasına 
imkân olmayan bazı ilçelerde ve hatta köylerde 3 yıl gibi bir 
süreyle gereksiz yere temliki tasarruflarının durdurulması 
gibi bir işlemlerden kaçınmak amacını gütmektedir.

Bununlada yetinilmiyerek belirli prensiplerle haraket 
edilerek köy düzeyinde reform bölgesi ilan edilebilecek köy
lerin ilçeler itibariyle taranması tamamlanmış ve köy seviye
sinde reform uygulama bölgelerinin ilanına başlanmıştır.

Bu cümleden olarak 1976 yılı içinde Ankara Polatlı ve 
Beypazarı, Yozgat Yerköyde, İstanbul Silivri ve Çatalça olmak 
üzere reform bölgesi ilân edilerek çalışmalara başlanmıştır.

Bu amaçlarla 29 araştırmaya başlanmış 16 araştırma tamam
lanmış ve 40 adet muhtelif konuda yayın yapılmıştır.

25 konuda eğitim programlanmış ve 24 program tamamlanmış
tır.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



V- UYGULAMA BÖLGELERİNDEKİ ÇALIŞMALAR

a) Alt Yapı,
b) Mülkiyet düzenlemesi,
c) Tarımsal gelişme ve yerleşimle ilgili çalışmalar

olmak üzere üç bölümde ele alınmaktadır.

Alt Yapı Çalışmaları :

a) Sulama,
b) Arazi ıslahı,
c) Yol Su Elektrik,
d) Gübre depolarının yapılması ve,
e) Sanayi projelerinin gerçekleştirilmesine dörüktür.

Mülkiyet Düzenlenmesine İlişkin Çalışmalar :

a) Kamulaştırma, belirli büyüklüğün üstünde kalan, 
doğrudan doğruya ve verimli olarak işletilmeyen arazilerin 
kamulaştırılması,

b) Kamulaştırılan arazilerle hazine arazilerinin top
raksız ve az topraklı çiftçi ailelerine dağıtılması,

c) Gerekli yerlerde arazi toplulaştırılmalarınıı yapıl
ması,

d) Mal sahibine bırakılan ve dağıtılsın topraklarla, 
suların kullanış şekillerinin izlenerek kontrol altına alınması, 
gibi çalışmalardan ibarettir.

Tarımsal Gelişme ve Yerleşimle İlgili Çalışmalar ise :

a) Dağıtılan toprakların süratle ekime alınarak muhte
mel üretim düşüklüklerinin önlenmesi,



b) Çiftçilerin Toprak ve Tarım Reformu Kooperatifi yo
luyla te'|ici}lâH;landırılraası, '*4'<î

■ s f p a a i i " ' a b  a y  p  i m  L e b  s  taneli iısIJbiftB 'Aa°xqGİ aia. 
c‘) Gerekli Tarım alet ve ekipmanlarıyla donatılmaları,
rmf rı < • pfftl ■ yî , , . nfsb ra ıLş'tçp mr ırısiid; Yoğun ışgucu gerektiren yeni ürünlerin bölgeye so

kulması,
e) Sulanacak alanlarda gerekli işletmelerin kurulması

t js&n x r msusîî - 2ve sulu ziraat tekniklerinin öğretilmesi,
f) Bölgeye yeni el sanatlarının sokularak yeni istih-

rrCTîö-1 *"• Cgr v R^CfTO'’^ -iÖfJ t fV'O ; jî ; HSi}! .1dam ve öle gelir imkanlarının yaratılması,
of%#'fFr-w r*î*Pr ■ . - r a g r m j p ı  sııT? rfsXxf>9 nsll X3
g) Yerleşim yerlerinin azaltılması amacıyla yerleşim

- ıi:.tş imi id sys I f &o planlarının hazırlanması, tarım kentlerinin kurulması,
h) Topraklandırılanlardan evi olmayanlara ev ve çift-

î'. . ; IijJİ/aC X v ■* «s» ...-i £) X Î S \ T  0».j /•'-><_-». j-.u ü «t- -o-,.. ;JT3î.si

lik binalarının yaptırılması gibi başlıklar altında^-toplanabi
lecektir.

e'inü edunnc . ini'iMS dTtl.e.OF eblev-teo ııfefu.'ğaşA
Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı bu hizmetleri ifa

•“•50  ̂ ’ıİU j_ V. t- J  - 2i-- iw i v . ; ' a - .  « u .i? - - - c o,.. _ —.

edilebilecek şekilde merkez ve taşra teşkilatını kurmuş olup
hizmetlere ve ihtiyaçlara paralel olarak gelişmeye devam et-)
mektedir. ; ^ c;: • „ .. ^rÇi L

-şBlımaTî ,tx fişimi z’iıfiçBltmsal Issıe mikro b Sc"T. J «fcctl t bViTJ
Bu Çalışmalar : j» 83Ç.d££..T£Ç mslırot esi ifsbacf am*ıx#

1. Tapulama ve Toprak Endeksleri :

1973 ve 1974 yıllarında başlanan tapulama ve toprak 
endeksi çalışmaları Urfa ilinde 700 köyün tapulanması 1976 yı
lının başlarında tamamlanarak Urfa yurdumuzun tapu ve kadost- 
rosu biten ilk ve tek ili olmuştur.



1:5000 ölçekli 3359 paftadan ibaret olan ürfa ili
nin toprak etüdleri ikmal edilmiş ve de kamulaştırılacak ara
zilerin tamamının toprak endeksleri Eylül 1976 da bitirilmiş
tir.

2. Kamulaştırma :

1 Kasım 1973 tarihinde Toprak ve Tarım Reformu böl
gesi ilan edilen ürfa'da Kamulaştırma hizmetleri 1975 yılında 
ba şlayabiİmi şt i r.

Kamulaştırma potansiyeli 1.600.000 dönüm olarak tes- 
bit edilmiştir.

Aşağıdaki cetvelde 30.9.1976 tarihi itibariyle TJrfa 
ili ilçelerinde kamulaştırma durumunu detaylı bir şekilde gös
terilmiştir.

Kamulaştırma 1 Kasım 1976 tarihinde bitirilerek 
ürfa ilinde 1.752.478 dönüm arazi kamulaştırılmıştır. Kamulaş
tırma bedeli ise toplam 531»246.568 TL dır.



30 Eylül 1976 Tarihi İtibariyle Urfa İli İlçelerin
de Toplam Kamulaştırma burumu :

Kamu- Yapılan
laştırma Şahıs Miktarı Kamulaştırma

İlçesi Köy adedi Adedi (Dönüm) Bedeli TL

Akçakale 84 359 321.927.142 114.482.191.84
Merkez 84 299 204.212.960 66.892.587.54
Viranşehir 35 74 152.917.290 42.635.415.92
Hilvan 30 96 150.183.375 49.368.089.32
Siverek 6 120 359.718.387 65.319.997.54
Bozova 3 9 7.525.734 1.991.874.74
Suruç 3 3 1.177.276 153.448.89
Halfeti 3 3 962.986 81.308.97
Birecik 13 22 23.477.087 8.567.028.88

261 885 1.222.102.237 349.437.943.64

3. Arazi Toplulaştırması

Toprak ve Tarım Reformu Kanunu çıkarılıncaya kadar 
yürürlükte bulunan mülkiyet ve veraset kanunları gereğince 
Türkiye'de arazi çok küçük parçalara bölünmüştür. Bunun netice
si olarak küçük parçalarda modern tarım araçlarını kullanmak 
güçleşmekte, üretimde randıman düşmekte ve bilhassa büyük bir 
iş gücü zayiatı vukubulmaktadır. Haliyle toplulaştırılması ya
pılmayan bu nevi arazilerde maksada uygun bir toprak muhafaza 
projesi, zirai sulama ve drenaj projesi, arazi ıslahı projesi 
yapılamaz, ulaşım imkânından yararlanılamaz ve teknolojik bir 
gerek olan alet ve makineler verimli şekilde çalışılamaz ve 
yollarda, tarla başlarında büyük zaman ve ekonomik kayıplar 
husule gelir.



Tarımsal İşletme Büyüklükleri ve Parsel Sayıları

İ ş le tme
Büyüklüğü
Hektar

1
-Parça

2-3
Parça

4-5
Parça

6-9
Parça

10  Par
çadan 
Çok Toplam 1°

0,1-  0 ,5 109 .778 155.821 68.215 26.708 13.221 373-743 12.42

0 ,6-  1 ,0 40 .917 125.648 108.829 70.769 18.988 370.131 12.45

1 ,1-  2 ,0 34 .242 127.851 117.753 143.481 48.557 471.885 15.40

2 ,1-  3 ,0 14 .684 666.593 91.157 100.378 63-739 336.551 12.21

3 ,1-  4 ,0 12 .938 36.985 54.854 99.240 77.368 281.385 9.90

'  4 ,1-  5 ,0 9 .788 28.281 44.001 70.061 62.462 214.593 7.15

5 ,1-  10 ,0 13 .094 50.669 81.113 159.346 232.34c 536.570 17.73

10,1-  20 ,0 1 .628 15.827 30.622 80.943 145.628 280.104 9.33

20,1-  50 ,0 1 .628 4.861 11.560 22.472 53-775 94. "96 3 .33

50,1-  99 ,9 - 573 1.111 2.229 7.653 11.566 0.34

100,0-250 ,0 133 652 121 568 1.420 2.894 0.09

250,1-499 ,0 61 80 33 10 789 973 0.03

500 den büyük 54 55 46 10 317 4 82 0 .02

Devlet  Çi f t l ik ler i 34 35 4 6 17 96 0.00
Toplam 244.436 613.418 604.418 826.221 726.293  i .065 .299 100.00
i 8,1 20 ,3 20 ,1 27 ,3 24 ,2 100,0



Yukarıdaki tablonun incelenmesinden de anlaşılacağı üze
re yurdumuzda tarım işletmelerinin % 27,3'ü 6-9 parsel, $
24,2'si 10 ve daha fazla parselden meydana gelmektedir. Par
sellerin küçülmesi ve şekillerinin bozulması, makina ve hay
van işgücü verimini son derece azalttığından maliyetin yüksel
mesine sebep olmaktadır. Ayrıca bir işletmeye ait parsellerin 
dağınık ve biribirinden uzak olması hem zaman,hemde güç israfı
na yol açmaktadır.

Yapılan bir araştırmaya göre 100 dekarlık bir parsel 
4 ayrı parçaya ayrıldığında makina işgücünde ‘fo 27 oranında ka
yıp olmaktadır. Bu dört parsel ayrı mevkilerde olduğu zaman 
ise işgücü kaybı # 39’a çıkmaktadır. Topoğrafik yapıya uyma
yan bir tarzda parsellerin parçalanması ve şekillerinin değiş
mesi erozyon ve su muhafaza tedbirleri alınması güçleştiğinden 
toprak verimi düşmekte ve bu suretle üretim maliyeti arttığı 
gibi gelirde azalmaktadır.

Tarlaların parçalanmış ve biribirinden uzak mevkilere da
ğılmış olması, ürün koruması yönünden güçlük ve ihtilaflara 
yol açmakta, sınırların çoğalması ve kontrol imkânlarının azal
ması ile sık sık sınır tecavüzleri meydana gelmekte parseller 
su ve yol durumuna göre ters düştüğünden geçit kavgaları huzur 
kaçıracak bir safhaya gelmiş bulunmakta, veraset ve satışlarla 
arazi parçalanması devam ettiğinden şahıslar ve şahıslarla dev
let arasındaki mülkiyet anlaşmazlıkları gittikçe artmaktadır.



Tarımsal kalkınmanın gerçekleşmesi için önce tarımsal 
faaliyetlerin uygulandığı alanın sağlam bir yapıya kavuşturul
masına ihtiyaç vardır. Bu nedenle tarım arazisinin hemen tü
münün yeniden ele alınarak tarım tekniğinin uygulanabileceği 
şekilde parsellenmesi kaçınılmaz bir ihtiyaçtır. Bu sebeple;

- Arazi toplulaştırılması reform bölgeleri içinde ve dı
şında ele alınmalı ve hızlandırılmalıdır.

- Toplulaştırmanın yurt ölçüsünde gerçekleştirilmesi 
için tapu kadastro hizmetlerine hız verilmeli ve tapu ve ka
dastro işlemlerinin hızlı yürümesini temin için bu kuruluşun 
Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığına bağlanması sağlanmalı
dır.

Arazi toplulaştırmasında amaç toprakların üretim tekniği
nin ekonomik olarak uygulanmasını, toprak muhafaza ve zirai su
lama tedbirlerinin alınmasını güçleştirecek derecede parçalan
mış, dağılmış ve şekillerinin bozulmuş olduğu hallerde, bir 
şahsa veya çiftçi ailesine ait arazi parçalarını imkan ölçü
sünde az sayıda veya tek parça halinde birleştirmek ve şekil
lerini düzeltmek suretiyle parsellerde gerekli değişikliklerin 
yapılmasıdır.

1757 Sayılı Toprak ve Tarım Reformu Yasasının ilk uygula
ma bölgesi olarak seçilen AKÇAKALE ilçesu kamulaştırma yapı
lan köylerinde yasanın 30. maddesi uyarınca hazine payı ayrıl
maktadır. Ayrılan b\ı hazine paylarının topraksız ve az toprak
lı çiftçilere dağıtılması halinde, parsel sayısı artacak ve 
ekonomik bir üretim gerçekleştirilemiyecektir. Yeni sulamaya



açılacak sahalarda ise, sulama kanalları parselleri parçalan
makta ve işlemeyi zorlaştıracak düzensiz şekiller meydana ge
tirmektedir. Ayrıca bazı parsellerin sulama kanalı ve servis 
yolu ile bazı parsellerinde tahliye kanalları ile ilgisi bu- 
lunmamakt adır.

Bu-durum inşaatları tamamlanmış olan AKÇAKALE ilçesi 
Günveren ve Tatlıca grubu sulama şebekeleri altında kalan köy
lerde açıkça görülmektedir.

Uygulama bölgesi olan Urfa ilinde belirtilen problemlerin 
halli, yani amacın gerçekleştirilmesi zorunlu görüldüğünden 
yasanın 89. maddesi uyarınca Toprak ve Tarım Reformu Müsteşar
lığının teklifi ve 8.9.1975 tarih 7/10668, Bakanlar Kurulunun 
kararı ile Urfa'da zorunlu toplulaştırma kararı alınmıştır. 
Zorunlu toplulaştırma kararının alınması üzerine özellikle 
yeraltı suyu ile sulanacak o^.an AKÇAKALE ilçesine bağlı dört 
köyde, ayrıca bunlarabitişik olan ye kuru ziraat yapılan beş 
köyde toplulaştırma çalışmalarına 1976 yılında başlamıştır.

Yuhanderan, Arican, Günveren, köylerinde; 51.963 dönüm, 
Onortak, Sahiller, Gündaş, Tatlıca, Topçu, Bilece köylerinde 
87.352 dönüm olmak üzere toplam 139.315 dönüm arazinin hazır
lık çalışmaları tamamlanarak harita üzerinde parsellerin yer
leştirilmesine başlanılmış olup büyük bir bölümü tamamlanmış
tır.



4.1- İşletme Tip ve G-enişlikleri ;

Urfa ili dahilindeki tarım işletmelerinin tipleri ve ge
nişlikleri hakkında kesin rakamlar mevcut değildir. Köy İşle
ri Bakanlığının 1963 yılı köy envanter etüdlerinde köy ve 
bucaklardaki işletme genişlikleri ve dağılımları verilmiştir. 
Bu etüdlere göre işletmelerin 1-100 dekar araziye sahip aile 
adedi İ° 56,3 100-200 dekar arası araziye sahip aile adedi
İ» 23,8 ve 200 dekardan büyük araziye sahip işletme adedi I 
19,9 dur. Bunların işledikleri arazi yüzdeleri ise sırasıyla 
7° 14,8, i<> 19,9, İ° 65,3 dür. Buradan da anlaşılıyorki Urfa ili 
köy ve nahiyelerinde işletme büyüklükleri arasında büyük fark
lılık vardır.

Yapılacak bütün tarım faaliyetlerini etkilemesi bakımın
dan işletme büyüklüklerinin tesbiti önemlidir. Bu işletme bü
yüklüğünün tesbitinde aşağıdaki hususların göz önünde bulundu
rulması gerekmektedir.

1. İşletme büyüklükleri çiftçi ailelerinin yeter ge
lirini temin etmelidir.

2. Aile işçiliğini bütün yıl boyunca mümkün olduğu 
nisbette değerlendirmelidir.

3. Tarım alet ve makinalarınm kullanılması ekonomik 
olmalıdır.



1757 Sayılı Toprak ve Tarım Reformu Kanununda tarım iş
letmelerinin büyüklükleri belirlenmiştir. Az topraklı veya top
raksız çiftçiye verilecek arazi miktarı ile sahibine bırakıla
cak arazi miktarlarının genel olarak üst sınırları tesbit edil
miştir. Verilecek topraklarda alt sınırlar ise; yeter gelir 
tenlin edecek büyüklük kabul edilmiştir. Burada yeter gelir 
hesaplarının (1973 yılı fiyatları ile 15.000 TL) yapılması bü
yük önem kazanmaktadır. Yeter gelir hesaplarında şu hususların 
dikkate alınması zorunludur.

1. İşletmenin bulunduğu bölgede yetiştirilecek tarım 
mahsullerinin pazarlanması ve fiat dalgalanmaları,

2. Bölgenin iklim şartları ve diğer afetler bakımından 
riskler,

3. İşletme sahibi ailelerin örf ve adetleri ile eğitim 
durumları,

4. Tarım geliri dışında yan gelir olarak elde ettikleri 
veya edebilecekleri el sanatlarının olup olmadığı,

5. Memleketimizin ekonomik ve sosyal durumu dikkate alı
narak ve uzun vadede istihdam imkanlarının ne olacağı gibi hu- 
suBİar dikkate alınmalıdır.
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4.2- İşletme Tipleri :

İşletme tipinin tespitinde 1757 Sayılı Kanunda belirli 
bir tarif yoktur. Ancak, tarım reformu yapılırken, işletme 
tiplerinin tespitinde önce aşağıdaki hususların belirlenmesi 
gerekliliği vardır.

1. Ülkemizin iklim ve toprak şartları ile üretim mik
tarları belirlenerek hangi mahsullerin arttırılması gerekir.

2. Uzun vadede iç ve dış pazar imkanları nelerdir, han
gi mahsûllerin ne miktarda üretilmesi gerekir, ülke çapında he
saplanmalıdır.

3. Ülkemizde hangi mahsullerin üretiminde fazlalık 
vardır. Hangi mahsullerin üretimi yetersizdir.

Yukarıda üç madde halinde özetlemeye çalıştığımız husus
lar ülkemizde bir tarım planlamasının veya tarım politikasının 
yapılması gerektiğini göstermektedir. Bilindiği gibi tarımda 
alt yapı değişikliği üst yapıda belirlenecek politikaya göre 
teşekkül eder. Bir hayvancılık işletmesi hayvan ürünlerinin 
yeterli fiyattan pazarlanması nisbe-Hjlâe geiişir ve yayılır.
Bir fındık bahçesinin çoğalıp azalması fındığın uzun vadede de 
olsa fiyat politikasına bağlıdır. Keza, meyvecilik, tarla zi
raatı veya zeytincilik gibi işletme tiplerinin meydana gelmesi 
de bu işletme mahsullerinin fiat politikalarına göre teşekkül 
eder. Unutulmamalıdır ki tarım politikası belli olmayan ülke
mizde bazı mahsuller bazı yıllarda çok üretilmekte fiat düş
mekte, bazı yıllarda ise üretim azalmakta ve fiat yükselmekte
dir.



4.3- Örnek İşletmeler :

Örnek tarım işletmeleri 1757 sayılı Kanunun 7. maddesi 
gereğince hazırlanan örnek tarım işletmesi yönetmeliği ile be
lirlenmiştir. Bu unsurların olmadığı veya eksik olduğu bir iş
letmenin ise verimli olarak işletildiği kabul edilmez. Kanunda 
ve yönetmelikte belirtilen esas unsurlar özet olarak şunlardır. 
Modern tarım usullerini uygulamak, işletme planı bulunmak, iş
letme muhasebe kayıtlarını tutmak, gerekli alet ve makinalara 
sahip olmak, çevre işletmelerinde $ 10 dan az olmamak üzere 
Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan bir oranda fazla üretimde 
bulunmak ve mülkiyeti tamamen aile fertlerine ait olmaktır.

Örnek tarım işletmesinin verimli ve tekniğine uygun işle
tilmemesi halinde ülke için bir faydası yoktur. Bir tarım iş
letmesinin verimli çalışmasını gerektiren büyüklüğü meydana 
getiren ana unsurlardan aile işgücünün ve traktörün güç mikta
rı bakımından kanunda belirtilen sahibine bırakılacak miktar
lar yeterlidir.

5- Toprağın Verimli Olarak İşletilmesi i

1757 Sayılı Toprak ve Tarım Reformu Kanunun 6. maddesi 
gereğince hazırlanan yönetmelik toprağın verimli olarak ve doğ
rudan doğruya işlenip işletilmediğinin tespit edilmesi hakkın
dadır. Bu yönetmelik Toprak ve Tarım Reformu bölgelerindeki 
toprak sahiplerine aittir. Bu yönetmelikteki esaslara göre;
1757 Sayılı Kanunun 128. maddesindeki istisnalar dışında ara
zisini kiraya veya ortağa verenler ile tarımsal üretimin



gerektirdiği zamanlarda başında bulunmak şartıyla, bedeni ve 
fikri güçlerini kısmen veya tamamen katarak işletmeyen ve 
esas geçim kaynağını çiftçilikten sağlamayanlar toprağını doğru
dan doğruya işlemiyor veya işletmiyor sayılırlar.

Verimli İşletilmiyor Sayılması İçin :

a) Toprağın bulunduğu yerin ekonomik ve doğal imkan ve 
şartlarına, arazinin kullanma kabiliyetine, sulu ve kuru olma 
özelliğine göre kullanılıp üretimde bulunulmaması,

b) Çevredeki çiftçilerin uyguladığı gübreleme, sulama, 
zirai mücadele vb. tedbirlerin alınmaması nedeniyle araziden 
çok düşük verim alınması,

c) Gerekli münavebeyi yapmadığı ve gerekli alet ve ma-
kinayı kullanmadığı hallerde verimle işletilmiyor sayılır.

Toprak ve Su Kaynaklarının Korunmadığına Karar Verilmesi
İçin :

a) Aşırı erozyona yol açmış bulunması,

b) Sulanabilen arazilerde dranaj yapılmaması ve su
kullanmada bilgisizlik sebebiyle çoraklanmaya sebebiyet vermiş
olması hallerinde toprak ve su kaynaklarının korunmadığına ka
rar verilir.



1757 Sayılı Kanunun 64. maddesine göre ise toprağını doğ
rudan doğruya verimli olarak işletmiyenlerden arazisi geri 
alınır veya kamulaştirilir. 128. madde hükümlerindeki özel 
şartlar hariçtir.

Yukarıda özetlemeye çalıştığımız kanun ve yönetmelik hü
kümlerinden anlaşılacağı gibi, özel mülk 3ahibi şahısların 
Toprak ve Tarım Reformu bölgelerindeki arazilerini verimli 
işletmek zorunluluğu konmuştur. Mer’a yaylak ve kışlakların 
verimli işletilmesi için de aynı kanunun 11. bölümünde bazı 
düzenlemeler getirilmiştir. Bu düzenlemede insiyatif Toprak 
ve Tarım Reformu bölgelerinde Toprak ve Tarım Reformuna, re
form bölgeleri dışında Köy İşleri Bakanlığına ve Orman Bakan
lığına bırakılmıştır.

Ülkemizde Toprak ve Tarım Reformunun tamamlanması 15-20 
sene süreceğine göre toprağın yerimli olarak işletilmesi zo
runluluğu da bu kadar zaman alacak demektir.

Türkiye'de çiftçilere götürülen hizmetler çok dağınıktır. 
Her yeni hizmeti yeni bir kuruluşla götürme eğilimi vardır. 
Halbuki benzeri hizmetlerin veya birbirine ilişkin hizmetle
rin belirli ve büyük kuruluşlar tarafından yapılmasında büyük 
faydalar vardır.

Biz burada toprağın verimli işletilmesinin kuruluşların 
hizmetleri yönünden dağınıklığının kötü etkilerinden bahsede
ceğiz.



Toprağın verimli işletilmesi daha önce bazı konularda 
değindiğimiz gibi birçok imkanların birleşmesi ile olur. Ta
pulama, toplulaştırma, arazi kullanma durumu, sulama, elek
trik ve yol gibi alt yapı hizmetleri çiftçi eğitimi, araştır
ma, üretim planlaması, kredi, pazarlama, sigorta gibi hizmet
lerin yapılmadığı veya eksik yapıldığı alanlarda toprağın ve
rimli, işletilmesi eksik «olacaktır. Bu hizmetleri çiftçiye 
götüren kuruluşlar o kadar çoktur ki bir kuruluşun yaptığı hiz
metler ya eksik kalmakta veya bazı bölgelere inhisar etmekte
dir. DSt Genel Müdürlüğü sulama hizmetlerinin büyük bir kısmı
nı yapmasına rağmen arazi tesviyesini, tarla içi sulama ve 
drenaj tesislerini Topraksu Genel Müdürlüğü yapmaktadır. Ke
za sulama yönünden çiftçi eğitimi Ziraat İşleri Genel Müdürlü
ğüne aittir. DSİ Genel Müdürlüğünce yapılan büyük sulama yatı
rımları diğer Genel Müdürlüklerin hizmetleri zamanında yapıl
madığından atıl kalmaktadır.

Toprak ve İskan İşleri Genel Müdürlüğünün yapmakta oldu
ğu hizmetlerin büyük bir kısmı durdurulmuş ve 1757 Sayılı Ka
nunla TTR Müsteşarlığına verilmiştir. Neden bu kanunla yapıla
cak hizmetler aynı Genel Müdürlüğe verilmemiştir, veya bu iki 
kuruluş birleştirilmemiştir bilinmemektedir. Yine ülkemizde ta
rım kooperatifleri ile uğraşan birçok kuruluş vardır. TTR Müs
teşarlığı, Orman Bakanlığı, Köy İşleri Bakanlığı kooperatifle
ri olduğu gibi, aynı Bakanlığın ayrı ayrı genel müdürlükleri 
de kooperatifçilikle uğraşmaktadır.



Bu hi—etlarln birleştirilerek tMk, «asan, «uta v.b. 
kayıpların kıl—1 «mlUdlr. Oya w toprağa cUtn hiant* 
lorin bir veya birçok kuruluş ltalindo birlaytirilaraft tana 
kentlerinin kurulmasına gerek vardır. Toprakla uğrayan insan
ların toprakın verini! iplet i İnesi ila ilgili hizastlori do 
kendisinin ve kandi kuruluşu vasıtasıyla yapnssı sorunludur. 
Bir tarım işlet—ninin ihtiyaçlarını tarımdan geçişini sağla
yan insanlar t—in st—lidir. Derlet kuruluşları b—lan orga
nize ederek kanonları uygulanalıdır. Bu glbüdi bir çok derisi 
kuruluşunun yaptığı gibi bası çiftçilerin tana sakalarında 
kuyu açsak, ksnal yapsak» arasi tesviyesi yapsak gibi da—st- 
ratif sahiystisdeki çalışanlarla dike çapında toprağın varisli 
işletilmesi sağlanamaz. Osutulsasalıdır ki, biitUn tarımla uğra
şanların topyskfln bu çelişeni ura hatıl sadığı sürece toprakla
rımız verimli olarak iflstilseyeeektir.

Tarımla vs tana ksrailnşlanyla ilgili bütün kanunlar bir 
komisyon tarafısdan incel—11, gerekli değişiklikler gttSBhk- 
sün şartlarına güre değiştirilmesi vs htttün terasla ttgtti 
olanların istifadesine s—«İsalıdır. Kantatların aevaaatlann- 
da;

a) Taraşla ilgili ksmtlann çbzOnOade bOtüs bna ka
sisi sorunlu olmalıdır.

b) Tana kentlerinin kurulması sağla—alidir»

c) Tarımla ilgili çalı«-aslarm tana öğretisi yap—la- 
n kısa devreli de ol:sa şart kcnulmolıdır.



d) Tarımla uğraşanlar tarımı meslek edinmelidir,

e) Kesin sınırları tesbit etmek şartıyla tarımla uğra
şanların özel Mer'a ve orman sahaları da olabilmelidir.

f) Sosyal ve Ekonomik örgütlerinde demokratik usuller 
olmalıdır,

g) Devletçe yapılan yatırımlar ve hizmetler karşılığı
nın geri alınması prensibi getirilmelidir.

Yukarıda açıklamaya çalıştığımız konularda kısa süre için
de başarıya ulaşmak için, tarım kuruluşları ile tarımda çalış
anların topyekün çalışması ve iyi düzenlenmesi gerektiği görül
mektedir. Tarımda gerekli olumlu değişikliğin yapılması sade
ce devlet hizmetleriyle mümkün değildir. Bu gün ileri gitmiş 
dünya ülkeleri topyekün ekonomik faaliyet içindedir. Ülkemiz
de de bu topyekün faaliyet tarım alanında mümkündür. Yeterki 
adil kanunlar ve uygulayıcılar bulunsun, kendi işini kendin 
yap prensibini uygulasın.

6. Üretim Planlaması ;

Tarımda üretim planlamasını üretim usullerinin tekniğe 
uygun Şekilde geliştirilmesi yanında üretime uzun vadede çi
zilen hedefler tayin etmek ve bu hedeflere ulaşabilmek için 
çareler araştırmak ve bunları uygulamaya sokmak teşkil etmek
tedir.



Bu hususun geniş anlamla ortaya konulması için meseleye 
iller, bölgeler ve netice itibariyle Türkiye çapında bir ge
nişlik vermek lazımdır.

Ülkemizde bir yandan süratle artan nüfusumuzun gıda ihti
yacını karşılamakta bulunan zirai üretim diğer taraftan geliş
mekte bulunan ülkenin sanayi ham maddeleri talebini karşılamak 
durumundadır. Bundan başka ihtiyaç mallarımızın büyük bir çoğun
luğunu tarımsal üretim malları teşkil ettiğinden kalkınmamazm 
motörü durumunda bulunan tarımsal üretimi döviz kaynaklarımızın 
da baş amilidir.

Ancak tarım kesiminin iç ve dış talebe uygun bir üretim 
düzenine kavuşabilmesi için mevcut tabii kaynaklar ile ikti
sadi şartlar en iyi bir şekilde planlamadı, bu suretle de 
bir yandan milli kaynak israfı olan gereksiz stok önlenmeli 
diğer taraftan da bazı maddelerin tedarik güçlüğüne meydan 
verilmemelidir.



Tarımsal Üretimin Planlanabilmesi İçin :

- Türkiye'nin üretim potansiyelinin tayini,
- Memleketin beslenmesi, gıda maddelerine olan ihti

yacı ve bu ihtiyacının yakın orta ve uzun vadeli görünümü ve 
ülkenin yem ihtiyacının tesbiti.

- Sanayinin tarımsal hammadde ihtiyacı ve bunun plan
lanması .

- İhtiyaç imkanlarının araştırılması ve ihtiyaç mad
delerinin kısa orta ve uzun vade de görüntüsü gibi hususların 
planlaması gerekir.

Bu programlama sonucunda tarımsal maddelere olan iç ve 
dış talepler ortaya çıkacaktır.

Bu talabin istihsal imkânlarının yaratılması ve bunun 
yurt sathında nerelerden elde edileceğinin tesbitide bizi böl
geler hatta iller kademesinde planların yapılmasına ve ona göre 
tedbirlerin alınmasına götürür ve böylece de milli plan ile böl
gesel planlar arasında dengede kuruluş olur.

Ülkemizde tarımsal üretimin planlamasında gözönünde 
tutulması gereken tedbirler.

- Tarımda destekleme fiyatları yanında birim araziden 
alman verimi• artırıcı tedbirler harekete geçirilmeli ve destek
leme unsurları üretim planlamasında birlikte mütalaa edilmelidir.

- Yıllık tarımsal ürünlerin destekleme politikası ekim 
mevsiminden önce belirlenmeli ve bu politika milli tarımsal planı 
dengede tutabilmek için bütün tarım kesimi için birlikte ilan edil 
melidir.



- Planın bilimsel ölçülere göre milli tarım istihsa
linin politikalara uygunluğunu sağlamak üzere destekleme poli
tikasının tesbiti tek elden yapılmalıdır.

- Üretim planlamasında ana gaye tarım kesiminin eko
nomik kalkınmaya en iyi hizmet edecek şekilde planlanması oldu
ğundan destekleme politikası, kaynak yaratmaya hizmet edecek 
şekilde tesbit edilmelidir.

- Üretim planlamasının yapılması ve destekleme poli
tikalarının tesbiti mevcut politikanın etkilerinden kurtarılma
lı destekleme yapacak kuruluşlar bir kuruluş ve politika altın
da toplanmalı ve bu kuruluşun uhdesinde bir fon teşkili ile Ha
zine bu yükten kurtarılmalıdır.

- Milletler arası pazarlarda ihracata konu olan Türk 
ürünlerinin tutunması için fiyat ve kalite bakımından bu ürün
lerin rekabet gücünü artırıcı tedbirler alınmalıdır.

- Türk tarımının hava şartlarına bağlılığını azaltıcı 
tedbirler alınmalı ve dolayısıyla da tarımda ve sanayide insan 
gücünün artırılması ile işsizliğin de önlenmesine çalışılmalıdır.

7. Alt Yapı ve Hizmet Yatırımları

Toprağın verimli bir şekilde işletilmesi, tarımsal 
üretimin sürekli olarak artırılması, değeriendirilmesi,pazar- 
lanması, milli kalkınmamızı hızlandıracak tarımsal yapının ku
rulması, topraklandırılan çiftçilerin donatılmaları, desteklen
meleri, örnek köyler kurulması, toprak ve su kaynaklarının tek
nik ve ekonomik gereklere göre kullanılması, geliştirilmesi hu
susları da ağırlık verilmesi gereken konulardır.
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Bu sebeple TTR Müsteşarlığı Bölgenin tarımsal sosyal, 

ekonomik ve kültürel yapısını güçlendirecek yatırım ve hizmet

lere önem vermektedir.

Toprak ve Tarım Reformu içerisinde gerçekleşmekte 

olan yatırımların bedelleri Müsteşarlık bütçesinden karşılan

makta, proje ve uygulama ise teknik sorumluluğu kendilerine 

ait olmak üzere ilgili kamu kuruluşları tarafından yapılmakta

dır.

Bu güne kadar Urfa ilinde toprak ve tarım reformu 

içinde ele alınan projelerden 1978 yılında tamamlanmak üzere, 

803 milyon TL. tarım, 151 milyon TL. enerji, 970 milyon TL. ulaş- 

turma, 141 milyon TL. eğitim, 16 milyon TL. sağlık, 10 milyon TL. 

imalat sanayii ve 118 milyon TL. muhtelif hizmetler olmak üzere 

diğer yatırımlarla birlikte toplam 2 milyar 536 milyon TL. yatı

rım planlanmıştır.

Bu projelerle 260 bin dönüm arazinin sulanması, 2.447 

km. köy yolu yapımı 350 km. onarım, 970 km. yol bakımı 242 km. 

karayolu, 341 köyün içme suyu 225 köyün elektiriği yapılmakta,

6 adet yatılı bölge okulu, 1 temel eğitim okulu, 3 lise 45 sağ

lık evi ve ocağı, 120 bin tonluk gübre depolarının inşaatları 

devam etmektedir.

1976 yılı Haziran sonu itibariyle yatırım harcamala

rı toplamı 1.153.000.000 TL. dır.



8. Toprak Dağıtımı

Urfa'da kamulaştırılan arazilerde # 90 oranında müş
terek mülkiyet mevcuttur. Problem bu arazilerde 1757 sayılı ka
nunun 30. maddesi gereğince öngörülen işlemlerin yapılarak çö
zülmesi gereklidir.

Toprak ve Tarım Reformu Kanununun 30. maddesi gereğin
ce; "Birden çok kimsenin malik bulundukları toprağın tamamının 
kamulaştırılması gerekmeyen hallerde, kamulaştırılan kısım (Ha
zine payına düşen yer) ilgili paydaşlar (toprak sahipleri) tara
fından toprak ve Tarım Reformu Bölge Başkanlığının bu konudaki 
yazılı isteminden itibaren 2 ay içinde aynen bölüşülerek ayrılır, 
paydaşlar uyuşmazsa aynen bölüştürmeyi Toprak ve Tarım Reformu 
Bölge Başkanlığı yapar, paydaşlar bu bölüştürmeyi kabul etmezse, 
bölüşme haritasının (ifraz planının) kendilerine bildirildiği 
günden başlamak üzere 38 gün içinde görevli mahkemeye baş vura
rak karşı dava açabilir. Mahkeme Toprak ve Tarım Reformu uyuş
mazlık komisyonunun kararını aramadan dava tarihinden başlıyarak 
3 ay içinde karar vermekle yükümlüdür. Mahkeme bölüştürme ile il
gili ifrazı haklı bulursa aynen bölüştürmeyi kendisi yapar.

Kanunun bu maddesi kısaca özetlemek gerekirse müşterek 
mülkiyetli bir arazide kamulaştırılan bir payın hukuken ve fiilen 
Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığının tasarrufuna girmesi için, 
mahkemelerde ve diğer hizmetlerde hiç bir gecikme olmadığı tak
dirde Bölge Başkanlığının yazılı istemde bulunmasından sonra 
en az altı ay geçmesi şarttır.

1975 yılının Ağustos ayma kadar kanunun bu 30. madde
si gereğince arazi sahiplerine tebligat yapılmamıştır. Daha önce



kamulaştırılan arazilerin dosyalarla tekrar elden geçirilerek 
gerekli tebligatlar yapılmıştır. Böylece 1975 yılının yaz ayla
rında daha önce kamulaştırılan ve hukuken ve fiilen dağıtılabile
cek arazinin tamamı dağıtılmıştır.

Diğer teknik ve idari problemler ise:

1. Arazi ıslahı tarım dışı arazilerin ayrımı.

2. Personel ve yetişkin uzman yetersizliği

3. Sulama projelerinin tamamlanmamış olması

4. Arazi toplulaştırması, yeni kadastro çalışmala
rıdır. .

5. Toprak Endeksleri

Reform bölgesinde Müsteşarlık emrine geçen arazilerden 
hukuki ve teknik problemleri olmayan araziler dağıtım programına 
alınarak dağıtıma tabi tutulmuştur.

Toprak dağıtımına 26 Haziran 1975 tarihinde başlanmış
tır. Bu güne kadar 24 köyde 2840 nüfuslu 636 aileye 96.792 dönüm 
arazi dağıtılmıştır.

Ayrıca 36 köyde mali yıl sonuna Mart 1977'ye kadar 
119.779 dönüm arazinin dağıtımı planlanmıştır.

9. Tarımsal Gelişme

Toprak ve Tarım Reformu en önemli konulardan biri de 
tarımsal gelişme kooperatifler ve yerleşim hizmet ve yatırım
larıdır .



Kanun dağıtılacak toprak genişliklerini tesbit eder
ken, topraklandırılacak ailenin yeter gelire kavuşturulması 
esasını kabul etmiştir. Kanunun 54. maddesinde 5 nüfuslu bir 
ailenin yeter gelire kavuşması için 1971 yılı toptan eşya fiyat
ları endeksine göre yılda 15 bin liralık tarımsal gelir sağlam- 
masmı gerekli görmüştür. Nüfus 5 ten fazla olursa her nüfus 
için aile gelirine $ 10 oranında tarımsal gelir payı eklenir.
Bu miktar 1976 yılı ilk 9 aylık toptan eşya fiyatları ile 34.875 
TL. civarındadır.

Topraklandırılan ailelerin yeter gelire kavuşturulması 
için Urfa ilinin bütün ilçelerinde tarımsal aile işletme tipleri 
ve modelleri hazırlanmıştır. Tarım teknolojileri ve iklim şart
larına göre ürün çeşitleri ve ekim planları, programları hazırla
narak uygulamaya geçilmiştir.

Bu uygulama meyanınila 1975 yılında dağıtılan araziler 
aynı yıl ekim programına alınarak kooperatifler kanalıyla 17 
bin dönüm buğday ekimi yaptırılmıştır. Hasat sonu her çiftçi 
ailelerine 25 bin lira civarında gelir sağlanmıştır.

1975 yılında topraklandırılan çiftçilerden talep eden
lere kredi verilerek fıstık dikimi yapılmış ve ayrıca 95 bin 
adet çeşitli fidan dikilmiştir.

Topraklandırılan çiftçilerin tarımsal üretim araçları 
kooperatifler vasıtasiyla kredi karşılığı temin edilmiştir.

1757 sayılı kanuna göre dağıtımda verilen azami top
rak genişlikleri kuru arazilerde yeter gelirli aile işletmesi 
kurmaya kafi gelmemektedir. Verilen Topra15- miktarı ile kanunda



tesbit edilen yeter gelirin ancak fi 55 - 60'ma ulaşabilmekte
dir. Bu bakımdan kuru arazilerde ek gelir temin etmek için yo
ğun kredi uygulamasına geçilmesi gereklidir. Bu maksatla el 
sanatları halıcılık hayvancılık faaliyetlerine başlanmıştır. 
Kooperatiflerin kurmakta olduğu küçük sanayi tesisleri ile iş 
imkanları yaratılmaktadır.

10. Kooperatifler

Toprak ve Tarım Reformunda kooperatifler sosyo, ekono
mik gelişmenin sağlanmasında vazgeçilmez kuruluşlardır. Reform 
bölgesinde işletmelerin tek başına yapamayacağı veya birlikte 
yapılmasında fayda bulunan işleri yapmak, üretimin artırılması
nı, değerlendirilmesini, ve pazarlanmasını sağlamak, toprak ve 
tarım reformunun gerçekleşmesine yardımcı olmak amacıyla koope
ratifler kurulmaktadır.

1975 yılının Haziran ayında yapılan toprak dağıtımına 
paralel olarak Akçakale Viranşehir, Hilvan ve Merkez ilçelerin 
Toprak ve Tarım Reformu Kooperatifleri yönetim merkezleri ve 
çalışma bölgeleri planlanarak tesbit edilmiştir. Bu planlamaya 
göre 1975 yılında Akçakale ilçesinde 2 kooperatif, 1976 yılında 
Akçakale ilçesinde, 4 , Merkez ilçesinde 1, Hilvan ilçesinde 2 
adet olmak üzere 9 kooperatif kurulmuştur.

2 kooperatifte kuruluş izni alınmış olup tescil işlem
leri ikmal edilmektedir. Bölgede kurulan kooperatifler üretimin 
toplulaştırılması söz konusu olmayan kooperatifler reformun ama
cı değil, zirai kalkınmanın etkili bir aracı olarak geliştiril
miştir.



Bu temel anlayışa uygun olarak Toprak ve Tarım Reformu 

kooperatiflerine ortaklarının ihtiyacı olan krediler temin edil

miş bilhassa makine parklarının kurulmasına itina gösterilmiştir. 

1975 yılında alınan 87 traktör ve ekipmana ek olarak 1976 yılında 

yurt dışından gümrüksüz olarak 337 adet traktör ithal edilmiş. 

T.Z.D.K. temin edilen diğer alet ve ekipmanları ile kooperatif

lere tahsis edilmiştir.

Kooperatif ortaklarının ihtiyacı olan gübre, tohum

luk zirai mücadele ilaçları temin edilmiştir.

Kooperatiflerin hizmet binaları ambar, depo atelye, 

binalarının inşaatları peyder pey ihale edilmektedir.

6 kooperatife 10 ayrı proje için 56.071.692 TL. kredi 

açılmıştır.

Kooperatif kuruluşlarının yanısıra 1757 sayılı kanu

nun 76 maddesi gereğince Birlik kuruluşu hazırlıklarına başlan

mıştır.

11. Yerleşim

Urfanın kırsal yerleşim deseni, ekonomik, sosyal ve 

fiziksel faktörlerin tesiriyle dağınık ve çok sayıda meydana 

geldiği görülmektedir.

Yerleşim birimlerinin dağınıklığı ve çokluğu köye gi

den hizmetlerin maliyetlerinin yüksekliğine ve götürülen hiz

metlerin yaygınlaşmasına olumsuz yönde etki yapmaktadır.



Bir misal vermek ieabederse: Merkez ilçede 6 bucak 
merkezi 185 muhtarlık ve 424 mezra olmak üzere toplam 609 kır
sal yerleşim biriminden meydana gelmektedir.

Köydeki meskenlerin 47,3 taş, % 51,7 si kerpiç 
İ° 0,4’ü ahşap ve ü 6'sı mağaradır. Meskenlerin ekseriyeti pen- 
ceresiz gayri sıhhidir. Diğer ilçelerde de durum hemen hemen 
aynıdır.

Bu dağınıklığı gidermek için reformun diğer hizmetle
ri yanında III. Beş Yıllık Planın bu konudaki tedbirlerine pa
ralel olarak kırsal alan yerleşim düzenleme çalışmalarına baş
lanarak 5 ilçenin yerleşim kademeleşme planları tamamlanmıştır.

Yapılan planlamaya göre Merkez ilçede 609 yerleşim 
ünitesi 6 adet 2*nci kademe merkezi köy diğer ismiyle tarım 
kenti 120 adet 1 kademe köye, Akçakale 338 yerleşim ünitesi 9 
adet tarım kenti 150 adet 1. kademe köye, Viraneenir 348 yer
leşim ünitesi 9 adet tarım kendi 58 adet 1. kademe köye, Kil- 
van’da 164 yerleşim ünitesi 4 adet tarım kenti 25 adet 1. kade
me köye, Bozova1da 183 yerleşim ünitesi 3 adet tarım kenti 59 
adet 1. kademe köye indirilecektir.

Bu planlamada zorla is lan katiyen söz konusu değil
dir. Mevcut köyler kaldırılmadan 2.'nci kademe merkezi köyler 
yeni tarım kentleri ve daha küçük seviyede yerleşim üniteleri 
olan 1. kademe köylere devlet hizmetleri yoğunlaştırılacak bu 
köylerde yerleşmek isteyenlere öncelikle kredi verileceği için 
tamamen teşvik edici tedbirlerle uygulama gerçekleştirilecek
tir.



Tesbit edilen ve imar planları hazarlanan Tarım kent
lerinde ilkokul-ortaokul veya Teknik okul, Sağlık ocağı, Koope
ratif yönetim merkezi toplantı salonu ve eğitim kültür merkezi, 
Tarımsal sanayi merkezi, makina parkı ve bakım evi benzin is
tasyonu, Tüketim mağazası, El sanatları binası Hamam fırın köy 
meydanı çocukbahçesi, cami spor alanları. PTT Karakol yapılacak
tır. Böylece çiftçilikle uğraşanlar sosyal ve ekonomik şartlar 
bakımından kenti aratmayan yerleşim ünitelerinde insanca hayata 
kavuşacaktır.

Hizmetleri derhal götürebilmek için ilk kooperatif 
binaları prefabrik olarak 1975 yılında inşaa edilmiştir. Diğer 
yatırımlara devam edilmektedir.

Birinci kademe köylerde ise ilkokul, sağlık evi, köy 
odası köy meydanı çocuk bahçesi hamam çamaşırhane, kooperatif 
deposu, tüketim mağazası, boğa istasyonu, el sanatları binası, 
cami yatırımları yapılacaktır.

Bu köyler daha büyük ve önemli ihtiyaçlarını tarım 
kentlerinden temin edeceklerdir.



Yapısal Sonullarla İlgili 
Tedbirler

I. Beş Yıllık Plan,

1. İşsizliğin giderilmesine yardım etmek.

2. Tarım dışı kesimlerinin iş yaratma imkanlarının üstün
de köyden şehire işçi akımının yarattığı düzensiz şe
hirleşmeye engel olmalıdır.

3. Arazi kullanışlarında uzun süre dengeyi sağlamak, kay
nakların muhafazasını ve en iyi şekilde yararlanılma
sını temin etmek gereklidir.

4. Tarımsal üretkenlikde beklenen artış ve gerektiğinde 
girdilere verilecek sübvansiyonlar çiftçinin ödediği 
ve aldığı fiyatlar arasındaki ilişkide çiftçi lehine 
olacak, gelir dağılımından Topi'ak Reformu gibi bünyevi 
ıslahat ile kooperatifleşme ve adil vergileme uygula- 
caktır.

5. Girdilere sübvansiyon verilmesi ilkesine göre hareket 
edilecektir.

6. Tarım projelerine öncelik verilmesinde kullanılmayan 
işgücü de dikkate alınmalıdır.

7. Geniş tarım işletmelerinin bulunduğu bölgelerde bayın
dırlık çalışmaları tarım işçilerinin, yarıcıların ve 
kiracıların toprak sahipleri ile daha iyi anlaşma 
şartları üzerinde pazarlık yapma güçlerinin artmasını 
mümkün kılar. Gelir dağılımında sosyal adal tin sağ
lanmasında. ve toprak reformu strateji siniı gerçekleş
mesinde bu konu üzerinde durul.. ıdır.



Tek üretim amaçlı kısmî planlar yerine girdilerin bir
birini tamamlayıcı bir şekilde kullanılması esas alın
malıdır. Projelerinde birbirini tamamlaması ve bağlan
tılı olmasına önem verilmelidir.
1.5 Yıllık dönemde eğitim masrafları dışında 11.3 Mil
yar liralık yatırım öngörülmüştür. Bunun i 45.3'ü su
lama işlerine, i 15'i traktör ve donatım i 6.1*i arazi 
ıslahı, i 8.8'i ormancılık i 4. 2'si hayvancılık, İ° 2.6'- 
sı balıkçılık i 18'i öteki hizmetlere harcanacaktır.
Üreticinin çalışma imkanlarının artırılması ve çalışma 
süresinin artırılmasına çalışılması ve yeni iş imkanları 
yaratılmalıdır. Sulama şebekeleri mer'a ve arazi ıslahı, 
sadde ve teras inşaası gibi hizmetler yeni istihdam ola
nakları yaratacaktır.
Toprak kaynaklarının su ve rüzgar erozyonundan korunması 
tarıma elverişli hale getirilebilecek arazinin ıslahı 
için alınacak tedbirlere öncelik verilecektir.
Yeniden mer'a açılmasını önleyecek, bugünkü mer'alarırı 
ıslâhını sağlayacak mer'adan yararlanma hak ve sistemini 
düzenleyecek mevzuat hazırlanmalıdır,
i 25 nisbetinde gelişmiş olan su kaynaklarının hızla 
gelişmesi gerekmektedir. Bu dönemde sulanan alanların 
oranı İ 4.3*den i 6.3’e yükselecektir.
Sulama tesislerinden rasyonel olarak yararlanmak için 
su dağıtım kanalları ve tarla içi sulama tesislerini 
tamamlayıcı yatırımlar yapılmalıdır.
Devlet sulama şebekelerinden sulamada yararlanabilmek 
için çiftçilerin sulama birlikleri kurmaları ön şart 
olarak ele alınmalıdır.
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16. Su haklarını düzenleyecek mevzuat hazırlanmalıdır.

17. Yem bitkileri tarımı geliştirilecek 1967 de yem ihti
yacının İo 14'ünU karşılayacak seviyeye getirilecektir.

18. En küçük işletme genişliğinin tayininde ve en büyük 
işletme mülkiyetinin sınırlandırılmasında aşırı gelir 
ayırımlarının azaltılması, büyük ve küçük işletmeler
de verimliliği artırma imkanları ve büyük gelirlerin 
vergilendirilmesi gibi konular dikkate alınacaktır.

19. Arazi toplulaştırılmasına (tevhidine) önem verilecek 
arazi ıslahı ve sulama projeleri bu arazilerde uygu
lanacak ve toplu işletmeler kurulması esas olacaktır.

20. Toprak dağıtımında Devletin tasarrufunda olan arazi 
yanında azami sınırın üstündeki özel mülk toprakları 
da kamulaştirilip dağıtılacaktır.

21. Ortakçılık ve kiracılık mutlak sözleşmeye dayandırıla
cak bunun için standart örnekler hazırlanacaktır. Kira 
bedelinin ve ortakçı payının tayini ve ödeme şartlarıda 
belirlenecektir.



II. Beş Yıllık Plan:

1. Tarım içi istihdam yaratma üzerinde durulacak diğer 
sektörlerle tarım arasındaki gelir farkının asgariye 
indirilmesi esas alınacaktır.

2. Üretim teknolojisinin seviyesi yükseltilecek ve verim
lilik artırılacaktır.

3. Tarımsal kaynakların uzun sürede dengeli kullanılması
nı temin ederek muhafaza ilkesi yanında uygun işletme
yi de gözönünde tutmak ana ilkeler olacaktır.

4. Tarım Reformunda istenilen sonucun alınabilmesi için 
Kadastro ve Tapulama işlerinin daha hızlı bir tempoda 
yürütülmesine önem verilecektir.

5. Devlet mülkiyetinde olup şahıslara kiralanan orman ve 
mera hudutları içindeki bozuk kültür arazisinin ıslahı 
ve bataklıkların kurutulması sonucu elde edilen belir
li büyüklüğün üstünde kalan ve düzenli işletilmeyen 
şahıs arazilerinin istipılak veya pazarlıkla satın alın
masıyla temin edilen kültür afazisinin mülkiyetinin, 
topraklı çiftçilere uygun şartlarla devrini mümkün kı
lacak mevzuat çıkarılacaktır.

6. Küçük aile işletmelerinin mali güçleri gözönünde tu
tularak donanım, makina kredi ve ürünlerin pazarlanması 
için kooperatifler vasıta olarak kullanılacaktır.

7. Toprağın iyileştirilmesi, değerinin azalmasının önlen
mesi için kiracının zamanla işlediği toprağa sahip ol
ma mekanizması hedef alınarak kiracılık müessesesinin 
düzenlenmesi.

8. Tarıma açılacak arazi, limitine ulaşmıştır. Sulamaya 
açılabilecek 8 milyon hektar arazi ve arazi kullanışın
da yapılacak değişikliklerle arazi varlığı bir anlamda 
artırılabilir.



9. Birinci 5 Yıllık planda sulamaya açılmak üzere tesisle
ri tamamlanmış alan 431 bin hektardır. Bu dönemde 444 
bin hektar daha ilâve edilecektir.

10. Tarım kredilerinde, nakit yerine aynı kredi verilmesi 
prensibi önemle ele alınmalıdır.

11. Tarımsal yatırımlar için 16.900.000.000 TL. ayrılmıştır. 
Bunun $ 53'ü toprak ve su kaynaklarının geliştirilmesi 
için ayrılmıştır. Bu miktar içinde su projelirinin ye
ri fo 50 dir. İkinci planda tarla içi hizmetleri ele 
alınmıştır.

12. Modern araç ve girdilerin kullanımı teşvik edilecek ve 
üreticilere yeteri kadar arazi sağlanacaktır.

13- Toprak ve su kaynaklarının geliştirilmeside hazırlanan 
amenajman planları esas alınmakla beraber geciktiril
memesi de gözönünde tutulacaktır.

14. Kaynakların verimli şekilde kullanılmasını engelleyen 
koordinasyon yetersizlikleri incelenecek bu konuda faa
liyet gösteren kuruluşlar birbirlerini tamamlayıcı yön
de çalışacaklardır.

15. Su kaynaklarının geliştirilmesi, projelerde seçim tek
nik ve ekonomik ölçüler yanında projeden yararlananla
rın finansmanı, uygulama ve işletmesine katılmaları ge
ri kalmış ve özellikle kuraklık çeken ve erozyona maruz 
yerlerde sağlayacağı etki gözönünde tutularak yapıla
caktır.



17.

18.

19.

20.

21.

22.

Taşkınların toprak erozyonunun önlenmesi ve büyük su 
işleri projeleri Devletçe ele alınacaktır.

Tarım arazisi olarak görülen 26 milyon hektar arazinin 
1.7 milyon hektarının drenajı bozuk 0.7 milyon hektarı 
ise çorak arazidir. Bunların ıslah edilerek tarım ara
zisi olarak kullanılması temin edilebilir.

Tarım arazisinin $ 47'si (12.507.000 Hek.) sulanabilir 
nitelikte bulunmaktadır. Halen 1.5 milyon hektar arazi 
sulanmakta olup 7 milyon hektar arazi sulamaya açılabile
cek durumdadır.

İlgili kuruluşlar kalkınma planı genel hedefleri çerçe
vesinde uzun vadeli planlar düzenleyeceklerdir. (Donan- 
dı-Kızılırmak) Aşağı fırat ve Ceyhan projeleri.

İnşaasma başlanmış projelerin hızla gelişmesi sağlana
cak halkın projenin mali ve idari yüküne katılması teş
vik edilecek, halkın katkısı büyük olan projelere önce
lik verilecektir.

Mer'a ve tarla içi toprak muhafaza tedbirlerinde Devlet 
eğitici ve yön gösterici olarak faaliyet gösterecektir. 
Bu maksatla şartları müsait olan yerlerde demostrasyon 
alanları meydana getirilecektir.

Çiftçilerin sulama ile ilgili yatırımlarına Devlet katı
lacaktır.

Devletçe yapılan sulama tesisi yatırımlarının faydala
nanlar tarafından geri ödenmesi esas alınacak, kadastro- 
lu ve kadastrosuz durumlara göre ödeme sistemleri ge
liştirilecektir.



24. Tamamlanan tesislerin faydalananlara devredilmesi ve 
işletilmesi sağlanacaktır. Bu nedenle su birlikleri ku
rulacak, bu birlikler Devletçe kontrol edilecektir.

25. Çiftçilerle işbirliği yapılarak örnek sulu ziraat iş
letmeleri kurulacak ve Devlet işbirliği yaptığı çiftçi
ye gelir garantisi verecektir.

26. DSİ ve Topraksu Genel Müdürlükleri arasındaki koordinas
yon noksanlığı kaldırılacaktır.

27. Mer'alarm ıslah, bakım kullanma haklarının düzenleme
si ve uygun kullanımı için gerekli tedbirler alınacak
tır.



III. Beş Yıllık Plan:

1. Planlı dönemlerde modern girdi kullanımında yatırım

larda ve örgütleşmede ve Tarımsal üretimde önemli geliş

meler olmuş ancak öngörülen düzeylere ulaşılamamıştır. 

Toprak ve Tarım Reformu gerçekleşmemiştir.

2. Tarımsal üretimde öngörülen yapısal değişikliklere pa

ralel olarak arazı kullanımında da köklü değişmeler ge

rekmektedir.

3. Yatırım için 1977 sonuna kadar 87-388.600.000 TL. ayrıl

mıştır. Bunun 43.1'i su ve toprak kaynaklarının ge

liştirilmesi ve bu kaynağın % 60'ı ise büyük su proje
leri için ayrılmıştır.

4. Toplam tarım yatırımlarının $ 47,3'ünün özel kesim ya

tırımları olacağı tahmin edilmiştir. Bu yatırımların 

67.5*i su ve toprak kaynaklarının geliştirilmesi için 

kullanılacaktır.

5. Verimliliğin artırılmasını temin bakımından toprakla

rın kabiliyetlerine göre kullanılmasına çalışılacaktır.

6. Yatırımlarda Sermaye/Hasıla oranı düşük olgunlaşma sü

resi kısa projeler ele alınacaktır. Bunun yânında top

rak ve su kaynaklarını geliştirmeye dönük alt ve üst 

yapı çalışmaları yapılacaktır.

7. Dağınık bir özellik gösteren köy yerleşim düzeni içinde 

tarımsal hizmetler çevredeki çiftçiy seçilecek merke

zi nitelikteki köylerden götürülecektir.



İçme ve sanayii suyu gereğinin tarımsal amaçlı kul
lanımlara rakip hale gelmesi su kulllanımmın düzen
lenmesi için duyulan ihtiyacı belirgin hale getirmiş
tir.

İşletmeye açılan sulama şebekelerinin önemli bir kıs
mında projelerde öngörülen yararlar $ 70 dolayında 
gerçekleştirilmiştir.

Üzerinde tarım yapıldığı varsayılan 27.5 milyon hek
tar arazinin ancak 21.7 milyon hektarının teknik ta
rım için uygun olduğu ileri sürülmektedir.

Tüketici kullanımına tahsis edilecek su potansiyeli 
88 milyar M^'tür. Bu miktarın 1.6 milyar M^'ü içme ve 
kullanma, 1.2 milyar M^'ü sanayi 9 milyar K^'ü ise 
tarımda kullanılmaktadır.

3Su potansiyelini depolama amacı ile 172 milyar M ka
pasiteli 473 baraj yeri tesbit edilmiştir. Bunun 13-9 
milyar kapasiteli 54 adedi 1977 de bitirilmiş ola
cak. Başlanmış olan 14'ünün inşaatı devam edecektir.

Büyük su projelerinin teknik ve ekonomik yönden bir
likte ele alınması, değerlendirilmesi en ekonomik bö
lümlerinin öncelikle, daha az fayda getiren bölümle
rinin ise ileriki dönemlere bırakılması.

Büyük su projelerinin çeşitli kuruluşları ilgilendi
ren yönleri uyumlu olarak aynı anda ele alınacaktır. 
Tarım Bakanlığı sulanacak alanlardaki ürün tipi seçi
minde katkıda bulunacaktır.



15. İşletmeler için gerekli olanlar ve özel durumlar dı

şında büyük su işleri ve tarla içi çalışmalarda sabit 

tesis yapımına gidilmiyecektir.

16. Toprak kornoma ve taşkın önleme projeleri yerleşim yer

leri ile baraj ve sulama sistemi gibi kamu yapılarını 

koruma amacı ile mer'a ve ormancılık projeleri ile 

uygun toprak işleme ve yayım çalışmalarına ağırlık 

verilecektir.

17. Tarla içi çalışmalarının çiftçilerle yürütülmesini 

sağlamak amacı ile kredi olanağından eğitim ve gös

terme çalışmalarından yararlanılacaktır.

18. Su hakları ve Toprak-Su birlikleri tasarıları Kanun

laştırılacak ve erozyonu önlemek için yamaç arazide 

mer’a kullanımını düzenleyen yeni mevzuatın hazırlan

masına hız verilecektir.





TARIMDA İDARİ VE HUKUKÎ
SORUNLAR
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A. TAHİMİN KAfciU KESİMİNDE VE ÇİFTÇİ
KURULUŞLARINDA REORGANİZASYONU

I. Kamu Kuruluşlarının K e organizasyonu ve Koordinasyonu

1) Tarım Bakanlığı, çok eski (1937 yılı) bir kuruluş kanununa 
sahiptir. Bu Kuruluş, kendi bünyesi içinde, değişen ekonomi, tekno
loji ve çiftçi gereksinmeleri parelelinde, gerekli değişimi sağla
yamamış, yapısını yenileyememiştir.

2) Tarım Bakanlığı bünyesinde, Bakanlık Kuruluş Kanunu ile 
kurulan örgütlere ilâveten, yeni Kurumlar da geliştirilmiştir. Ancak» 
kurulan bu örgütlerin özel yasal yapıya sahip kılınmamaları ye bunun 
sonucu parasal ve personel olanaklarının sınırlılığı» kendilerinden 
beklenilen ödevleri yeterince yerine getirmelerini engellemiştir.

Yine yeni doğan kamu hizmet gereksinmeleri, mevcut Kuruluş
ların bünyesinde karşılanması mümkün olduğu halde, bu hizmetlerin 
birbiri ile görev ve yetki tedahülü bulunan Kuruluşlar arasında pay
laş ılamaması» yeni örgütlerin kurulmasına neden olmuştur.

Tarım Bakanlığı, bir yanda yeni örgütlerle veya mevcut ör
gütlerde yapılan düzenlemelerle, kendi bünyesini yenileyememiş, ge
reksinme sonucu kurulan birkaç Kuruluş da, gerektiği gibi geliştiri
lememiş, buna karşılık, idarî sorunları daha da artıran, aynı konu
da hizmet götüren Kuruluşların sayısı çok artmış, bölünme ve parça
lanma hızlanmıştır.

Böylece bir yandan bazı hizmet alanları boş kalırken di
ğer yandan dublikasyonlar artmıştır.



3) Mevcut dağınık, koordinasyondan yoksun ve yenilenememiş 
yapı, sağlıklı bir tarım politikasının geliştirilmesini ve uygulan
masını engellemiş, Kamu Kuruluşlarına plânlı çalışmanın gerektir
di -i özellikler gereğince kazandırılamamıştır.

4) Tarım Sektörüne hizmet götüren örgütlerde daha çok ürün
ler esas alınmış, çiftçinin (1) ve işletmelerinin örgütlenmelerini 
ve rasyonel çalışmalarını hedef alan fonksiyonel esaslar üzerine 
otırtulmuş bir yapı geliştirilememiştir. Ürün bazında çalışmalarda; 
üretim, donatım, pazarlama, işleme, araştırma, yayım ve eğitim gibi 
fonksiyonlar diğer ürünlerden bağımsız olarak bir örgüt içinde ele 
alınmaya çalışılmış, bu durum sorunları çözümleme yerine, yeni so
runlar yaratmıştır. Bu düzen içinde (a) sınırlı kaynak ve olanak
larla hedeflere ulaşılamamış ( b) Hizmetlerin maliyetleri artmış,
(c) Tarım kaynakları düzenli olarak işletilememiştir.

5) Merkezi düzeydeki karışıklık, dağınıklık ve parçalanma 
taşra düzeyine de aynen yansımıştır. 3u düzeyde, birimler merkezi 
teşkilâttan belli konularda ayrı direktifler almaktadır. Yine bu 
yüzden taşra düzeyinde çeşitli Kamu Kuruluşları arasında yatay en- 
t9gresyon sağlanamamakta, dolayısıyle hizmetler bütünleştirileme- 
mektedir.

6) Tarımla ilgili Kuruluşların bazıları sadece Merkez bazı
ları Merkez, bölge ve il; bazıları Merkez, il ve ilçe, bazıları da 
Merkez, bölge il ve ilçe seviyelerinde olmak üzere çok farklı sevi
yelerde örgütlenmiştir.



7) Kamu Kuruluşlarınca koordinasyondan yoksun çalışan alanlar- 
dan biri de tarımsal araştırmadır. Bu çalışmaların gereksinmeler ile 
bağlantısının kurulamaması ve yetersizliği tarım alanında sorunla
rın çözümlenmesinde gelişigüzel önlemler alınmasına ve dolayısıyla 
başarısızlığa neden olmaktadır.

8) Tarım ile ilgili hizmetlerin iyileştirilmesinde, Kuruluş
ların dağınıklığı ve koordinasyon yetersizliği kadar önemli bir so
run, kuruluşların modern yönetim esaslarına, göre yönetilememesi ve 
tutarlı bir personel politikası uygulanamamasıdır.

9) Hizmetlerin bütünleştirilmesini ve verimliliğini engelle
yen parçalanma ve dağınıklığın önemli nedenlerinden birisi de Mali
ye Bakanlığı ve Devlet Personel Dairesince yürütülen personel ücret 
politikası olmuştur. Belirli yönetim kademelerinin maddi olanaklar
la ödüllendirilmesi ve uzmanlaşmış kadronun ihmali Kamu Kuruluşla
rında bölünmeyi hızlandırıcı bir etmen olmuştur.

Önlemler:

Alınması gerekli birinci önlem, tarımla ilgili temel hiz
metlerin bir Örgüt (GTH Bakanlığı) bünyesinde toplanması, bu Bakan
lığın fonksiyonel esaslar üzerine yeniden düzenlenmesi, bu amaçla 
gerekli yasaların en kısa zamanda çıkarılmasıdır.

Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ana fonksiyonla
rı şunlar olmalıdır.

- Tarımsal Plânlama (Üretim planlaması dahil) ve tarımsal 
ekonomi

- Tarımsal Araştırma



- Tarımsal Yayım ve Üretimi Geliştirme

- Tarımsal Eğitim ve Öğretim

- Tarımsal Kaynakların Korunması ve Rasyonel İşletilmesi

- Tarımsal Güvenlik

- Gıda, Tarımsal Ürünleri Pazarlama ve işleyerek değer - 

lendirme

- Bitki Sağlığı ve Karantina

- Hayvan Sağlığı ve Karantina

- Devlet üretme Çiftliklerinin İşletilmesi

- Donatım

- Tarımsal Kredi

- Özendirme ve Destekleme

- Tarım Kooperatifleri ve çiftçi Organizasyonu

- Kırsal Yerleşim ve İmâr

- Kontrol ve Denetleme

- Dış ilişkiler (Tarım konularında)

- Çevre Sorunları

- Meteoroloji

- Su Ürünleri

Bu işlevlere sahip olacak bir Gıda, Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı; bu Bakanlık dışında kalan ve tarıma hizmet sunan diğer 

Tarım Kuruluşların da bu bünyeye alınmasını zorunlu kılmaktadır. Bu 

kuruluşlar Bakanlık bünyesine alındıktan sonra halen Bakanlık bünye

sinde bulunan kuruluşlarla birlikte yeniden rasyonel görev bölümü 

yapılması ve tedahüllerin kaldırılması zorunludur.



Tarım ileri ülkelerdeki gibi fonksiyonel esaslar Üzerine 
kurulacak Tarım Bakanlığı, tarıma dolaylı hizmet götüren kamu ve 
özel kuruluşlarla da sıkı bir işbirliği yapmalı, işbirliğinin şekil 
ve esasları protokollerle belirlenmelidir.

Tarım Bakanlığı yasasında ve bu yasaya bağlı olarak çıka
rılacak yönetmeliklerde görev ve yetki tedahülleri önlenmeli; görev, 
yetki ve sorumluluklar açık bir biçimde ve bütünleşme içinde belir
lenmelidir.

Tarım Bakanlığı faaliyetlerinin plân ve projeler çerçeve
sinde düzenlenmesi sağlanmalıdır. Örgütün; il, ilçe ve hatta köy bi
rimleri yanında Bölge düzeyinde de örgütlenmesi temin edilmelidir.
Bu düzeyde tarım içinde ve dışında hizmetlerin bütünlüğünü esas alan, 
kırsal kalkınma ve üretim projeleri gibi araçların kullanımına ağır
lık verilmelidir. Tarım hizmetlerinin planlanmasında ve programlan
masında araştırma bulguları esas alınmalıdır.

Tarım Bakanlığı bünyesinde, her kuruluşun ve tüm persone
lin yetki görev ve sorumlulukları açık bir biçimde belirlenmeli; 
merkez taşra ve belirli hiyerarşik kademeler arasında yetki devri 
konusu titizlikle ele alınmalı, merkeziyetçi bir uygulamadan kaçı
nılmalıdır.

Uzun vadeli plân ve programlarla belirlenen hedeflere ula
şılabilmesi için gerekli insangücü planlaması yapılmalıdır. Bu amaç
la Teknik personelin yeterli sayı ve formasyonda yetiştirilmesi de 
sağlanmalıdır.
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II. çiftçi Kuruluşlarının Reorganizasyonu

1. Tarım Kooperatifleri

Soranlar;.

Ülkemizde mevcut tarım kooperatiflerinin amaç ve faaliyet
leri, sermaye sağlanması ve finansman biçimleri; ekonomik, sosyal 
ve kültürel koşullara göre kooperatif tiplerinin saptanması ve ge
liştirilmesi; tabanda kurulacak kooperatiflerle bunların üst kade
melerindeki Birliklerin tamamlanması gibi konular, 1163 sayılı kar
nımda görülen büyük boşluklar nedeniyle ortaya çıkmış bulunnaktadır.

Önlemler

Anayasamızın öngördüğü ilkelere göre tarım kooperatifçi
liğinde beklenen gelişmelerin gerçekleşmesi için Tarım Kooperatif
lerine ilişkin devlet hizmetlerinin, gerek Tarım İşletmelerinin 
rasyonel düzeyde çalışabilmelerini, gerekse çiftçilerin tarımın 
modernleşmesine uygun biçimde teşkilâtlanmasını sağlamada girevli 
olan Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde toplanması,

2) Devletin her türlü destekleyici ve teşvik edici önlem
leri getirmesi ve uygulaması,

3) Tarım Kooperatiflerinin düzenli bir denetime kavuştu
rulması ,

4) 1163 sayılı kanunda görülen boşlukların gideriimesi 
ve günün koşullarına göre geliştirilmesi,

öngörülmekt e dir.



2. Türkiye Ziraat Odaları ve T .Z .0. Birliğinin Reorganizas-

yonu

Sorunlar

Türkiye Ziraat Odaları ve T.Z.O. Birliğinin, çiftçilerin 

gerçek temsilcileri elivle kurulan, çiftçilerin iştiraki ile çalı

şabilecek ve onlar tarafından benimsenen bir kuruluş nitelik ve et

kinliğiyle faaliyet gösterebilecek düzeyde geliştirilmesine ihti

yaç vardır, ezel mevzuatında (6964 ve 13305 kanunlar) boşluklar ve 

ırgalamalardaki aıcsakiıklarda bu sonucun doğmasında etkilidir.

Önlemler

Be kuruluşun özel mevzuatında görülen boşluklar tezelden 

giderilmeli ve çiftçilerin tarımsal kalkınma program ve projeleri 

için vazgeçilmez olan iştirak ve ilgisi sağlanmalıdır. Böylece 

Ziraat Odaları, tarımın modernleşmesi alanıma kendisinden bekle

nen hizmetleri yeterince yürüteoilen bir bünye ve etkinliğe kavuş

turulmalıdır.



B. TARIM KESİBİÎNDE GEREKLİ GÖRÜLEN 
MEVZUAT DEĞİŞİKLİĞİ

. Toprak ve Tarım Reformu Kanuna

S orunlar

1. Toprak ve Tarım Reformu Kanonundaki ocşluklar neaeniy- 

ie toprakların daha âdil biçimde dağıtımı ve kurulan tarım işletme

lerin in rasyonel olarak faaliyet göstermeleri genellikle mümkün ola

mamaktadır.

2. Verimli tarım arazisi; iskân, sanayi ve turizm inşaat 

ve tesisleri, karayolları yapımı; taş, kum ve kireç ocakları gibi 

teşebbüsler yüzünden geniş ölçüde ve devamlı artan bir hızla tahrip 

ve heba edilmekte ve spekülâtif tasarruflar nedeniyle süratle elden 

gitmektedir.

Önlemler

1. Toprak ve Tarım Reformu Kanonu uygulamasının adalet ilke

lerine göre yapılması ve tarım işletmelerinin rasyonel çalışabilme

sini gereğince sağlamak amacıyla 1757 sayılı kanun yeniden gösden 

geçirilmeli ve 1757 sayılı kanunin 212 . maddesine 1918 sayılı kanun

la eklenen fıkralar kaldırılmalıdır.

Not : Söz konusu kanunun Anayasa Mahkemesince iptalinden önce yazıl

mıştır. u



Li .  Tar ım İ ş  Kanonu

1. Yürürlükteki Mevzuat :

Bir hizmet aktine dayalı olarak herhangi bir işte ücret 

karşılığı çalışan işçilerle, işçileri çalıştıran işverenlerin hak, 

yetki ve sorumluluklarını Delirleyen ve değişik aşamalardan sonra 

bugünkü niteliğine kavuşan 1475 sayılı iş kanunu, uygulama alanı 

yönünden, bazı istisnaî hükümler öngörmüştür. Tarımsal faaliyetin 

kendine özgü yapısı ve özelliği dikkate alınarak, Tarım İşleri (Or

man tali yolları dahilJ, İş kanunu uygulama alanı dışında bırakıl

mıştır. Bununla beraber, "Tarım İşleri" genel tanımı içerisinde yer 

alan bazı işler, 1475 sayılı İÇ kanununun özel hükmui gereği olarak, 

anılar, kan'o, kapsamına alınmıştır. Halen;

a. Hayvancılığın bütün yer tesislerinde yürütülen İşleri,

b. Tarım sanatları ile tarım âletleri makine ve parçala

rının yapıldığı atelye ve fabrikalarda görülen işler,

c. Tarım işletmelerinde yapılan yapı işleri,

1475 sayılı kanon hükümlerine tabidir.

1475 sayılı kanon kapsama dışında bırakılan tarım işle

rinde çalışan işçilerin, işçi çalıştıran işverenlerin hak, yetki ve 

sorumlulukları ve iş ilişkileri bugün için, yerine göre Borçlar Ka

nunu, Madenî Kanun, Ticaret Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümleri

ile düzenlenmektedir. Tarım İşleri alanına ilişkin olarak, iş iliş -

kilerini karşılıklı olarak düzenliyen, işyeri niteliklerini belir- 

liyen bir iş kanunu mevcut değildir. Ancak, asgari ücretlerin tes- 

bit ve "Tarım İş Kanununun yürürlüğe girmesine kadar tarım İşçile

rinin asgarî ücretlerinin iş kanunundaki esaslara dayalı olarak



u.. rica tesbit olunacağı" bükme bağlanmıştır» Bu nedenle, Tarım iş 
alanındaki asgarî işçi ücretleri ie, normal iş kanununda olduğu 
gioi, iki yılda o ir ayrıca tespit, ve ilân olunmaktadır.

2. Tarım ve îş Kanunu İlişkileri:

Sanayi ve Genel hizmetler kesiminde uygulanan iş kanunu
nun tarım kesimine aynen uygulanmasına imkân yoktur. Bu nedenle
acilen orman işçilerini de kapsamına alan bir tarım iş kanununa 
İh t i yaç duyulmak t ad ir»

a. Tarımın diğer sektörlerden farklı öyle özellikleri 
vardır ki, tarım iş kanununun tedvininde bu özellikler görmemez
likten gelinemez. Kutlaka gözönünde bulundurulması gerekli başlı
ca özellikleri şunlardıri

- Dört milyonun üstünde bulunan tarım işletmeleri yaygın 
ve dağınık haldedir.

- Gerek tarım işçileri ve geren tarım işverenleri, ge
nellikle, Türk toplumunun eğitim bakımından en geri kesimi teşkil 
etmektedirler.

- Tarım kesiminde ulaşım ve Haberleşme imkânları, diğer 
kesimlerle kıyaslanamıyacak kadar, yetersizdir.

- Tarım işçilerinin büyük çoğunluğu geçici işçi ve mev
simlik işçi durumundadır. Önemli Dir kısmı ise hem işveren, hem de 
zaman zaman işçi olmaktadır.

- Tarım kesiminde çalışma saatlerinin başlama ve sona er
me zamanı; tarımsal, faaliyetin çeşidine, mevsime göre büyük fark
lılıklar gösterir. Yaz ve kış aylarında günlük çalışma süresi de 
çok farklıdır.



- Bazı tarımsal faaliyetler, fasılalarla, günün 24 saatin
de devam eder.

- Hasat, harman, ekim, bakım ve benzeri işler, bayram ve 
hafta tatili yapmaya imkân bırakmıyacak kadar â.cildir. Bu işlerin 
bir kısmı gece de devam eder.

- Zorunlu nedenlerle tarımda çalışılamayan gün sayısı, 
diğer sektörlerden daha fazladır.

- 8-12 yaşında çocuklar da tatil ayları ve ders zamanla
rı dışında tarımda çalıştırılmaktadır.

- Bazıları tarımsal faaliyetlerin devamı süresince, devam
lı fazla mesai yapılmasına zorunluk vardır.

- Zamanında yemi ve suyu verilmeyen, sağılmayan hayvan; 
ihtiyaç duyulduğu zaman sulanmayan; ilaçlanmayan, çapalanmayan bit
ki; hem ürünü heba olur hem de genellikle, ölür.

b. Tarım İş Kanununda yer alması gereken ilkeler;

- Tarım iş kanunu bölgeler ve iller itibariyle uygulan
maya başlanmalı, devlete ait iş yerlerinin tamamında ve belirli 
sayının üstünde işçi çalıştırılan özel iş yerlerinde başlatılan 
uygulama, safha safha daha az işçi çalıştıran özel iş yerlerinide 
kapsamına almalıdır.

- Bürokratik işlemler asgariye indirilmeli, pratik ve 
sade işlemler ile yetinilmelidir.

- Geçici işçiler, mevsimlik işçiler, çocuk işçiler, ça
lışmaya başlama saatleri, günlük çalışma süreleri, hafta tatili, 
oayram tatili, yıllık izin, fazla mesai, zorunlu nedenlerle



çalışılmayan günler, asgarî ücretin tesbiti bakımından sanayi ve 
genel hizmetler sektörlerinden farklı, ülke şartlarına ve tarımın 
özelliklerine uygun hükümler getirilmelidir.

- Tarım iş yerlerinde grev ve lokavt tarımsal faaliyetle
rin özellikleri dikkate alınarak düzenlenmelidir.

3. - üneriler ilke ve Tedbirler
Tarım iş kanunu ülke şartlarına ve tarımın özelliklerine 

uygun olarak biran önce çıkarılmalıdır.

XXI. Çayır - Mera Kanunu İle İlgili Hususlar

Medeni kanunun 641. maddesinde kamu yararına sayılan mal 
olarak mer'alar için özel hükümler getirilmesi öngörülmüş olmasına 
rağmen bu gerek zamanımıza kadar yerine getirilmediği için mer'a sa
halarının bir kısmı idari, politik ve ekonomik nedenlerle kültür sa
hasına ya da tarım dışı kullanma sahalarına dönüştürülmüştür.

Bunun sonucu olarak,

1. Giderek artan hayvan sayısını besleyecek çayır mer'a 
kalmamıştır.

2. Mevcutlarının erker, ve aşırı otlatılması sonucu toprak 
erozyonlarının doğmasına neden olduğu gibi, verimden düşmesine ve 
hayvan mer'a ilişkilerinin bozulmasına neden olmuştur.

3. Konuya olumlu çözüm yolu getirecek, devlet arazilerinin 
tesbiti, mer'a, yaylak ve kışlakların ıslahı, bakım ve korunmasını



sağlayacak hazırlanan kanun teklifi T.B.M.M. den çıkarılamamıştır.

4. Sözü edilen tasarıdan ancak 20 yıl sonra 1757 sayılı 
kanun ile mer'a, yaylak ve kışlaklar kanunu çıkarılabilmiştir.

5. 1757 sayılı kanun mer'alarm tespit, tahsis, sınır 
ve sahiplerinin belirlenmesi, ıslah, balcım ve korunmalarının sağ
lanması için T .T .E . Müsteşarlığı koordinatörlüğünde çeşitli kuru
luşlara görev vermiştir.

6. Kanunun yürürlüğe girişinden bu yana epey zaman geç
mesine rağmen bu konuda olumlu bir iş yapıldığı söylenemez. Mer'a 
yine sürülmekte, aşırı otlaklama devam etmekte, erozyonlar sür
mekte ve tecavüzler önlenemez hale gelmekte hatta artmaktadır.

Sorunlar

1. 1757 sayılı kanunun çayır mer'a ya ilişkin 11. madde
sinde yer alan hükümler ve bunlarla ilgili yönetmelik hükümleri 
teknik, idari ve hukuki yönden yetersizdir.

2. Kanunun görev verdiği kuruluşlar arasında etkili bir 
koordinasyon sağlanamamıştır.

3. Saha ile ilgili uzmanlaşmış eleman yetersizliği de 
ayrı bir sorundur.

gözüm yolları ile ilgili tedbirler:

1. Hayvancılığımız için büyük yem kaynağı olan mer'a ve 
yaylakların ıslah, bakım, koruma, dengeli otlatmasının sağlanabil
mesi için yukarıda sözü edilen kanunun ihtiyaç ve günün şartları
na uygun bir duruma getirilmesi,



2. Konu ile ilgili yetki ve sorumluluğun tu* o.ir kamu 

k .ruluşunda toplanması,

i. Meraların toprak (çullanma, kabiliyet sınıflarına göre 

te solt edilen genişliklere ve  uygun amenejman plânları çerçevesin

de rasyonel kullanılması sağlanmalıdır.

4. Kanunla koordinatörlük her ne kadar . .K. Müsteşar

lığına verilmiş ise de konu tamamen Gıda-Tarım ve hayvancılık Ba

kar, lığının görev sınırları içerisinde bulunmaktadır,, 3, itibarla 

tre-ekli organizasyon hazırlığı ve ince i etseler : ; •, bakanlı': :/e-

V. ■.. i kılınmalıdır.

Medeni Kanunen :4i. maddesinde mar.t.ı.ıtı unuma a i t  ma l l a  -  

ae~., meraların kullanılması ve islet ilmesi hai-ınua ahkâmı *&...••> 

v< edileceği bildirilmiş olmasına rağmen, ıs.ın y ı l l a r  .  kon.ua 

c.r nüzam getirilemediğinden, son otuz yılı aşkın bir zaman içinde 

T .rkiye çayır mera sahasının hemen hemen i- ŞO s>ne yakın bir bölü- 

n reşitli idari, politik ve ekonomik nedenlerle diğer bir kültür 

sarasına veya t  dışı Kullanıma geçmiş bulunmaktadır.

blkeue y .1dan yıla hayvan adedinin artmasına rağmen, t e r :  

orantılı olarak, taoii yem kaynaklarının, her yıl azalmasıyla be

raber, bu sar.alarır erken ve aşırı otlatılması, dolasıyle erozyon

ların başlamasına, mevcut sahaların »erimden düşmesine ve hayvan 

mera münaseoetlerin in bozulmasına sebep.,olmuştur.

Ekonomik, sosyal ve teknik icaplara uygun olarak sınır

ları belli olmayan devlet arazilerinin tesbiti mera, yaylak ve kış

lakların ıslahı, bakımı ve korunması, erozyonların önlenmesiyle



insan haklarına uygun olarak yeni oir otlatma tekniğinin getiril

mesi ve zirai istikrarı sağlamak maksadıyle mera, yaylak ve kışlak

lara dair bir kanun tasarısı hazırlanmıştı.

Anılan kanun tasarısı, günün icaplarına uygun olarak tek

nik yönleri Tarım Bakanlığınca, hukuki yönleri de Adalet Bakanlığın

ca hazırlanarak cir kaç defa B.M. Meclisine sunulmuş ise de Toprak

ve Tarım Reformu Kanunu ile ilişkili görülerek çıkarılmamış ve ka- 

dük olmuştur.

Adı geçen nanur tasar-smın hazırlanmasından, ancak yirmi 

yıl sonra ( 2 5 . Ö . 1 9 t a r i h i n d e  kaoul edilen) yürürlüğe giren 1757 

sayılı Toprak ve Tarım Reformu Kanununda, eski tasarıda bazı deği

şiklikler yapılarak mera, yaylak ve kışlaklar kanunu çıkmış bulun- 

makt adır.

Bu kanun, meraların tesbiti, ter.sisi, sınır ve sahipleri

nin belirlenmesi, ıslahı, bakımı ve korunması gerek reform bölgele

rinde, gerekse reform bölgeleri dışında Toprak ve Tarım Reformu 

Müsteşarlığının Koordinatörlüğü altında çeşitli kuruluşlara görevler 

vermiş bulunmaktadır.

Kanunun kabulünden bu güne kadar yıllar geçmiş olmasına 

rağmen bu konuda birşey yapıldığı söylenemez.

Yine meralardan, arazi edinmek maksadıyla sürüldüğü, ka

pasitenin üzerinde hayvanlarla aşırı otlatıldığı, erozyanların de

vam ettiği, tecavüzlerin önlenmez hale geldiği ve hatta arttığı gö

rülmektedir.
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Torunlar :

1757 sayılı. Toprak ve Tarım Keformu rCanununun OnPirinci 

bölümünde yer alan, mera, yaylak ve kışlaklar kanununda ve buna 

ilişkin çıkarılan Yönetmelikte teknik, idari ve hukuki bazı noksan

lıklar var ise de meraların tesbit, tahsis, ıslahı, bakımı ve korun

ması hususunda bir çok kuruluşlar' görev almış bulunmasına rağmen bu 

kurumlar arasında bir koordinasyon, müşterek bir çalışma, bir işbir

liği sağlanamadığından etkin bir uygulamaya geçilememiştir.Bu konu

da yetişkin eleman azdır.

ünlemler :

Büyük bir yem kaynağı olan mera, yaylak sahalarının ısla

hı, bakımı, korunması insan haklarına uygun olarak otlatmanın tan

zimi için anılan kanunun günün icaplarına göre âcilen gözden geçiri

lerek, yeniden düzenlenmesi ve tek bir Devlet kuruluşunun sorumlu

luğuna verilerek uygulamaya hemen geçilmesi gerekli görülmektedir.

Ancak plan dönemi içersinde böyle bir kuruluşun faaliyete 

ge-ebilmesi için bu alanda ihtiyaç bulunan elemanların şimdiden bir 

zaman tablosuna göre yetiştirilmesine başlanmalıdır. Eleman yetişti

rilmesinde Ziraat Fakülteleri, Ziraat Meslek Okulları görevlendiril

melidir. Ayrıca alt seviyede mera ustalarının yetiştirilmesi ilgili 

kuruluşlarca derhal ele alınmalıdır.

Çayır meraların tahdit, tesbit ve ıslah hizmetleri hali 

hazırda T .T .İS. Müsteşarlığı ve diğer kuruluşları ilgilendirmekle



beraber, konu esas itibariyle Gıda-îarım ve Hayvancılık Bakanlığı
nın iştigal alanı içersine girmesi nedeni ve önceki çalışmalarda 
dikkate alınarak plan döneminin ilk yılında teşkilâtın, kurulması, 
konunun günün icaplarına göre gözden geçirilmesi hususunun bu Ba
kanlığın sorumluluğuna verilmesi uygun görülmektedir»

IV. Hayvan Sağlık Zabıtası Kanunu

Hayvan Sağlığını Koruma 
(Koruyucu Hekimlik Hizmetleri)

Sorunlar :

Önemli bir kaynak ve ekonomik güç olan hayvan varlığımı
zı meydana getiren büyük, küçük baş hayvanlar, kümes hayvanları 
ile kara sularımızda ve denizlerimizde yaşayan beslenme ve endüst
ride kullanılan canlıların birçok adi, salgın ve paraziter hasta
lıkları vardır. Bu hastalıklar zaman zaman zuhur ederek hayvan sağ
lığını bozarak verim düşüklüklerine ve ölümler sebebi ile ekonomik 
kayıplara neden olmaktadır. Ayrıca insanlarla hayvanlar arasında 
ortak seyreden (şarbon, kuduz, ruam, Bruselloz, tüberküloz) gibi 
30'u aşkın hastalık vardır. Bunlara "Zoonoz" adı verilmekte ve ço
ğu kere ciddi şekilde insan sağlığını bozmakta hatta ölümlere ne
den olmaktadır. Bu bakımdan hayvanlarımızın sağlığını koruyucu cid
di tedbirlerin alınarak ekonomik kayıpların önlenmesi, hayvanlar
dan insanlara bulaşarak insan sağlığını olumsuz etkileyen ortak 
hastalıkların (Zoonoz) menşeinde yok edilmesi gerekmektedir.



Önlemler :

1. Yıllardır parlementoda bulunan ve her yıl kadük olan 
"Hayvanların Sağlık Zabıtası Kanunu" bir an önce kanunlaştırıl- 
malıdır.

2. Salgın ve paraziter hayvan hastalıkları ile savaş 
için gerekli ödenek, araç-gereçin yeterli ölçüde temin edilmesi 
icap eder.

3. Salgın ve paraziter hayvan hastalıkları ile savaşta 
istihdam edilen Veteriner Hekim sayısı yeterli olamamakta, Batı 
■ıvrupanın gelişmiş ülkelerine oranla yurdumuzda bir Veteriner He
rime 4 misli hayvan ünitesi düşmektedir. Dördüncü beş yıllık kal
mama döneminde Veteriner Fakültelerinin öğrenci kontenjanları 
enaz iki katına çıkarılmalı, ayrıca yeni fakülteler açılmalıdır.

4. Veteriner Hekim sayısına uygun olarak Hayvan Sağlı
ğı Memuru da yetiştirilmelidir.

5. Hayvan sağlığı hizmetlerinde (Kamu Kesimi) tam süre 
çalışma usülü getirilmelidir.



- Tarım sektörünle üretim teknolojisinin modern düzeyde ge
liştirilebilmesi tarımsal pararlama alanındaki gelişmelere sıkı sı
kıya bağlıdır. Tarımsal pazarlama önlemleri alınmaksızın tarımsal 
kalkınmanın gerçekleşemeyeceği açıkça bilinen bir gerçektir.

- Üretim planlamasına göre hazırlanan üretim hedeflerine 
ulaşılması için; tarım ürünleri fiyatlarındaki dalgalanmaların azal
tılması ve ürünler ile ürün/girdi fiyatları arasındaki dengenin sağ
lanması; destekleme politikası ile tarım politikası arasındaki iliş
kilerin düzenlenmesi zorunludur. Tarımsal ürünlerin pazarlanmasın 
saptayan hedeflere ulaştırılmasını amaçlayan "Madde Politikası" nın 
uygulanması gerekmektedir. Ekonomik önemi olan ürünler için saptanan 
politikaların, Tarım Politikası dizgisi içinde yerini alması zorunlu 
olmaktadır. Madde politikaları tarım politika dizgesindeki üretin/par- 
zarlama veya arz ve talep durumlarının saptanmasına bağlı olmaktadır.

- Kısaca denebilir ki, iç ve dış pazar araştırmalarına da
yanan ürün taleplerine göre kalitatif ve kant i Datif üretim düzeyine 
ulaşılabilmesi amacıyla, üreticiden tüketiciye uzanan faaliyet zin
cirinde modern pazarlamayı gerçekleştirebilecek pazarlama fonksiyon
larını, her türlü tesis ve organizasyonu, finansman ve kayıpların 
azaltılmasın kalite kontrollerini ve aracıiarur. faaliyet koşulları
nın belirlenmesini sağlayıcı tün teknik ve kurumsal önlemler bir-
•ıkte düşünülmemiştir. Görüldüğü gibi, etkili bir üretim plânlaması
na ; arelel .yeterli bir tarımsal pazarlama düzeni kurulamamıştır.



i. Tarımsal pazarlama hizmetlerinin gelişmiş ülkeler 
düzeyinde uygulanabilmesi için günün koşullarına uyan geliştirici, 

duzeyleyici ve denetimi sağlayıcı mevzuatın yürürlüğe konulması 

gerekmektedir» Bu mevzuat içerisinde;

a. Tarımsal pazarlama fonksiyonlarının Gıda-Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığı, bünyesinde toplanması;

t>. Söz konusu Bakanlıkla ilişkili olarak Millî Tarım
sal Pazarlama Konseyi ile Tarımsal Pazarlama B'ordiarının kurulca- 
eı, yer almalıdır.

V1. Tarımsal Sigorta

S orunlar:

Çiftçinin kendiliğinden önleyemeyeceği doğ.al olaylar 
kuraklık, dolu, don, sel, taşkın, salgın bitki ve hayvan hasta

lıkları gibi) yüzünden büyük ekonomik kayıplar görülmektedir. Ge

rek çiftçiyi zarara uğratan doğal afetler ve olayların geniş çap
ta etüd ve araştırılması, gerekse bu tür faktörlerin önlenmesi 

veya giderilmesi için uygun önlemlerin saptanması da yapılmış de

ğildir. Üretimin güvencesi ve gelişerek devamlılığının sağlanması 
için her hangi bir kurumsal veya teknik tedbir uygulanmamaktadır.

ünlemler:

Tarımı ileri ülkelerdeki uygulamalardan esinlenerek ve 

ülkenin koşullarına göre etüd ve İncelemeler tezelden yapılarak,



Tarımsal Sigorta için gerekli mevzuat en kısa zamanda yürürlüğe 
konmalıdır. Bu özel mevzuatın uygulanması için gereken örgütlenme 
ise Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde kurulmalıdır.

Vil. Çiftçi Mallarının Korunması Kanunu
Tasarısı Üzerinde Değişiklikler

S orunlar:

Kırsal alandaki emniyet ve asayiş düzensizliği ötedenberi 
tarımsal üretimimizin güvenlik içerisinde yürütülmesini engelleyen 
belli başlı faktörlerden birisidir.

Çiftçi malları koruma kanununun çıkarılmasından bugüne ka
dar 35 yıl geçmiştir. Mevcut kanunla kırsal bölgelerdeki asayiş ve 
güvenliğin teminine çalışılmış ise de; bu kanunun da günün şartla
rına cevap veremediği görülerek 196yılında yeni bir tasarı hazır
lanmıştır.

Günün şartlarına uydurularak yeniden tanzim edilen tasarı, 
‘ı.B.M.Îu. Genel Kuruluna kadar gittiği halde.) dönem sonu dolayısı ile 
kanunlaşamamıştır.

ÖNLÜK

1971 yılından bu yana T.B.M.M. Komisyonlarında bulunan ta
darının, çiftçinin ürün, alet ve gereçleri ile diğer taşınmaz mal ve 
tesislerinin korunması için bir an önce çıkarılmasına çalışılmalı
dır.



»'i:: . Köy Kanununa Eklenmesi uygun iörülen

nükümler

Sorunlar:

442 sayılı Köy Kanunu, bilindiği gibi, İdarî ve sosyo

ekonomik nitelikte bir çok hükümleri kapsamaktadır. Gida-rarıı: vt 

Hayvancılık Bakanlığının faaliyet alanlarıyla ilgili sorunlar, 

özellikle, rasyonel tarım işletmeciliği ile ilişkili hususlar: kap

samakta; köy muhtarlarınca düzenlenecek belgelerin daha sağlıklı , 

yapılabilmesi, devle: çe yapılan alt yapı girişimler inden düz er. 1 i 

olarak yararlanılması; köy düzeyindeki turistik tesislerden gere

ğince fayda sağlanabilmesi için, yeterli hükümleri kapsamamaktadır.

Önlemler:

442. sayılı Köy Kanunu, tezeld.en incelenerek tarımsal 

ür-'.imi planlamasını ve uygulamasını destekleyici yönde hükümler: 

de kapsayacak şer.ide değiştirilmelidir. Çiftçi Mallarını Koruna 

Kanunu, Köy Kanunundan ayrı olarak, kendi kapsamı içinde ayrıca ıs

lan edilmelidir.



IX. Tarımsal Kazançların Vergilendirilmesi île îlgili
Mevzuat ve Görüşler

Tarımsal Kazançların Vergilendirilmesi

Tarımsal kazançların vergilendirilmesinde öncelikle tarı
mın genel ekonomi içindeki yerinin, tarımsal üretim faaliyetinin 
kendisine özgü niteliğinin ve tarımla uğraşanların mali güçlerinin, 
sektörler arasındaki gelir dağılımındaki uyumsuzluğu dikkate alın
ması gerekir.

Halen gelir vergisi kanunu hükümleri dahilinde zirai ka
zançlar iki esasa göre tespit edilmektedir.

1. Zirai işletmede defter tutma zorunluğu, (Güç ve inan
dırıcı olmayan usul)

2. Üç yıllık sürelerle uygulanan götürü gider usulü (Za
man ve mekan bakımından gerçekleri yansıtmayan bir usûl)

Zirai kazançların vergilendirilmesi kanun mevzun olduğu
na göre 4. Plan, dönemi için aşağıdaki ilke ve tedbirler önerilebi
lir.

Önlemler:

1. Tarımsal kazançların vergilendirilmesi gelir vergisi 
kanunu dışında düşünülerek buna ait ayrı bir kanım ile düzenlenme
lidir.



2. Yeni kanun çıkıncaya kadar, mevcut gelir vergisi ka~ 

ulu uygulamasında aşağıdaki teuolrler alınmalıdır.

- Küçük çiftçi muaflık sınırı zamanın koşullarına uygun 

bir duruma getirilmeli ve değişen şartlara uyacak esneklik kazan

dırılmalıdır .

- ilalen i' 70 olan götürü gider emsali 'Ş> 80 ne, su ürün

leri ve hayvancılık için Du oran 'X e çıkarılmalıdır.

- Blânço hesabına göre vergilendirilecek çiftçilerin di

ledikleri takdirde vergilerini götürü gider usulüne göre ödemeleri 

İmkânı tanınmalıdır. Fu husus yasal bir duruma getir ilmelidir.

X. Emlâk Vergisi Kanunu İle İlgili üöruşler

Sorunlar:

Sina ve araziyi kapsamına almak üzere emlâk t on alınacak, 

vergileri beyan esasına göre düzenleyen bu kanunun bazı hükümleri, 

özellikle tarım arazisi mükellefi çiftçilerin mağduriyetine sebep 

olmaktadır.

Önlemler :

1. Kamulaştırmalarda ödenecek cedeiler, Anayasa'nın 38 in

ci madaesi gereğin e, «alât' »erg . si ne vama .-.esir.de pildir ilen de

ğerlerle sınırlı olduğundan ve ou oe.Vannameler beş yılda oir veril

diğinden, gerçek değerlerin beyanına imkân veren tedbirler alınma

lı ur.



2. Şehir ve kasabaların beldiye hudutları içerisinde ve
ya mücavir sahalarda kalan tarım arazisinin kamulaştırılması ha
linde çiftçilerin mağdur edilmemesi için .yasal hükümler getirilme
lidir.

XI. Toprak ve Su Kaynaklarını Geliştirme Birlikleri 
İle İlgili Mevzuat Boşlukları

1. Yürürlükteki Mevzuat

Bilindiği üzere, Toprak ve Su Kaynaklarının geliştiril
mesi ile ilgili başlıca mevzuat; 6200 sayılı Devlet Su İşleri Umum 
Müdürlüğü Teşkilât ve vazifeleri hakkında kanun ile 7457 sayılı 
Ziraat Vekâleti Toprak Muhafaza ve Zirai sulama Umum Müdürlüğü Teş
kilât ve vazifeleri hakkındaki kanundur.

7457 sayılı kanunun 2 nci maddesinin (1) fıkrası; zirai 
sulama, toprak muhafaza ve arazi ıslahı gibi faaliyetlerde icabı 
halinde birlikler kurmak yetkisini vermiş bulunmaktadır. 1580 sa
yılı Belediye kanununun 113-148. maddeleri sulama birlikleri kurul
masına imkân vermektedir. Ancak, mevcut mevzuat bugünün ihtiyaçla
rını karşılayacak birliklerin kurulmasını sağlıyacak hükümlerden 
yoksun bulunmakta ve bu nedenle Toprak ve Su Kaynakları Geliştirme 
n irilirler i Kananma ihtiyaç duyulmaktadır.

2. Kalkınma Planlarında Yer Alan Jneri, İlke ve Tedbirler

Birinci Beş i allık Kalkınma Planı
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- Devlet Sulama şebekelerinde sulamadan yararlanabilmek 
için çiftçilerin sulama birlikleri kurmaları bir on şart haline 
getirilecektir. Bunun sağlanması, gerek bugünkü, gerekse yeni ya
pılacak şebekelerde dikkate alınacaktır. Kendiliklerinden birlik 
kurarak sulama tesisleri yapmak isteyen çiftçilerin bu projeleri 
ekonomik görüldüğü takdirde, devlet yatırımlara katılmayı ve kredi 
yoluyla yardım yapmayı öncelikle ele alacaktır. ( sahife 175)

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı

- Halkın projenin, mali ve idari yüküne daha çok katıla
bilmesini sağlamak için teşvik edici tedbirler alınacak ve halkın 
katkısı fazla olan projelere öncelik verilecektir. ( sahife 311 - 
politika tedbirleri b/2)

- 5ulama ve ıslab projelerinde, ana tesislere ait yapı- 
pılan yatırımlardan beklenen sonuçların kısa zamanda alınabilmesi 
amacı ile çiftçilerin sulama işleri için yapılan yatırımlarına 
Devlet katılacaktır, (sahife 312- politika tedbirleri (d.) )

- Tamamlanan tesislerin faydalanacaklara devredilmesi ve 
işletilmesi sağlanacaktır. Bu amaçla su birliklerinin kurulması 
desteklenecek, ancak bu birliklere devredilen tesislerin İyi kul
lanılmasını ve sürekliliğini sağlamak amaciyle devletin gerekli 
kontrol ve teknik desteği sağlanacaktır. ( sahife 312 - politika 
tedbirleri (f) )



Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı

- Uzun dönemde tarla İçi geliştirme hizmetlerinin bütünüy
le çiftçilere yürütülmesi için gerekli çalışmalar hızlandırılacak, 
özellikle kredi olanakları buna göre düzenlenerek, eğitim ve göster
me çalışmalarına ağırlık verilecektir. ( sahife 225 - ilkeler ve ted
birler (6) )

- Hazırlıkları tamamlanmış olan Su Hakları ve Toprak Su Bir
likleri tasarılarının kanunlaşması için çalışmaların sonuçlandırıl
ması, sağlanacaktır. (Sahife 225 - ilkeleri ve tedbirleri (7) )

- Sulama yatırımlarının geri ödenmesi konusu, yararlanan
ların ödeme gücü ile ve arazi varlığı göz önünde tutularak "kademe
li katılma" esasina göre yeniden düzenlenecek, özel karakteri açık 
olan tarla içi geliştirme hizmetlerinin geri ödeme kapsamına alınma
sı sağlanacaktır. (Sahife 225 - İlkeler ve Tedbirler (8) )

3. Halihazır durum, problemler ve çözüm yolları

Cumhuriyet hükümetlerinin toprak ve Su Kaynaklarının 
geliştirilmesi amaciyle iki güçlü Genel Müdürlük kurmuş olmasına ve 
her yıl bütçesinden büyük ödenekler ayırmış olmasına rağmen, gerek 
sulama, gerek toprak muhafaza ve gerekse arazi ıslahı bakımından hiz
met bekleyen geniş alanlar bulunmaktadır. Bu alanların, bugünkü tem- 
; o ile hizmete kavuşması için vur yılı aşan zamana ihtiyaç bulunmak- 
: adır.



Ayrıca meydana getirilen tesislerden işletilmesi devlet
çe ele alınmayanlar, gerektiği şekilde bakım ve korunmalarının sağ
lanamaması nedeniyle, kısa zamanda, harap olmakta ve işe yaramaz 
hale gelmektedir, yatırımlarının geri ödenmesinin birçok konular
da henüz sağlanamamış olması ve uygulanan geri ödemenin de günün 
şartlarına uymaması nedeniyle, birçok kimseler bu konudaki devlet 
yatırımları sayesinde, hak edilmemiş kazançlar sağlamaktadırlar.

Toprak ve Su kaynaklarının geliştirilmesinde karşılaşılan 
p-oblemleri özetlersek :

a. Devlet bütçesinden ayrılan ödeneklerin, ihtiyaçlara 
nazaran yetersiz kalması, hizmetin daha sür'atle ifasına imkân ver
memektedir.

b. Bakım, işletme ve korunması çiftçilere bırakılan te
sisler; kısa zamanda harap olmakta ve işe yaramaz hale gelmektedir.

Yukarıda kısaca değinilen problemleri çözüme kavuşturmak 
üzere Toprak ve Su Kaynakları Geliştirme Birlikleri Kanunu Tasarı- 
s- hazırlanmış ve 1965 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk 
etilmiş bulunmaktadır. Tasarıda öngörülen Birlikler ilk defa Ameri
ka Birleşik Devletlerinde "Irrigation District" ve "Soil Conserva- 
tion District" adıyla kurulmuş kısa zamanda sayıları 3000 i aşmıj- 
t.r. Bu birlikler, halen Amerika Birleşik Devletlerindeki tarım 
arazisinin 1° 96 suda faaliyet göstermekte olup, sulanmakta olan 
110 milyon dekar araziden 60 milyon dekarlık kısmını sulama tesis
leri, bu teşekküller tarafından meydana getirilmiş, geri kalan 50 
milyon dekarlık alanın sulama tesisleri ise devletçe tesis edildik
ten sonra bakım, işletilme ve korunmaları; söz konusu birliklere



dıevredilmiştir. Söz konusu birliklerin benzerleri Hindistan» Pakia- 

tan, Tayland, İtalya, Mısır ve Yunanistanda kurulmuş ve başarılı

olmuştur.

Halen Türkiye Büyük Millet Meclisinde bulunan tasarının

başlıca özellikleri :

- Toprak ve Su Kaynakları ve Geliştirme Birlikleri; be- 

1 rli bir çevrede tarımla ilgili toprak ve su kaynaklarının düzen

lenmesini» geliştirilmesini, korunmasını ve kullumİmasını. sağla

msak amacı ile çiftçilerin isteği ile teşekkül eden kamu tüzel ki

şiliğini baiz kuruluşlardır. Proje alanında bulunan çiftçilerin 

beşte ikisi isterse ve bunlar proje alanının enaz $> 51 ine sahip 

iseler, diğer malikler birliğe katılmak ve şartları yerine getir- 

mejk zorundadır.

- Bu birlikleroe ele alınan projelere devletçe # 20-50 

oranında sübvansiyon sağlanmakta, çiftçilerin katkıları yetmediği 

takdirde» ihtiyaç duyulan meblağ vadeli kredi olarak karşılanmak

tadır. Bu suretle halen giderlerinin tamamı devletçe karşılanan ya- 

-i.rımlara devletin katkısı % 10-50 olmakta ve burun sonucu olarak 

aynı ödenekle, bugünkünün r katı fazla yatırım yapma imkânı el

de edilmektedir.

- Birlikleroe meydana getirilecek tesislerle, daha önce 

.s'vletçe yapılan ve birliklere devrinde yarar görülen tesislerin 

:a.kım, muhafaza ve işletme hizmetleri, birlikler tarafından ifa 

edileceğinden, meydana getirilen tesislerin hem daha uzun ömürlü 

olması sağlanacak ve hem de devlet önemli miktara varar. bir mali 

külfetten kurtulmuş olacaktır.



4- önerilen İlke ve Tedbirler

Halen Türkiye Büyük Millet Meclisinde bulunan Toprak 

ve Su Kaynakları Geliştirme Birlikleri kanunu tasarısının, biran 

önce kanunlaşmasına çalışılacaktır.

X X I .  ÇEVRE SORUNLARİ

S orunlar

Sanayileşme, kentleşme, motorizasyon ve hızlı nüfus artı

şı gibi etmen ve değişmeler sonucunda, suların kirlenmesi, toprak 

kirlenmesi, hava kirlenmesi, doğal-tarımsal kaynakların tahrip ve 

israfı, doğal güzelliklerin tahribi şeklinde ortaya çıkan çevre so

runlarının tarım kesimini i, su ürünleri dahilj olumsuz yönde etkile

mesi ülke düzeyinde yaygın ve önemlidir.

Rasyonel tarımsal üretim ve balıkçılık, ülkenin çevre kay

naklarının gereğince korunması ve işletilmesine bağlıdır.

Önlemler

Tarımın karşılaştığı çevre sorunlarının çözümlenmesi bakı

mından aşağıdaki tedDirlerin alınması zorunlu görülmektedir:

1. Çevre sorunları üzerinde araştırmalara hemen başlanıl

malı; gerek araştırmanın sonuçları gerekse mevcut veri ve bilgilere 

göre: (a) önleyici ve ( b) giderici önlemlerin uygulanmasına geçilme

lidir. Gerekli yasalar hazırlanarak geçiktirilmeden yürürlüğe konna- 

-idır.



2. Ülkenin makro düzeyde arazi plânlaması yapılmalıdır. 

Her türlü girişim ve tesislerin yer seçimi bu plâna uygun ve çev

re kaynaklarındaki tüketimi, en azından, minimum sınırda tutabile

cek alternatife göre yapılmalıdır. Ulusal arazi plânlaması; İmar 

ve İskân, Gıda-Tarım ve Hayvancılık, Sanayi ve Köy İşleri Bakanlık

ları ile Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı ve ilgili diğer ku- 

rumlarm katılmasıyla sektörler arası işbirliği ile gerçekleştiril- 

melidir.

J. Sanayi turizm ve .yerleşim plân ve projelerinin çevre

ye etkileri saha plânlama döneminde iken incelenmeli ve sakınca 

görülmediği takdirde izin verilmelidir. Bu türden projelere ruhsat 

verilmeden önce veya hazırlanma döneminde çevre koşullarının ge

reğince incelenmesi, kontrolü ile kamu kesimince yapılacak nazım 

ve fiziksel plânlama işleminde plâncı, sanayi, ziraat ve kimya mü

hendisleri . ve mimarlar vb. teknik personelin tüm halinde ve iş

birliği içinde çalışmaları sağlanmalıdır.

4. Ülkenin ekolojik bölgelerinde tarımsal arazi kullanma 

kabiliyetlerine göre etüd ve sınıflandırılması; Gıda-Tarım ve Hay

vancılık Bakanlığı (Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü), Köy İşleri Ba

kanlığı (Toprak Su ve Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlükleri) 

ve Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığının işbirliği ile tezelden 

sonuçlandırılmalı ve uygulamaya konulmalıdır.

5. Üretim potansiyeli yüksek tarım arazisi veya tarım 

için korunması zorunlu arazinin tarım dışı kullanışa ayrılması ön

lemelidir. Bu konuda 1757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Kanununun 

fi? nci maddesi titizlikle uygulanmalı ve bu maddeye ek olan 1918 

Sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmalıdır.



6. Toprak-su kaynakları ve bu varlıklara bağlı doğal 

bitki örtüleri (gen kaynağı), yaban hayatı ile su ürünleri varlık

larının gereğince korunması, rasyonel yol ve yöntemlerle işletil

mesi, hükümetin tarım politika dizgesinde belirlenmeli ve uygulan

malıdır.

7. 1381 Sayılı Su Ürünleri Kanunu ve bu Kanunun 

23.6.1973 tarihli ve 7/6719 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yü

rürlüğe konulan tüzüğündeki hükümler titizlikle uygulanmalıdır.

Bu yasalara göre, su kirlenmesi konularında yararlı icraata geç

miş bulunan Su Ürünleri Genel Müdürlüğünün bü tür faaliyetleri 

teşvik edilmeli ve bu kuruluş, Su ürünlerinin büyük önemiyle oran

tılı olarak, ödenek ve teknik personel kadrosuyla daha çok destek

lenmelidir.

8. Nufüs başına düşen yeşil alanlar optimal düzeye çıra- 

nlmaya çalışılmalıdır. Belediye ve ilgili kamu kuruluşlarının 

Ziraat Fakülteleri peysaj mimarisi Bölümleri ve Peysaj mimaris. 

Temeğinin kompetansmdan yararlanarak hazırlanacak ve uygulanaeak 

projelerle, bu konuda, ülkenin estetiği ve insan sağlığına yaraLm- 

’i olmaları mümkündür.

9. Sanayileşme ve kentleşmeden doğan çevre kirlenmesinin 

etkilerinin gerek önlenmesi gerekse giderilmesi için "tasfiye v; 

iyileştirme" düzenlerinin kurulması ve "karşıt" teknolojinin ge

liştirilmesi amacıyla yasal ve teknik önlemler uygulanmalı, bu to- 

nularda uluslararası düzeyde bilgi derlenmesi ve işbirliğine de 

gidilmelidir.

10. Yukarıda sayılan önlemlerin ve özellikle sektörlenra- 

sı işbirliğinin gerçekleşmesi için Devlet Plânlama Teşkilâtının 

koordinasyon sağlanmasına gerek vardır.



11. 1380 sayılı yasanın 20. maddesi ve buna ilişkin tüzük 

hükümlerinin gerçek anlamda uygulanması için önce devlete ait sa

nayi kuruluşlarının arıtma tesislerini öncelikle kurmaları ve Özel

teşebbüsün de bu yolu izlemesine kesin zorunluk vardır ve bu önlem
lerin geçiktirilmeye tahammülü kalmamıştır.

C . ÜRETİM PLÂRLANMASI ÎI,E ÎLGİLÎ SORUNLAR

Üretim, plânlaması, tarımsal üretim faktörlerinin teknik 

ve ekonomik koşullarına göre en uygun şekilde birleştirilerek üre

timin iç ve dış talebe dayalı olarak plânlanmasıdır.

Memleketimizde, üretim planlamasını direkt olarak uygu

layıcı teşekküller bulunmamaktadır. Ancak; çeşitli kuruluşlar ken

di planlarında ihtiyaç duydukları bazı ürünlerde tek yönlü olarak 

üretimi düzenleyici önlemler almaktadır. Tarımsal ürünlerin üretil

mesi, stoklanması, muhafazası, değerlendirilmesi, iç ve dış piya

salara sürülmesi konularında önemli problemlerle karşılaşılmakta, 

bu yüzden de Devlet ağır mali yükler altına girmektedir. Bütün bun

lara rağmen üretici ve tüketici sıkıntıdan kurtarılamamaktadır.

Türkiye’deki tarım işletmeleri bir kanuna dayanarak ku

rulmamıştır. Ayrıca Memleketimizdeki işletmelerin yatırım güçleri 

gelirlerini ve üretimlerini arttıracak kadar yeterli değildir. Uy

gulanmakta olan fiat politikası da yetersiz kalmaktadır. Tarımda 

büyük oranda iş gücü fazlalığı vardır.

Bütün bu aksaklıklar, uzun vadeli köklü tedbirler getire

bilecek bir üretim planlamasının hazırlanması ve bu planı uygular- 

rnayı temin edici mevzuatın çıkarılması ile giderilebilir. İyi bir 

üretim planlaması sayesinde bazı ürünlerde aşırı stoklara gidilme

si, bazılarında da tedarik güçlüğü çekilmesi büyük ölçüde kaldırı

labilir.



Bu çalınmalarda dikkate alınması gereken hususları genel 

olarak şu şekilde sırâlıyabîliriz*

1. der şe.vaen önce; asgari ilçe seviyesinae illerin üre

tim potansiyelinin tesoitini gerektiren o:r etüdün yapılması,

2. Ülkenin besin ihtiyacı ve lalesinin, yem ihtiyacının, 

sanayiin tarımsal hammadde ihtiyacının .tün.va pazar şartlarının te» 

bit edilmesi,

3. Üretime ağırlık verilecek -millerle, üretimi kısıtla

nacak ürünlerin cins ve varyetelerinin tescit edilmesi,

d. üretin planlamasını uygulayıcı, organizasyonu tescit i 

v iooperatif, Bord ve.ya Devlet!

% üretim planlamasını uygulama metodunun tesbiti vSuu- 

vansiyon ve tazminat, müoayaa ve taoan fiyatı, üretim kotası vs;

6. İşletme tiplerine göre arazi genişliği ve hayvan sayı

sının daha sıhhatli tesbiti,

7. Nüfusun tarım dışındaki sektörlere kaydırılmasını ve 

böyieee köylü nüfusun azaltılmasını, bunun için de di ger sektörle

rin gelişerek tarımdan nüfus çekmesini ve işletmelerin ıslah edile

rek kuvvetli bir tarımsal yapı kurulmasını iş ve uş pazarlamanın 

geliştirilmesini nedef alan uzun vadeli ve kademeli bir üretim pit- 

nı yapılmasını ve ounun tümüyle uygulanmasını temin edici mevzuatın 

çıkai'ilması,

8. Miras yoluyla ve satın almalarla parsellerin ve işlet

melerin parçalanmasını ve bölünmesini, ormanlarla, mer1 alarm aşıl

masını önleyici tedoirlerin konması,



9. Toprak muhafaza tedbîrlerinin alınması,

10. İşletmelerin modernleştirilmesini sağlayıcı tedbirle
rin konması,

11. Çiftçi tasarruflarının diğer sektörlerde değerlendiril
melerini sağlayıcı tedbirlerin konulması,

12. Bu plan ve program içinde tarımsal endüstrinin (hem ta
rımsal araç ve gereç imal eden ve hem de ayrıca tarımsal ürünleri 
dleğerlen diren) geliştirilmesine yer verilmesi,

Böylece bir zaman akımı içinde gelişecek olan tarımsal 
üretim için doğacak ihtiyaçların (gübre, ilaç, traktör, yedek par- 
ç:a, lastik, alet ve ekipman) zamanında ve yeterince temini, üretilen 
t.arımsal ürünlerin değerlendirilmesi ve aynı zamanda fazla olan çift
çi nüfusuna iş sahası açılması sağlanmış olacaktır.

13« Çay, şeker pancarı gibi ürünlerde uygulandığı üzere; 
biütün tarımsal ürünlerin üretiminde girdi tedariki ile fiyat ve pa
zarlama hizmetlerinin yeteri kadar ve zamanında kullanılmasını sağ- 
Itayıcı uygulamaların getirilmesi,

14, Böylece kaliteli ürün üretimine gidilmesinin temini,

15. Kredi, fiyat ve pazarlama politikasında uzun vadeli ve 
köklü tedbirler getirilmesi,

lb. İç ve dış pazarlamayı sağlayıcı tedbirlerin konması, 
(uılaşım#, ambalajlama, taşıma, depolama ve dış pazar etüdlerinin ge- 
liiştir ilmesi),

17. Üretim planlamağındaki üretim miktarları ile tutarlı 
bilr fiyat uygulamasını yapacak ve bu fiattau etkili derecede alım!arın
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yapılmasını sağlayacak organizasyonun (Kooperatif, Devlet veya Bori) 

düzenlenmesi veya teşkili,

Burada gaye; üretim dalgalanmalarının olumsuz etkisinler 
üreticiyi koruyarak, üretici .-Tekirine istikrar getirmektir.

18. İlgili Kamu kuruluşlarının üretim planlamasının hedef

lerine ulaştırıcı. çalışmalara yöneltilmesini sağlayıcı tedbirlerin 

getirilmesi ve tarım hizmetlerinin bu plan gereğ~no<* organize edil

mesi,

19. Hazırlanan üretim planlaması ile Teprat vs Tarım Refcr- 

mu. - onunu arasında uygulamada çelişkili olacak maddelerin değişti

rilmesi,

20. Çiftçinin ürününü tesbit edilen miktarda ve kalitede 

üretmesini temin edici mevzuatın çıkarılması,





Yayın ve Temsil Şubesi 
Matbaa Birimi 

1977 - ANKARA

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

	0000
	0001
	0002
	0003
	0004
	0005
	0006
	0007
	0008
	0009
	0010
	0011
	0012
	0013
	0014
	0015
	0016
	0017
	0018
	0019
	0020
	0021
	0022
	0023
	0024
	0025
	0026
	0027
	0028
	0029
	0030
	0031
	0032
	0033
	0034
	0035
	0036
	0037
	0038
	0039
	0040
	0041
	0042
	0043
	0044
	0045
	0046
	0047
	0048
	0049
	0050
	0051
	0052
	0053
	0054
	0055
	0056
	0057
	0058
	0059
	0060
	0061
	0062
	0063
	0064
	0065
	0066
	0067
	0068
	0069
	0070
	0071
	0072
	0073
	0074
	0075
	0076
	0077
	0078
	0079
	0080
	0081
	0082
	0083
	0084
	0085
	0086
	0087
	0088
	0089
	0090
	0091
	0092
	0093
	0094
	0095
	0096
	0097
	0098
	0099
	0100
	0101
	0102
	0103
	0104
	0105
	0106
	0107
	0108
	0109
	0110
	0111
	0112
	0113
	0114
	0115
	0116
	0117
	0118
	0119
	0120
	0121
	0122
	0123
	0124
	0125
	0126
	0127
	0128
	0129
	0130
	0131
	0132
	0133
	0134
	0135
	0136
	0137
	0138
	0139
	0140
	0141
	0142
	0143
	0144
	0145
	0146
	0147
	0148
	0149
	0150
	0151
	0152
	0153
	0154
	0155
	0156
	0157
	0158
	0159
	0160
	0161
	0162
	0163
	0164
	0165
	0166
	0167
	0168
	0169
	0170
	0171
	0172
	0173
	0174
	0175
	0176
	0177
	0178
	0179
	0180
	0181
	0182
	0183
	0184
	0185
	0186
	0187
	0188
	0189
	0190
	0191
	0192
	0193
	0194
	0195
	0196
	0197
	0198
	0199
	0200
	0201
	0202
	0203
	0204
	0205
	0206
	0207
	0208
	0209
	0210
	0211
	0212
	0213
	0214
	0215
	0216
	0217
	0218
	0219
	0220
	0221
	0222
	0223
	0224
	0225
	0226
	0227
	0228
	0229
	0230
	0231
	0232
	0233
	0234
	0235
	0236
	0237
	0238
	0239
	0240
	0241
	0242
	0243
	0244
	0245
	0246
	0247
	0248
	0249
	0250
	0251
	0252
	0253
	0254
	0255
	0256
	0257
	0258
	0259
	0260
	0261
	0262
	0263
	0264
	0265
	0266
	0267
	0268
	0269
	0270
	0271
	0272
	0273
	0274
	0275
	0276
	0277
	0278
	0279
	0280
	0281
	0282
	0283
	0284
	0285
	0286
	0287
	0288
	0289
	0290
	0291
	0292
	0293
	0294
	0295
	0296
	0297
	0298
	0299
	0300
	0301
	0302
	0303
	0304
	0305
	0306
	0307
	0308
	0309
	0310
	0311
	0312
	0313
	0314
	0315
	0316
	0317
	0318
	0319
	0320
	0321
	0322
	0323
	0324
	0325
	0326
	0327
	0328
	0329
	0330
	0331
	0332
	0333
	0334
	0335
	0336
	0337
	0338
	0339
	0340
	0341
	0342
	0343
	0344
	0345
	0346
	0347
	0348
	0349
	0350
	0351
	0352
	0353
	0354
	0355
	0356
	0357
	0358
	0359
	0360
	0361
	0362
	0363
	0364
	0365
	0366
	0367
	0368
	0369
	0370
	0371
	0372

