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Devlet Planlama Teşkilâtının Kurulması Hakkınd&ki 91 sa
yılı Kanunun 7 ve 8 İnci maddelerine göre kurulan özel 

I îhtlsaa Komisyonunun Raporudur. Devlet Planlama Teşkl- 
I Vurun izni olmadan yayın ve referans İçin kullanılamaz.

600 Adet Basılmıştır



Anayasamız, ülkenin sosyal ve ekonomik kalkınmasının plânlı bir 
şekilde gerçekleştirileceğini ve kalkınma plânlarının Devlet Plânlama 
Teşkilâtı’nca yapılacağını 41 ve 129 uncu maddelerinde öngörmüş bu
lunmaktadır. Bu amaçla, 1960 yılında, «Devlet Plânlama Teşkilâtı
nın kurulması hakkmdaki 91 sayılı Kanun» yürürlüğe konulmuş ve 
Birinci, İkinci ve Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânları ile yıllık prog
ramları hazırlanmıştır.

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânı hazırlık çalışmaları çerçe
vesinde, daha önceki Kalkınma Plânlarının hazırlanmasında olduğu 
gibi, 91 Sayılı'Kanun ve 5/1722 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yü
rürlüğe konulan Tüzük gereğince «Özel İhtisas Komisyonları» kurul
muştur.

Özel İhtisas Komisyonları, İktisadî ve Sosyal sektörlerde, ihtisas
ları ile ilgili konularda bilgi toplamak, araştırma yapmak, tedbirler 
geliştirmek ve önerilerde bulunmak yolu ile Devlet Plânlama Teşki- 
Itâtına, Kalkınma Plânı çalışmalarında yardımcı olmak, plân hazır
lıklarına daha geniş çevrenin katkısını sağlamak ve ülkenin bütün 
olanaklarını değerlendirmek üzere kurulmuşlardır.

Bu kez Özel İhtisas Komisyonlarının çalışmalarım yaptıkları sü
re; Birinci, ikinci ve Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânlarının hazır
lanmasında edinilen tecrübe ve bilgi birikimi ile konulardaki uzlaş
ma gözönüne alınarak, daha kısa tutulmuştur.

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

Özel İhtisas Komisyonları Başkanlık ve üyeliklerine; ilgili tüzük 
gereğince konularının uzmanı 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 uzmanları yürütmüşlerdir.



Özel ihtisas Komisyonları 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.

Bilindiği gibi Beş Yıllık Kalkınma Plânları, «aşamalı plânlama» 
yöntemi kullanılarak hazırlanmaktadır. «Üç aşamalı Plânlama» ola
rak adlandırılabilecek olan bu yöntem genellikle şu çalışmaları içer
mektedir.

Özel ihtisas 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 ihtisas 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.

ilgili oldukları konularda ve alanlarda, Türkiye için önemli birer 
bilgi kaynağı niteliğini taşıyan, Özel ihtisas Komisyonları raporların
dan, temel belgeler olarak yararlanılıp hazırlanacak Dördüncü Beş 
Yıllık Kalkınma Plâm’nın Ülkemizin temel sorunları olma nitelikle
rini sürdüregelen; istihdam, hızlı sanayileşme, dış ödemeler dengesi, 
gelirin daha iyi dağılımı, bölgelerarası denge, fiyat istikran 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 ihtisas 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

Kemai CANTÜKK
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I. GİRİŞ t

Kırsal Refah Politikaları Özel İhtisas Komisyonunun temel 
işlevi, "belirli gelir düzeyinin altındaki sosyal grupların 
sorunları ve bunlarla ilgili politikaların ele alınması" ola
rak saptanmıştı. Bu durumda Komisyonun (a) belli gelir düze
yinin altındaki sosyal grupların belirlenmesi} (b) bunlarla 
ilgili çözüm önerileri geliştirilmesi gibi iki temel görevi 
vardı. Sorunun (a) bendinde belirlenen yönü tarımsal yapı çer
çevesinde geliştirilen toprak-gelir ölçütü ile çözümlenmeye 
çalışıldit. Raporun Birinci Kısmı söz konusu "hedef" grupları
nın tanımlanmasına ayrılmıştır. îkinci Kısımda geliştirilen 
önlem ve öneriler ise üç yönlü olarak düşünülmüştür j (1) ta
rımda destekleme ile ilgili sorun ve öneriler (2) gelir dağı
lımı ve toprak reformuna ilişkin görüşler ve (3) tarım kesi
minde işbulma (istihdam) olanakları.





DÖRDÜNCÜ BEŞ  YTLLIK KALKINMA PLANI  HAZIRLIK 

ÇALIŞMALARI  KIRSAL REFAH POLİTİKALARI  ÖZEL 

İHTİSAS KOMİSYONU KATILANLAR LİSTESİ

KOMİSYONDAKİ  
CCRE' / i

ADI  VE SOYADI K U R U L U Ş U

Başka  n  

Başkan  Yrd .

Rapor tör

Başkan

Başkan  Yrd .  
ve  Rapor tör

Üye

Üye

Üye

Başkan

3aş  .Yrd  .ve  
Rapor tör

Üye

üye

üye

Prof .Dr .  Al i  BALABAN 

Dr .Güner i  AKALIN

Dr .Nur  -KEYDER

A.U.Ziraa t  Fakül te s i

A .Ü.S iyasa l  B i lg i l e r  
wak .

Orta  Doğu  Teknik  Üniv .

TARIMSAL YAPI  ALT KOMİSYONU 

Dr .Güner i  AKALIN A.Ü.S iyasa l  B i l .Fak .

Doç .Dr .Yakup  KEPENEK 

Trof .Dr .Korkut  BORATAV 

Dr .Ahmet  ERKEŞ 

Doç .Dr .Üs tün  ERGÜDER

Hi lmi  KERTTİ 'KK

O.D.T .U.

A.Ü.  S iyasa l  B i l .Fak .

A.Ü.Zi raa t  Fakül te s i

Boğaz iç i  Üni .Sos .B i l  im.  
Bö lümü,  tdar i  B i l .Fak .

Tar ım Bak .Zi r .  İ ş  .Gen  J Jd .

GELİRtN İLK EL  DAĞILIMI  ALT KOMİSYON 
(Toprak  Reformu)

Prof .Dr .Suat  AKSOY 

Ayhan  ELÇİ

Prof .Dr ,Tbrahim AKSOZ 

Prof .Dr .Korkut  BORATAV 

Dr .Nazmi  DEMİR

A.Ü.Ziraa t  r a kül te s i

Tar ım Bakanl ığ ı  Hayvan
c ı l ı ğ ı  Ge l i ş .Pr .

Ege  Üni .Müh.Mim.Akad .Şşk .

A .Ü.S iyasa l  B i l .Fak .

Bşbk .Toprak  ve  Tar ım 
Ref .Müst .



K 0 5 ! ^Ir7 M K I  A D T  V R  SOYADI K U R U L U Ş Uu(jnlw . ^

Dr.Nur  KEYDER O.D.T.U.

TARIM İŞÇİLERİ  ALT KOMİSYONU 

Tar ınl  İ sç i ler i  Konusunda

D.P.T.  den Mete  TÖRÜNER tara f ından hazır lanan rapor  
genel  kurulda  tar t ı ş ı larak  kabul  edi lmiş t i r .

Başkan

DESTEKLEME POLİTİKALARI ALT KOMİSYONU

Prof .Dr .Al i  BALABAN A.Ü.Ziraat  Fakül tes i

Başkan Yrd.ve  
Raportör

Üye

Üye

Üye

Üye

üye 

Uy e  

Üye

Nadir  AKGUL Köyiş ler i  Bakanl ığ ı

Prof .Dr . İbrahim AKSÖZ Ege  Üni .Mühendis l ik  Mi
marl ık  Akademis i  Bşk .

Prof .Dr .Şefkat i  GÜLTEE Atatürk  Ünivers i tes i

Prof .Dr .Tevf ik  PEICİN

Dr.  Ay d in  ULUSAN

Doğan ERDEM

Ati l la  KOÇAK 

Kadir  ARAS 

Tevf ik  YALÇIN

Ege Univ . ikt i sadi  ve  
Ticar i  B i l imler  Fak .

Boğaziç i  ünivers i tes i  
Sosya l  ve  İdar i  B i l im
ler  Fak .

Çaykur .  Arar  t  i  rrr.a ve  Ge
l i ş t i rme Da.  Bşk .

E .B .K.Gen.MUd.

E .  13 .K.  Gen.Müdürlüğü

Ziraat  Bankas ı ,  Z ira i  
Kredi ler  Müdürlüğü



KOMİSYONDAKİ

ADI VE SOYADI K U R U L U Ş U
GOKhı V1

Üye Ayhan ÖNÇÜL Topraksu Gen.Müd.

Üye Tevfik KÖMÜRCÜOĞLU T.Şeker.Fab.A.Ş.Genel Md.

Üye Dr.Üstün ERGÜDER Boğaziçi Üniv.Sosyal Bilim

ler Bölümü, İdari Bilimler 

Fakültesi

Üye Dr. Güneri AKALIN S.B.F.

Üye Dr. Nur KEYDER 0.D.T.Ü.İdari İlimler Fak.

Ü.ye Dr.Sevgi ARAL O.D.T.Ü. Sosyal İlimler

Fakültesi

GENEL KURUL TOPLANTILARINA KATILAN 

DİĞER ÜYELER

Üye Yüce CANDER T.0.Ziraat Bankası

Üye Zekai BURAK T. Mahsulleri Ofisi

Üye Hüsni POYRAZ Toprak ve Tarım Reformu M.

Üye Hayretti. KULLAP T.Şeker Fab.On. Md.

■•’ye Türkân TURAN Orman Bakan7 ığı

''.ye Cahit. NASIRLI Orman Bakanlığı

"ye Nurettin ALPKEN! T.Zir*ai Donatım Kurumu

"ye Cevat AKYOL Tarım Kredi Koop. Gn. Md.

Üye Fevzi ÇETİNKAYA T.C. Ziraat Bankası

Üye Y. özîemir BAŞER Et ve Balık Kurumu Gn. Md,

"ye Metin ONAT T. Yapağı ve Tiftik A.Ş.

Üye Gıyas T. ÜNAL Süt Endüstrisi Ku. Gn. Md.

"ye Metin ERTÜRK Zir. Müc. ve Zir.Kar. Gn.

Md.

"ye Münif AKMANOGLU Zir. Vüc. ve Zir. Kar. Gn.

Md .

Hayrettir. BAŞAR T. Şeker Şirketi Gn. Md.



T).E.T. Temsilcileri
Murat
Oktay
Mete
Zeynep

KARAYALÇTN 
YARI, TER 
TÖRÜNER 
ARAT



KIRSAL REPAIİ AÇISINDAN TARIMSAL YAPI





Kırsal Kesim Refah Politikalarının Saptanmasında tarımsal 
j'.'pının bilinmesi, gerekli bir ön koşuldur. İlgili Özel İhti
sas Komisyonunun bu amaçla oluşturduğu alt komisyon varolan 
verilere dayanarak tarımsal yapıyı belirlemeye çalışmıştır.

Tarımsal yapı ile ilgili çözümlemeler, bir yandan toprak 
sahipliği ve kullanımının diğer yandan da tarımsal geliri ve 
bunların birlikte ele alınmasını gerektirmektedir. Alt komis- 
yrnun temel yaklaşımı bu bütünsellikten yola çıkmak olmuştur.

Tarımsal yapı incelemesinde ikinci nokta, sorunun (a) ya
pısal değişmeyi içermesi (b) bölgeler düzeyinde ayrıntılı ola
rak ele alınmasıdır. Tarımsal yapıda.son on yılda önemli yapı
sal değişiklikler olmuştur. Bu yüzden yeri geldikçe 1963-1973 
dönemine ait veriler karşılaştırılacaktır. Ancak temelde sorun 
beş bölge düzeyinde ve 1°73 verileri kullanılarak ele alınacak
tır. Ayrıca var olan diğer.veri kaynaklarıda kullanılacaktır.

üçüncü olarak, kırsal refah politikaları ele alınacak te
mel sorun olduğuna göre, belli ölçütler(kıstaslar) geliştir
mek ve "kırsal" kesimi (hedef gruplarını) bu ölçütler çerçe
vesinde incelemek gereklidir. Özünde belli ölçütler geliştir
menin güçlüğü açıktır. Ölçüt alınacak toprak, gelir ve benze- 
r.i öğelerin nitelik ve miktarlarının saptanması, bunların ül
ke, bölge ve i-'letme düzeyinde ele alınması, ayrıntılı ve uzun 
süreli çalışmaları gerektirir. Alt komisyon ölçüt sorununu 
eldeki verileri değerlendirerek bölge düzeyinde gelir-toprak 
ilişkisi içinde ele almaya çalışmıştır.



Son olarak, yine bölge düzeyinde, iki konuya değinile
cektir. (a) ürün bileşimi ve (b) Traktör-gübre kullanımı.
Ürün bileşimi ve modern girdi kullanımının, geliştirilecek 
politikalar için önemi açıktır.

Çözümlemelerde temel olarak, Devlet Planlama Teşkilâtı 
Sosyal Planlama Dairesi tarafından halen yürütülmekte olan 
Toprak Dağılımı 1973 verileri kullanılmıştır. Bu verilerin 
alınmasının nedenleri şunlardır :

(a) Bu verilerin, özellikle ele alınan toprak büyük
lükleri yönünden tarım istatistikleri verilerine çok yakın 
olması,

(b) Verilerin güvenilir olması

(c) Aynı yıla ait gelir dağılımı verileri ile birlik
te ele alma olanağı bulunması,

(d) Bunların toprak dağılımı ve tasarruf isletme biçim
lerine ait en son veriler olması.

(e) Diğer kaynakların, örneğin 1 '>70 Tarım sayımının şu 
ana kadar yayınlanan sonuçlarının bölgesel düzeyde incelemele
re olanak vermemesi.

A Toprak Dağılımı

Tarımsal yapının belirlenmesinde temel öğe olarak toprak 
dağılımı ve toprağın tasarruf ve işletme biçimleri ele alına
caktır. Sorun önce Türkiye toplamı olarak sonra da bölgeler 
düzeyinde incelenecektir.
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1. Genel Durum

Türkiye top lamı; olacak blüfiaft toprakların"

toprak gurupları itibariyle dağılimı Tablo lrd’e gösteriimişi- 
tir. çirisa oıtı^ssiib ailajj ev ü’sTufoi oteeoaob TİaDo^omiıo

^ f - O b  0001 ıcfzg iğooolidenslsi ud nah* f oicfsT «nigsmö . a ı b  

Tablo İ’de ğöbülebiTeCeğd gibüd.973 yilanda kırsal ' 

kesimde hane halkının $ryg* 'Sinden fazlası topraksızadır. Bunu • - 

izleyen' eh az (10 dekardan ak) topraklı ailelerin oranı i se 

f 20 yi bulmaktadır. Dolayını ile kırsal kesimde hane halkı- 

nm yüzde' 42 dolayında bir kesiminin ya hiç toprağı yoktur,: 

ya da sahip oldukları toprak miktarı 10 dekardan azdır. .Top- 

lam kırsal hane halkının yüzde 20 sırti oluşturan 10 dekardan 

az topraklı gurup toplam toprakların yüzde' 3 'ünden az bir kıs- .. 

mma sahip görünmektedir.
-: i i o o f w o n ' ' ç n i n f ;  n o  n - n ı m  r I ı \ r - b  /f.sıqoJ siseyned

ane halkının bundan sonra gelen $ 37 dolayında birı 

bölümü İÖ-hO dekar büyüklüğünde toprak Sahibidir. Bu gurubun 

toplam toprak içindeki payı İse, ^zdeü^HdolayındadırlfiBuaşlöd 
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Gerçekten ülkemizde küçük bir gurubu oluşturan bü
yük toprak sahipleri küçük tarımsal işletmelerle karşılaştı
rılmayacak derecede toprak ve gelir düzeyine sahip bulunmakta
dır. Örneğin, Tablo l'den bu izlenebileceği gibi 1000 dekardan 
daha fazla arazisi olan işletmeler tüm işletmelerin binde 12- 
sini oluşturdukları halde, bu işletmelerin sahip olduğu arazi 
miktarı tüm arazilerin 55 5.27'sini ulaşmaktadır. Bu tür inlet
melerde ortalama işletme büyüklüğü ise 6575 dekar olarak sap
tanmıştır. Alt sınırı oluşturan işletmeler ortalamasının 30 
dekar olduğu düşünülür. 1000 dekardan daha fazla arazisi bu
lunan işletmelerin ortalama toprak varlığı, küçük inletmelere 
oranla 218 defa daha fazladır.

Dengesiz toprak dağılımının en ilginç örneklerini 
Doğu Anadalu'da görmek mümkündür. Köy Ic-leri Bakanlığı’nm 
yaptığı anket çalınmaları sonucu Doğu ve Güney Doğu Anadolu 
bölgesinde Adıyaman, Bingöl, B tlis, Ağrı, Erzurum, Diyarba
kır, Elâzığı, Kars, Malatya, Mardin, Muş, Siirt, Tunceli, Van 
ve Urfa illerinde 513 köyün bir veya birkaç aileye ait olduğu 
saptanmıştır.

Aynı yörede topraksız çiftçi ailesi oranı da olduk
ça yüksektir, örneğin, Mardin'de hiç toprağı olmayan işletme
lerin oranı $> 40.8 ve Urfea'da 55 53.7 dir. Mardin'de işletme
lerin oranı İ~ 60. 3 'ü,Diyarbakır'da ?! 57.4 ’ü ve örfa'da İ° 18.7- 
si 10 dekardan daha az toprağa sahiptir. Buna karşılık Diyarba
kır'da işletmelerin i- 6.6'sı tüm tarımsal arazilerin '/> 63'üne 
Mardin'de işletmelerin f- 4.5’i arazilerin f 49'una sahiptir.



Bu rakamların bile gerçeği tüm olarak yansıttığı 
savunulamaz. Çünkü ülkemizde büyük toprak sahipleri 1945 
yılında yürürlüğe giren 4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma 
Yasası gereğince 5000 dönümden daha büyük işletme arazileri
nin kamulaştırılabileceğini düşündüklerinden aslında bir tek 
kişiye ait olan toprak mülkiyeti, birkaç kişiye satılmak ve
ya ferağ edilmek suretiyle yapay ve hileli bölünme yolunu 
da tutmuşlardır.

Büyük toprak sahiplerinin genel olarak tarımsal 
eğitim, kredi, haberleşme ve tekniklerinden yararlanma olanak
larının küçük çiftçilere oranla daha fazla olması iki grup
arasındaki farkı belirgin hale getirmiştir.

Tarımsal işletmelerin büyüklüğüne göre dağılımı 
bizi 2 önemli noktada aydınlaşmıştır.

1. Ekonomik varlık yönünden aralarında uçurum
farkı bulunan 2 ayrı gurup oluşmuş ve bunlardan büyük toprak 
sahipleri küçüklerin aleyhine kredi olanaklarını giderek ge
nişletmiştir.

2. Bu iki grup işletmenin tarımsal yapı gereği 
küçükleri giderek zorluklara itildiği, diğerinin ise her tür
lü kamusal olanaklardan yararlanarak sosyo-ekonomik etkenleri
ni genişlettiği görülmektedir.



TABLO 1 : TÜRKİYE TOPLAMI OLARAK TOPRAK GRUPLARI İTİBARİYLE SAHİP OLUNAN TOPRAKLARIN DA
ĞILIMI (1973)

Toprak
Grupları
(Dekar)

Hane Halkı Yüzdeleri Toprak Yüzdeleri

Basit
A.Y.

Birikimli
A.Y.

Birikimli Basit
A.Y.

Birikimli
A.Y.

Birikimli

Topraksız (») 22.37 22.37 100.00 0.0 0.0 0.0
1-5 10.13 32.50 77.63 0.81 0.81 100.00

6-10 9.61 42.11 67.50 1.91 2.72 99.19
11-20 14.88 56.99 57.89 5.71 8.43 97.28
21-30 9.35 66.34 43.01 5.91 14.34 91.57
31-40 6.93 73.27 33.66 5.94 20.28 85.65
41-50 5.71 78.98 26.73 6.35 26.63 79.72
51-100 14.97 93.95 21.02 39.51 66.14 73.37
101-200 5.43 99.38 6.05 19.83 85.97 14.03
201-500 (1) 0.0 99.38 0.62 0.0 85.97 14.03
501-1000 0.50 99.88 0.62 8.76 94.73 14.03
1000 + 0.12 100.00 0.12 5.27 100.00 5.27
(*) Topraksızlar kapsamına Toprağı olmıyan tüm çiftçi ve tarım işçileri ile kırsal ke-

simdeki (2000 den az nüfuslu yerleşim birimleri) toprak sahibi olmıyan düz işçiler
girmektedir.

Kaynak : D.P.T. S.P.D. Araştırma Şb.
(1) 201-500 diliminde hiç bir hane halkı bulunmaması bir örnekleme yanlışlığı sonucudur.



1970 yılı tarım sayımının toprak mülkiyetinin dağılı
mına ilişkin sonuçları bulunmamaktadır. Bu nedenle iki (1963- 
1970) sayım bazında mülkiyet değişmelerini karşılaştırmak ola
nağı bulunamadı. Buna karşın 1960 yılında yapılan bir araştır
manın toprak dağılımı verilerinden yararlanıldı. (1)

Tablo 2'de görüleceği gibi toplam hane halkı içinde 
topraksızlar oranı son on yılda yüzde 13 oranında bir artışla 
yüzde 9*dan yüzde 22'ye yükselmiştir. (1970 Tarım Sayımında 
bu oran $ 11,6'dır.) Bu noktada ilginç bir gözlem 10 dekardan 
az toprağa sahip ailelerin toprak paylarında görülmekdedir. 
Toplam hane halkının yüzde 22 dolayında bir bölümünü oluşturan 
bu grubun oranı hane halkı içinde hemen hemen aynı kalırken 
toprak payı yarı yarıya azalmış, yüzde 5'den yüzde 3'ün altına 
düşmüştür. Kısaca toprak dağılımı bu grup zararına daha da kö
tüleşmiştir. Bu gelişme, az topraklıların, giderek ellerindeki 
toprağı kaybettiklerini gösterir.

İkinci gurubu oluşturan ve 11-50 dekar toprak grubuna 
giren hanehalkı oranı 1963-1968 döneminde artmış; 1968-1973 
döneminde ise yeniden 1963 düzeyinin altına düşmüş görülmek
tedir. Bunda, çalışmalar arasındaki yöntem farkının yanında, 
o dönemde "Toprak Reformu" söylentilerinin yaygınlık kazan
masının rolü olduğu söylenebilir. Bu grubun toprak payı 1973 
de jo 24 dolayındadır. (2)
(1) Bulutay Doç. Dr. Tuncer, Timar, Dr. Serim Ersel

Dr. Haşan. Türkiye'de Gelir Dağılımı 1968 ANKARA :
Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları No: 325, 1971

(?) Daha gerçekçi neticeler , benzer yöndemler uygulayan 
1963-1970 ve 1968-1973 sayım neticelerinin karşılaştı
rılması sonucu elde edilebilecektir.



Toprak Grubu 
(Hektar)

19 6 3 1 9 $ 8 19 7 3
Hane Halkı Toprak H.H. Toprak H.H. Toprak

Topraksızlar 9.14 0.00 7.52 0.00 22.37 0.00
1 - 5 11.06 2.87 9.24 0.84 10.13 0.8

6 - 1 0 10.66 3.16 11.30 2.30 9.61 1.91
11 - 50 38.61 21.93 43.75 30.97 36.87 23.9
51 - 100 15.88 21.41 11.39 20.40 14.97 39.51
101 - 500 11.08 36.69 6.14 26.14 5.43 19.83
501 ve + 0.47 16.28 0.67 19.41 0.62 14.03
Kaynak : 1963, 1968 için Bulutay, Timur, Ersel, Op. Çit. 

S. 18 TABLO 1. B.;
1973, D.P.T., S.P.D. Araştırma Şb.



Tarımda, özellikle topraksızlar oranının yükselmesi ve 
cüce toprak mülkiyetinin toprak payının azalması biçiminde 
beliren eğilimlerin, 1963-73 döneminde toprak mülkiyetindeki 
eşitsizlikleri artırdığı söylenebilir. İşletme büyüklükleri 
itibariyle toprak dağılımındaki eşitlizliklerin de aynı dönem 
içinde arttığı saptanabilmektedir. Eşitsizlik göstergesi ola
rak Gini Yoğunluk oranı (G) alınırsa işletme büyüklüklerine 
göre toprak dağılımları için :

C1963»0.5 914 0lg68 - 0.6409 0^= 06053 ve 0^3=0.6496

olarak saptanır.

Ancak, Tablo 2 incelendiğinde, küçük toprak sahiplerinin 
toplara toprakları içindeki payı düşerken, 51-100 dekar guru
bunun payının artması, işletmecilik açısından olumlu bir ge
lişme olarak nitelendirilebilir; çünkü, önerilen asgari iş
letme büyüklükleri bölgelere göre farklılaşma göstermekle be
raber, genellikle bu ölçütün üzerindedir.

Buraya kadar, "topraksızları"da içine alan bir biçimde 
toprak mülkiyetine ve işletme büyüklükleri iti biriyle toprak 
dağılımına değindik. İncelemenin bundan sonraki bölümünde 
topraksızlar bir tarafa bırakılacak ve tarımsal nüfusun top
rak işletme biçimlerine göre dağılımı, (yani malik veya top
rak kiraya veren malik, kiracı ya da ortakçı olarak toprağı 
kullanan veya toprak kiraya veren hane halkının durumunu) 
ele alınacaktır.

(1) 1963, 1970 değerleri için Bknz. Boratav Korkut
"Türkiye Tarımının 1960 lardaki Yapısı İle İlgili 
Bazı Gözlemler" ANKARA : SBP Dergisi 27'3) Kylül 1972 
Sayfa 777



2. Toprağı İşletme Biçimleri

Toprak mülkiyeti ile ilgili veriler, ancak topra
ğı işletme biçimleri ile birlikte ele alınırsa tarımsal ya
pıyı yansıtabilir. Toprağın işletme biçimleri olarak; toprak 
s»hipliği-işlenen toprak ayırımından başka kiracı ya da or
takçı olarak verilen ve ortakçı olarak işlenen ayırımı ya
pılabilir. Eldeki veriler, işletmesinin yarısından çoğuna 
ya da azına malik çiftçilerin ayırımına da olanak vermekte
dir. Ancak, kiracalık-ortakçılık ayırımı yapılamamakta, bu 
iki gurup birlikte ele alınmaktadır,

Türkiye toplamı olarak bu gurupların hane halkı 
ve toprak miktarları Tablo 3'de verilmiştir.

Tablo 3, kiracı-ortakçı gurubuna giren hane halkı
nın 1963-1973 arasında arttığını, bunların işlenen arazi 
içindeki paylarının ise dikkati çekecek biçimde yükseldiğini 
göstermektedir.

Tablo 3'de işletme miktarları ile, toprak sahip
liği arasında hem nüfus hem alan olarak fark vardır. Nüfus 
bakımından fark olağan sayılmalıdır; ancak alan bakımından 
teorik olarak ( hazine arazisi dahil mülkiyetin ) işletme top
lamlarına eşit olması gerekir. Özelllikle 1973 yılı verile
rinde mülkiyet ve işletmelerle ilgili alanlar arasındaki önem
li fark, örnekleme ile ilgili bir hatayı yansıtıyor olabi
lir.



Hanehalkı ve toprağın işletme biçimlerine göre 
dağılımı daha ayrıntılı olarak Tablo 4'de verilmiştir. Tab
loda toprak büyüklükleri dekar çinsinde verilmiştir. Tablo
nun verileri işletmesinin yüzde 50'sinden fazlasına sahip 
olanlarla, yüzde 50'sinden "azma" sahip olanlar diye iki 
guruba ayrılmıştır. Açıktır ki bu bütünlük ayrıntılı gözlem
lere izin verme*» . Ayırımın "işletmenin tümüne malik", iş
letmenin yüzde 50 sinden fazlasına malik", "işletmenin yüz
de 50 sinden azma malik", "işlediği toprağın tümünü kira
layan" biçiminde yapılması da uygun olurdu. Bu konuda DPT- 
SPD'de ayrıntılı çalışmalar yapılmaktadır. Ancak bu çalış
malar henüz sonuçlanmadığından bu raporla kullanılamamıştır.

Tablo 4'ün kullandığı temel guruplar işletme bü
yüklükleri açısından karşılaştırıldığında, şu genellemeye 
gidilebilir : Arazisinin yüzde 50 sinden fazlasına malik 
olan işletmelerde, 50 dekar ve daha az toprağa sahip olan 
haneler, toplam çiftçi hanelerinin $ 71'i, bunların toprak 
payı $ 23,5 olduğu halde; bu değerler işletmesinin yüzde 
50'sinden azma sahip birimlerde sırasıyla $ 71 ve 14'dür. 
Parklı bir ifadeyle, kiracı niteliği ağır basan işletmelerin 
ortalama büyüklüğü, mülk sahibi işletmelerden daha azdır.

İşletme biçimlerini daha ayrıntılı olarak, 1970 
verileri ile incelemek olanağı vardır. Boratav'm 1970 sayı
mı sonuçlarına dayanarak incelediği işletme biçimlerinde, 
beşli bir ayrıma gidilebilmektedir. Bunlar: 1- İşletmenin 
tümüne malik, 2- işletmenin yüzde ellisinden fazlasına sa
hip, 3_ işletmenin yüzde 50 sinden azma malik, 4- İşletme
nin tümünü kiralayan 54 işletmenin tümünde ortakçılık ve 
benzeri yapan guruplardır, (tablo 5-6)



Tablo 3 : Toprağın İşletme Biçimlerinde Değişmeler, 1963 - 1973

1 9 6 3 19 7 3
GURUP Hane

Halkı
Sayısı

Toprak 
Toprak 
Mik.(Hek.)

Ortalama tş-r 
letme Büyük- 
.lüğü(Hektar)

Hane
Halkı
Sayısı

Toplam 
Toprak 
Mik.(Hek.

Ortalama İşlet
me Büyüklüğü 

(Hektar)

Toprak Sahipleri 3.069.921 16.968.118 5.52 2.965.476 16.842.800 5.68
Kiracı ya da Ortak 
Olarak Toprak İş
leyenler 903.391 2.469.385 2.73 1.056.869 5.425.275 5.13
Toplam İşletmeler 3.514.476 17.142.777 4.88 3.124.680 20.524.785 6.57

Kaynak : 1963 Rakamları Genel Tarım Sayımı Örnekleme Sonuçları S. 1 Tablo l'den,
1973 Rakamları ise Devlet Planlama Teşkilatı Sosyal İPlanlama Dairesi Araştırma 
Şubesinde yürütülmekte olan "Toprak Dağılımı 1973" Araştırmasından alınmıştır.
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Tablo 4 : Tarımsal Nüfusun Toprak İşletme Biçimlerine Göre Dağılımı (1973)

İşletme İşletmesinin İşletmesinin
Büyüklüğü $ 50'den Fazlasına Malik $ 50'den Azına Malik
(Dekar) Aile Alan Aile Alan

1 - 1 0 24.4 9
Od 32.2 2.8

11 - 50 46.1 21.1 38.9 11.2

51 - 100 20.6 40.1 17.5 36.5
101 - 500 8.1 20.2 9.9 18.5
501 - + " 0.9 15.6 1.6 39.0

100 100 100 100

TOPLAM 2.556.753 158.525.600 597.932 46.721

Kaynak : D.P.T., S.P.D. Araştırma Şb.



TABU) 5 » Tarımcı Hüfasun Toprak İşletme Biçimlerine Göre Bağılımı (1970)

Tasarruf Esas Olarak İşlediği Maliki Olan Çiftçiler
Tipi İşletmenin

Tümüne
Malik

İşletmesinin %. 50’ 
sinden Fazlasına 

Malik Toplam
İşletme
Büyüklüğü Kile Alan(Ha) Aile Alan(Ba) Aile Alan(Ha)
(Dekar) (D (2) (3) (4Î (5) (6J

0- 50 1.988.019 3*423.662 143.062 370.800 2.131.081 3.794*462
51-100 351.999 2.522.069 61.843 433.776 413.842 2.955.845

101-500 224.100 3.666.714 43.673 781.298 267.773 4*448.012

501 va ♦ 9*636 1.090.910 2.652 237.978 12.288 1.328.888
Toplam 2.573.754 10.703.355 251.230 I.823.852 2.824.984 12.527.207

Kaynak : Korkut Boratav, Türkiye Tarımının 1960'lardaki Yapısı,
4.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergesi, Doç.Dr.
Cam Sar»a Araban. çilt XXVII, Nos 3, Sfrlül 1972



TABLO 5 ! (Devamı}

Tasarruf
Tipi

Esas Olarak İşletmesine Malik Olmayan Çiftçiler

İşdataesinin £ 5® İşletmenin 
şinden Azına Malik Tümünü

Kiralayan

İşletmenin Tü- "enel 
münde Ortakçılık Toplam ToDİam 
v.s» Tapan

işletme Alan Alan Alan Alan Alan
Büyüklüğü Aile (Ha) Aile (Ha) Aile (Ha) Aile (Ha) Aile (Ha)

(Dekar) (77 (8) (9) (10) (u) (12) (13) (14) (15) (16)

0- 50 72.800 176.731 38.109 46.600 73.076 113.317 183,985 336.648 2.315.066 4,131.110

51-100 23.074 160.675 4.443 34.117 IO.895 82.237 38.412 277,029 452.254 3.232.874
101-500 19.001 360.569 4.202 76.590 7.889 148.847 31.092 586.006 298.865 5.034.018

501 ve + 1.909 161.347 .349 25.975 581 42.944 2.839 .230.266 15.127 1.559.154
Toplam 116.784 859.322 4T.103 133.282 92.441 387.345 256.328 1.429.949 3.081.312 13.957.156



Tablo 5'te beşli ayrıma göre verilen mutlak değer
ler Tablo 6'da oranlarla ifade edilmiştir. Tablolardan anla
şılabileceği gibi işletmenin tümüne malik hanehalkmın $
77»2 si 0-50 dekarlık işletmelerde yoğunlaşmakta, bu oran 
işletmenin tümünü kiralayan ve işletmenin tümünde ortakçılık, 
vb. yapan hanehalkmda sırası ile İ« 80,9 ve % 79,1'e yüksel
mektedir. Buradan "Mülkiyetsiz işletmelerin sayı ve oran 
olarak "cüce" işletme dilimlerine yığılmış oldukları" söy
lenebilir. Ancak az sayıda mülkiyetsiz hanehalkmın önemli 
ölçüde arazi kiralayarak ya da ortakçı ve benzeri biçimde çift
çilik yapmakta oldukları görülür. Örneğin 100 den fazla dekar
lık büyüklükte toprak kiralayan ve ortakçı hanehalkı, toplamın 
sırası ile ^ 9,7 ve 9,1 ini oluşturdukları halde, işledikleri 
alanın oranı kiracılarda % 56, ortakçılarda ise 49,5 de 
yükselmektedir. (Tablos 6, sütun 9,10 ve 11,12) Mülk sahibi 
hanehalkı oranı LQO(xdekarlık gruplarda $ 9,1 olduğu halde 
alan oranı yüzde 44,4'de kalmaktadır. (Sütun 1,2), Bu durum, 
kiracı ve ortakçılardan, "Mülk sahibi işletme"lere kıynsla 
daha yüksek bir temerküzü ifade eder.

Coğrafi bölgelere göre salip olunan-işlenen alan 
ve hanehalkmın dağılımı Tablo 7'de gösterilmiştir.

İlk iki bölgede (iç Anadolu ve Karadeniz) toprak 
sahibi ailelerin sayısı işletmelerin sayısından fazladır. Bu 
fazlalık İç Anadolu'da 13, Karadeniz'de 18 bin aile dolayın
dadır. Buna karşın Ege-Marmara, Akdeniz ve Doğu Anadolu'da 
sırası ile 45, 62 ve 83 bin aile "mülkiyetsiz işletmeci" du
rumundadırlar. Ancak bu verilerden, bölgelere ait kiracılık
la ilgili genel sonuçlar çıkarmakta ihtiyatlı olmak gerekir.



TABLO : 6
Tarımcı Nüfusun Toprak işletme Biçimlerine Göre Dağılımı (1970) î Yüzâeler

Esas Olarak işlediği Toprağın Maliki Olan Çiftçile Bsas Olarak işletmesine Malık Olmayan Çiftçiler

Tasarruf
Tipi

işletmenin Tümüne 
Malik

tşletmenin £ 50'sin 
den Fazlasına Malik Toplam

işletmenin i» 50* 
sinden Azına Malik işletmenin Tümünü 

Kiralayan
işletmenin Tümünde 
Ortakçılık vs.yapa* Toplam Genel

Toplam

işletme 
Büy ük lü Aile Alan Aile Alan Aile Alan Aile Alan Aile Alan Aile Alan Aile

... —I

Aüe-ğü (Dekar ' (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) • le ! 1

0-50
85,9 82,9 6,2 9,0 92,1 91,9 3,1 4,3 1,6 1,1 3,2 2,7 7,9 8,1 100,0 ' 00,Gj

77,2 32,0 56,9 20,3 75,4 30,3 62,3 20,5 80,9 25,4 79,1 29,3 71,8 23,5 75,1 29,6 |

51-100
77,8 78,0 13,7 13,4 91,5 91,4 5,1 5,0 1,0 1,1 2,4 2,5 8,6 100,0 100,0

13,7 23,6 24,6 23,8 14,7 23,6 19,8 18,7 9,4 18,6 .11,8 21,2 15,0 19,4 14,7 23.1

101-500
75,0 72,8 14,6 15,5 89,6 88,3 6,4 7,2 1,4 1,5 2,6 3,0 10,4 11,7 100,0

i
100,0!

8,7 34,2 17,4 42,8 9,5 35,5 16,3 42,0 8,9 41,8 8,5 38,* 12,1 41,0 9,7 36,1 !

63,7 70,0 17,5 15,2 81,2 85,2 12,6 10,3 2,3 1,7 3.9 M 18,8 14,8 100,0
.

100,0
500 ve +

0,4 10,2 1,1 13,1 0,4 10,6 1,6 10,8 0,8 14,2 0,6 n.ı 1,1 16,1 0,5 11,2

Toplam
83,5 76,7 8,2 13,1 91,7 89,8 3,8 6,1 1.5 1,3 3,0 2.» ı  8 , 3 10,2 100,0

100,0 L00,0 L00,0 1.00,0 100,0 100,0 100,0 L00,0 1.00,0

.
100,0 100,0 |100,0

i

L00,0

------
100,0

1....

loo.: 100,0

Kaynak : Korkut Boratav, a.g.e.
Not j Sıra toplamları, sağ-üst köşelerdeki yüzdelerden, sütun toplamları ise sol-alt 

köşelerdeki yüzdelerden elde edilmiştir.



TABLO : 7 Coğrafi Bölgelere Göre Hane Halkı ve Sahip Olunan-İşlenen Toprakların Dağılım.
________ Hane Halkı  Toprak (Hektar)
Sahip Olan İsleyen Sahip

Bölgeler Miktar Oran Miktar Oran Park Olunan Oran İşlenen Oran Park
İç Anadolu 672.006 22.66 658.207 21.08 - 13.199 6.024.936 35.77 6.694.205 32.63 + 669.269
Karadeniz 628.163 21.18 610.255 19.53 - 17.908 2.413.757 14.13 2.429.920 11.84 + 16.163
Ege-Maramara 807.001 27.21 852.186 27.27 ■ + 45.185 4.278.770 25.40 4.605.360 22.44 + 326.590
Akdeniz 419.131 14.13 481.213 15.40 +'62.082 1.355.366 8.05 1.735.466 8.46 + 380.100
Doğu Anadolu 439.175 14.82 522.218 16.72 + 83.043' 2.769.998 16.45 5.059.834 24.65 .£289.83 6

2'. 965.476 100.0 3.124.709 100.0 159.204 16.842.827 1.00 20.524.785 1.00 3̂ 81.958

Kaynak - D.P.T., -S.P.B, Araştıran Şb.



Zira aynı işletmede kiracılık ve mülk sahipliği birleşebilir. 
ve bazı işletmeler arazilerinin sadece bir kısmım kiracıya 
ya da ortakçıya vermiş olabilir.

Tablo’nun toprakla ilgili kısmı ise bölgeler ara
sında büyük farklar göstermekle birlikte işlenen toprak mik
tarının sahip olunandan fazla olduğunu göstermektedir. Yuka
rıda değinilen ve örneklemeden doğduğu varsayılabilecek olan 
bu fazlalık Doğu'da yüzde 45, Akdeniz'de yüzde 28 ve İç Ana
dolu'da yüzde 10, Ege ve Mermara'da yüzde 8 ve Karadenizde 
ise binde 7 dolayındadır.

Tablo 8, sahip olunan ve işlenen toprak ortalama
larını bölgeleri itibariyle vermektedir.

Tablo 8. Bölgelere Göre İşletme Başına Sahip Olunan 
ve İşlenen Îoprak-Ortalama Değerler

(Hektar)
Bölgeler Sahip olunan İşlenen

İç Anadolu 8,96 10,16
Karadeniz 3,84 3,98
Ege ve Marmara 4,92 5,40
Akdeniz 3,23 3,61
Doğu Anadolu 6,04 9,57
Türkiye Ortalaması 5,68 6,57

Kaynak : Tablo 7



Tabloların gösterdiği diğer bir durum, "işletme
sindeki toprağa sahip olan ailelerin, işlenen alandan aldık
ları paylar , işletme dilimi büyüdükçe, Türkiye ortalaması - 
na kıyasla düşmektedir, (sütun 2 ve 16 yı karşılaştırınız,) 
Kiracılık ortakçılık guruplarında ise tamamen aksi bir du
rum söz konusudur.

3. Bölgesel Durum

3.1. Genel Olarak

1973 DPT verilerine göre tarımsal yapı beş bölge 
düzeyinde incelenebilir. Bunlar İç Anadolu, Karadeniz, Ege- 

1 Marmara Akdeniz veDoğtt Anadolu Bölgeleridir, l/

Bölgesel düzeyde, önce, "sahip olunan"-"işlenen" 
ayırımına göre hanehalkı ve toprak dağılımları ele alınacak, 
sonra kiracı-ortakçı durumu incelenecektir. Son olarak da, 
"işletme" esasından hareketle toprak-tarımsal gelir ilişkisi 
kurulmaya çalışılacaktır. Bu son ilişkiye dayanılarak kırsal 
kesim refah politikaları ile ilgili bir ölçüt geliştirilmeye 
çalışılacaktır.

(1/) Bölgelerin kapsamına giren iller şunlardır: I. Bölge:
Ankara, Afyon, Çankırı, Çorum, Eskişehir, Kayseri, Kır
şehir, Konya, Nevşehir, Niğde, Sivas, Tokat, Yozgat II. 
Bölge: Amasya, Artvin, Bolu, Giresun, Gümüşhane, Kasta
monu, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Trabzon, Zon
guldak III. Bölge: İstanbul, İzmir, Aydın, Balıkesir, 
Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, KIrklareli, Kocaeli, 
Kütahya, Manisa, Tekirdağ, IV. Bölge: Adana, Antalya, 
Burdur, Denizli, G.Antep, Hatay, İsparta, İçel, Maraş, 
Muğla, V. Bölge: Adıyaman, Ağrı, Bingöl, Bitlis, D.Bakır, 
Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Kars, Malatya, Mar
din, Muş, Siirt, Tunceli, Drfa, Van, Bknz. Bulutay,



Kah ip olunan—İşlenen toprak farklılığına uygun 
olarak» ortalama işlenen alan miktarı sahip olunan alan mik
tarından fazladır. İşletme başına ortalama toprak miktarları 
yalnız İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da Türkiye ortalamasının 
üstündedir. Genel kanunun aksine ortalama işletme büyüklüğü 
Karadeniz değil, Akdeniz Bölgesinde en düşük düzeydedir. Bu 
sonuç, bölgelere ait verilerin sıhhati bakımından bazı kuşku
lar getirebilecek niteliktedir. Ancak, Karadeniz ve Akdeniz 
Bölgelerinin, incelemede, geleneksel, olarak bu bölgelerin 
dışında sayılan bazı illeri de kapsadığına işaret edilmeli
dir»

3.2. Kiracı-Ortakçı Olarak tşlenen Toprak

Daha önce değinildiği gibi 1973 verilerinde kira
cı -ortakçı ayırımı yapılmamıştır, 1973 verilesinde bu iki 
gurup birlikte ele alındığı gibi, 1970 sayımından farklı 
olarak, toprağın "başka kullanılmış biçimleri" ile ilgili 
verilere de yoktur.

Tablo 9'da kiracı-ortakçı olarak işlenen toprak
ların bölgelere göre dağılımı verilmiştir. Tablo de gö
rülen 1 milyon dolayındaki hanehalkı bölgeler arasında, Batı 
Anadolu (fi. 33), Karadeniz, (fi 22) İç ve Doğu Anadolu Bölgele
ri (fi 19'ar) ve Akdeniz (fi 7) oranları ile dağılmaktadır. Bu
na karşın toprak büyüklüğü bakımından Doğu Anadolu (fi 48) 
başta olmak üzere İç Anadolu (fi> 19), Batı Anadolu (fi 18) gi
bi bir sıra izlenmektedir. Tablodan izlenebilecek önemli bir 
nokta kiracı-ortakçı gurupların her bölgenin toplam işletme
leri içindeki durumlarıdır, İç Anadolu» Karadeniz ve Ege-



Marmara Bölgelerinde kiracı-ortakçı hanehalkı oranı bunların 
işledikleri toprak payları ile (son sütun) karşılaştırılırsa 
toprak paylarının düşük olduğu görülür. Sözü edilen bölgeler
deki kiracı-ortakçı işletmelerde ortalama işletme büyüklüğü
nün bölge ortalamasının altında olduğu görülmektedir. Diğer 
yandan Akdeniz ve Doğu Anadolu Bölgelerinde kiracı-ortakçı 
işletmelerin büyüklüğü bölgesel ortalama işletme büyüklüğün
den fazladır. Sonuç olarak bu iki bölged süreli olarak, 
"büyük" işletmeciliğe dayalı, kiracı- dabs va.ygın
olduğu söylenebilir. Ayrıca nüfus olarak kiracılık-orkatçılı- 
ğm en çok Ege-Marmara1 da ($ 41) yaygın olduğu; bunu sırası 
ile Karadeniz, Doğu Anadolu, İç Anadolu ve Akdeniz Bölgeleri
nin izledği saptanmaktadır. Ayrıca karşılaştırma işlenen alan 
bakımından yapılırsa, kiracılık-ortakçılığm en ziyade Doğu 
Anadolu'da yaygınlık gösterdiğini ($ 51) bu bölgeyi sırası ile 
( ve oldukça geriden) Karadeniz, Ege, Marmara, Akdeniz ve İç 
Anadolu Bölgelerinin izlediği görülmektedir.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



TABLO i 9 COĞRAFİ BÖLGELERE GÖRE Kİ RA CILIK-ORT AKÇILIK

H a n e  H 
Kiraeı-Ortakeı

a 1 k ı
Toplam-Tanmsal
İşletmeci

Bölgesel Al. 
Kiracı- 
Ottakcı

İşlenen Toprak 

Kiracı-Ortakcı1- Toplam
Alan

(5)
36

Böl
gesel
Oran
(4/5)

Miktar
(D

* Miktar
(2)

3»- Toplam
(3)

Alanı ^ 
(4)

İÇ ANADOLU 198.032 18.74 658.807 21.08 130.06 1.019.597 18.79 6.694.205 32.63 15.23
KARADENİZ 229.868 21.74 610.255 19.53 ' 37.67, 534.383 9.85 2.429.920 11.84 21.99
EGE-MARMARA 349.820 33.10 852.186 27.27 41.05 978.025 18.03 4.605.360 22.44 21.24
AKDENİZ 77.529 7.34 481.213 15.40 16.11 316.252 5.83 1.735.466 8.46 18.22
DOĞU ANADOLU 175.818 19.08 522.218 16.72 93.67 2.577.032 47.50 5.059.834.. 24.65 50.93
TOPLAM 1.056.871 100.0 3.124.709 1.00 93.82 5.425.289 1.00 20.524.785 1.00 26.43

KAYMAK : DPT» Spj. Araştırma Ş b.



B. "Ölçüt” Sorunu

Tarımsal yapının incelenmesinde asıl amacın kırsal re
fah politikaları ile ilgili bir ölçüt geliştirmeye yönelik 
olduğu daha önce belirtilmişti»

Temelde sorun, tarım kesiminde topraksızlar dahil en 
düşük toprak-gelir guruplarının saptanmasıdır»

Yalnız toprak mülkiyetinin ölçüt (kriter) almanın yeter
li olamayacağı görüşünden hareketle belli bir gelir düzeyi
nin altında olan gurupları da dikkate alan bir yaklaşımı be
nimsendi» Daha doğrusu hem toprak hem de gelir açısından 
belli bir "en az" (minimum) saptanmağa çalışıldı»

Bir başka sorun en az toprak miktarlarından "mülkiyet" 
ya da "işletme"den hangisinin gelirle karşılaştırmada daha 
anlamlı olduğudur. Burada sahiplik-tarımsal gelir karşılaş
tırması yerine işletme (hanehalkı) - tarımsal gelir biçimi 
bir yaklaşım benimsendi»

1» Gelir Ölçütü (1)

Bilindiği gibi 1757 3ayılı Toprak ve Tarım Refor
mu Kanunu en az hanehalkı gelirini 1971 yılı için 15.000 TL. 
olarak saptamıştır. Gelir açısından bu miktar temel olarak

(1) Burada söz konusu olan gelir yalnız tarımsal gelir olup 
bitkisel gelir ile hayvancılık gelirleri toplamını kap
sar. Açıktır ki, kırsal kesimde tarım dışı gelirlerin 
tarımsal gelirle birlikte ele alınması daha uygun olurdu. 
Ancak veri bulunmaması nedeni ile salt tarımsal gelir 
ölçüt geliştirmede kullanıldı.



alınabilir» Ancak toptan eşya fiyatları göz önünde tutulursa 
bunun gerçek alım gücü olarak-1973 de 22,000 Tl, dolayında 
olması gerekmektedir, DPT'nm "Gelir Dağılımı Araştırması 
1973"den Bölgesel düzeyde ortalama hanehalkı. başına ortalama 
tarımsal gelirler elde edilmiştir, (2) Tablo 10'da hane- 
halkı gelirine bakıldığında yalnız İç Anadolu ve Karadeniz 
Bölgelerinde hane halkı ortalama gelirinin bu miktardan faz
la olduğu; diğer bölgelerde özellikle Doğu Anadolu ve Akdeniz 
Bölgelerinde hanehalkı ortalama gelirinin ölçüt gelirin al- 
dında olduğu gbrdlür.

2, Toprak Ölçütü ve Gelir Toprak Bütünlüğü

Tablo 10'da hanehalkı başına işlenen toprak or
talama değerleri verilmiştir. Bölgesel düzeyde büyük fark
lılıklar gösteren hanehalkı başına ortalama işlenen toprak 
miktarları özellikle tç Anadolu ve Doğu Anadolu'da, Türkiye 
ortalamasının üstünde; buna karşın Akdeniz, Karadeniz ve 
Ege-Marmara Bölgelerinde ortalamanın altındadır.

Bölgeler itibariyle toprak ve gelir ölçütünün 
saptanmasında, hektar başına ortalama tarımsal gelir esas 
alınmıştır. Açıktır ki bu, cüretli bir varsayıma dayanmakta
dır: Bölge düzeyine hektar başına ortalama tarımsal gelir, 
teknoloji, işletme büyüklüğü, ürün türleri v.b, farklılıkla
rını içermez. Bölgeler için'hektar başına ortalama tarımsal

(2) Gelir Dağılımı Araştırması 1973 DPT, SPD - Araştırma 
Şb. (1976 ANKARA)



ge l i r  Tab lo  10 'da  ve r i lmiş t i r»  Hek ta r  baş ına  o r t a l ama  ge l i r ,  

5 ,865  Tl.  i l e  Karaden iz  Bö lges inde  en  yüksek ,  1 .601  T! ,  i l e  

Doğu  Anado lu 'da  en  az  düzeyded i r ,  Türk iye  o r t a l amas ı  i se  

3 .126  TU ' d ı r .

Bu  gene l l emey i  yap t ık tan  sonra  1973  y ı l ı  i ç in  

ö lçü t  haneha lk ı  ge l i r i  o l a rak  a l ınan  22 ._000-11 . ’m e lde  e tmek  

i ç in  hek ta r  o la rak  ge rek l i  t op rak  mik ta r ı  bö lge le r  i ç in  ay r ı  

ay r ı  bu lunab i l i r .  Tab lonun  son  s ı r a s ı  Türk iye  ve  Bö lge le r  

i ç i»  W mik ta r l a r ı  gös te rmek ted i r .

Buna  göre  İ ç  Anado lu  Bö lges i ' nde  8 .76 ,  Karaden iz  

de  3 .75 ,  Ege-marmara ’da  5 . : ; 6 ,  Akden iz ’de  4 .80  ve  Doğu  Anado

lu 'da  11 .74  hek ta r  i ş l e tme  a raz i s ine  sah ip  haneha lk ı  i s t enen  

ve  en  az  geç im düzey inde  ge l i l '  e lde  edeb i l ecek t i r .  Bu  yo lda  

bö lge le re  göre  gene l  b i r  top rak  gp l i r  ö l çü tüne  u laş ı lmış  o ldu .  

Kı r sa l  kes im re fah  po l i t ika la r ı  hu .  ö l çü tün  a l t ında  ka lan  hane-  

ha lk ına  yöne l ik  o lab i l i r ,  ya  l a  o lma l ıd ı r .

Tab lo  11 ' de  bö lge le re  göre  bu  ö lçü tün  a l t ında  ka 

l an  haneha lk ı  mik ta r l a r ı  ve r i lmek ted i r .  Burada  d ikka t  ed i lme

s i  ge rek l i  nok ta ,  sözü  ed i l en  haneha lk ı  mik ta r l a r ın ın  şu  veya  

bu  şek i lde  t a r ımsa l  i ş l e tme  n i t e l iğ inde  o lma la r ıd ı r .  Do lay ı s ı  

i l e  k ı r sa l  kes imde  bu lunan  faka t  " i ş l e tmec i "  o lmayan  haneha l -  

k ı  gu rup la r ı  i l e  i lg i l i  ve r i l e r  bu  mik ta r l a ra  ek lenmel id i r .  

Yan i  k ı r sa l  kes imdek i  nüfusun  j* 20  y i  a şan  b i r  o ran ın ı  o luş 

tu ran  topraks ız l a r  da  önce l ik le  r e fah  t edb i r l e r inden  ya ra r -  

l and ı r ı lma l ıd ı r „



'îü.ÜjO 11 ien çıkarılabilecek ilk sonuç hemen tüm 
böl' ’ lerde toprak ölçütünün gelir ölçütüne oranla daha çok 
hanehalkım kapsamasıdır. Bunun nedeni tarımsal gelirin bir 
bölümünün toprağa bağımlı olmamasıdır, denilebilir. Refah 
politikaları önerileri her iki (gelir-toprak) gurup için ay
rı ayrı geliştirilebilirse de, birlikte düşünülmeleri daha 
anlamlı olur.

Vurgulanması gerekli diğer bir nokta da, "ölçüt" 
toprak düzeyinden az toprağı işleyen hanehalkı oranının "iş
lediği toprağın İ° 50'sinden azma sahip" guruplarda daha yük
sek olmasıdır. Özellikle îç Anadolu, Ege-Marmara ve Akdeniz 
Bölgelerinde bu oran büyük boyutlara ulaşmaktadır. Gelişti
rilecek "politika" önerilerinde bu noktanın göz önünde tutul
ması yararlı olacaktır.

Bölge düzeyinde incelendiğinde Doğu Anadolu'da 
toprakla uğraşan hanehalkmın yüzde 90’nın geçimlik toprak 
düzeyinin altında büyüklükte bir toprak birimiyle uğraştığı 
anlaşılır. Ancak gelir açısından bakıldığında bu oranın yüzde 
81 dolayında olduğu görülür. Farklılığın nedeni özellikle bu 
bölgede, hayvancılık gibi toprağa bağlı olmayan tarımsal ge
lirin varlığıdır. Politika önerilerinde bu nokta göz önünde 
tutulmalıdır.

Ölçütün altı hanehalkı oranı ikinci olarak Akdeniz 
bölgesinde en yüksek düzeydedir, (Yüzde 83 ve 81) İlginç bir 
nokta, bu bölgede toprak ve gelir ölçütlerinin birbirine çok 
yakın olmasıdır. Bu nedenle Akdeniz bölgesi ile ilgili öneri
lerin toprağa yönelik olması gerekir.



Tablo : 10 Bölgelere Göre Ortalama İslenen Toprak ve Tanm3al Gelir (1973)

Türkiye
Bölge I 
İÇAnadolu

Bölge III 
Bölge II Ege 
Karadeniz Marmara

Bölge IV 
Akdeniz

Bölge V
Doğu
Anadolu

1) Ortalama Hane Halkı Tarım Geliri İL. 20.535 25.518 23-342 19.931 16.536 . 15.509
2) Gini 0.60087 0.55571 0.65105 0.50978 0.69669 0.61134
3) Değişim Katsayısı 1.94864 1.43412 2,710J4 1.30008 2.93826 1.59740
4) Hane Halkı Başına İşlenen Ortalama Toprak’ (Hektar) 6.57 10.16 3.98 5.40 3.61 9.69
5) Hektar Geliri (1) 3*13 2.51 5.86 3.69 4.581 1.600
6) En az geliri Elde Etmek İçin Gerekli Toprak (2) 7.04 8.76 3.75 5.96 4.80 13.74

Kaynak : (l-4)"Gelir Dağılıma Araştırması 1973" DPT. SPD. Araştırma Şb.
(5) (l)Ortalama Hane Halkı Tarım Geliri-Hane Halkı Başına İşlenen Ortalama Toprak Oranı : Sıra (1/4) Olarak

hesaplanmıştır.
(6) (2)Ölçüt geliri elde etmek için gerekli toprak, 22.000 -Hektar geliri oranı olarak hesaplanmıştır.



Tablo ı 11 Bölgelere Göre Ölçüt Gelir ve Toprak Miktarından Daha Az Toprak ve Gelire Sahip Hane Halkı

Hane Halkı Gelir Toprak
Bölgeler Yüzde Miktar Yüzde Milyon n.. Yüzde Miktar Yüzde Hektar

İç Anadolu 63.35 
A 72.49

441.250 23.65 4.204 77.87 509.275 44.0 2.942.759
Karadeniz 467.642 24.86 3.743 76.75 465.606 24.0 571.549
Ege—Mar amana (■ 62.71 580.795 26.98 4.980 72.62 617.031 36.0 1.656.150
Akdeniz I 81.09 404.720 . 27.77 2.292 82.50 394.730 38.17 596.617
Doğu Anadolu i 80.79 438.363 35.55 2.992 90.46 471.044 57.93 2.438.486

Toplam 2.332.769 '2.457.686 8.205.561

Kaynak : DPT,, SPD. Araştırma Şb.



Karadeniz Bölgesi'de gelir açısından hanehalkının 
yüzde 7 3’ü, toprak yönünden de yüzde 77 dolayında, bir bölümü 
ölçütün altındadır. Oranların farkının: az olması gelirin bü
yük ölçüde toprakla ilişkili olduğunu gösterir.

İç Anadolu Bölgesi'nde ölçütün altında kalan ha- 
nehalkı oranları toprakta yüzde 78, gelirde yüzde 63'dür. 
Aradaki farkın Doğu Anadoluda olduğu gibi "hayvancılıkla" il
gili olduğu söylenebilir. Benzer bir durum Ege-Marmara Bölge
si için söz konusudur: yüzde 73’e karşın yüz de 63

Sonuç olarak, bütün bölgelerde gelir ve toprak 
açısından ölçütün altında kalan hanehalkı oranları yüzde 60- 
80 abasında değişmektedir. Akdeniz ve Karadeniz Bölgelerinde 
toprak-gelir farkının azlığı Bu bölgelerde daha çok toprağa 
bağlı (bitkisel üretim'e yönelik) tedbirler geliştirilmesini 
gerektirebilir Buna karşın özellikle Doğu Anadolu ve îç Ana
dolu için, hayvancılıkla ilgili tedbirlerin de geliştirilmesi 
yoluna gidilmelidir.

Ölçüt-altı hanehalkı ve toprak gurupları, daha ay
rıntılı olarak incelenebilir. Tablo 12 ve 13'de bölgelere göre 
işletme büyüklükleri verilmektedir. Tablolardan çıkarılacak 
genel sonuç geçim altı işletmelerin cüce ya da küçük nitelik
te olduklarıdır.

, İç Anadolu Bölgesi'nde toprağının yarısından çoğu
na sahip olan hanehalkı (toplamın 57'si) 1-50 dekarlık iş
letmeleri işlemektedir. Bu oran toprağının yarısından azma



sahip gurupta i 55 dir. Toprak oranı ise sırasiyle i 15 ve 
i 12 dolayındadır. Aynı bölgede 51-100 dekarlık işletmeler 
birinci gurupta i 19* ikinci gurupta ise i 26 dolayındadır. 
Toprakların i 30 dolayında olması, toprağının yarısından 
azına sahip gurupta küçük işletmeciliğin daha yaygın' olduğu
nu gösterir.

Karadeniz Bölgesinde ise incelememize giren işlet
melerin büyük çoğunluğu 1-50 dekarlık işletme niteliğindedir. 
Toprağının yarısından çoğuna sahip gurupta 10 dekar’a kadar 
toprağı işleyen hanehalkı i 48 iken toprak payı i 7 dolayın
dadır. Toprağının yarısından azına sahip gurupta ise hanehal
kının yüzde 37 dolayında bir bölümü toprağın i 8 ini işlemek
tedir.

Ege-Marmara Bölgesinde 1-50 dekarlık işletmeler 
birinci gurupta hanehalkınm i 66 sını ikinci gurupta i 77’ni 
kapsamaktadır. Toprak oranları sırası ile i 29 ve i 25’dir. 
Burada da toprağın i 50 sinden azma sahip (2,gurup) işlet
melerde, birinci guruba oranla işletmelerin daha küçük oldu
ğu görülür, Ege - Marmara'da 51-100 dekarlık işletmeler bi
rinci gurupta i 5 İkincisinden i 3'dür ve toprak payları i 7 
ve i 10 dolayındadır.

Akdeniz bölgesin'de ölçüt-altı işletmelerin tama
mı 1-50 dekarlık işletme niteliğindedir. Birinci gurupta ha
na halkının yüzde 78’e yakın bir bölümü toprağın'36 29'una, 
ikinci gurupta yüzde 91'i toprağın i 57'sini tasarruf etmek
tedir. Bu durumda Akdeniz Bölgesinde toprağının yarısından



azma malik işlenmelerden toprak dağılımının daha adil olduğu 
söylenebilir. Ya da bu gölgede kiracı-ortakçı işletmelerin 
görevli olarak ldaha büyük olduğu söylenebilir.

Doğu Adanolu'da ise ilginç bir durum izlenebilir. 
Burada 1-50 dolarlık işletmelerin oranı birinci gurupta <t> 12 
ve ikinci gurupta yüzde 51 dolayındadır. Gurupların toprak 
payları sırası ile ^ 27 ve ^ 6 dolayındadır. Toprak oranları
nın azlığı bölgede 1-50 dekarlık işletmelerin çok yaygın ol
duğunu gösterir. 51-100 dekarlık işlemeler birinci gurupta 
hanehalkınm yüzde 18'ini ve toprağın İ° 36 gibi bir kısmını 
oluşturmakta; bu oranlar ikinci gurupta sırasıyla $ 23 ve 
14 dolayında bulunmaktadır. 100 dekardan büyük olmasına rağ
men ölçüt altında kalan işletmeler yalnız bu bölgede vardır, 
ve birinci gurupta hanehalkınm yüzde 3'ü ikinci gurupta # 8' 
i toprakların her iki gurupta # 8 dolayında bir kısmı üzerin
de üretimde bulunmaktadır.

Ölçüt-altı hanehalkı guruplarının durumu toprak 
gurupları itibariyle ayrıntılı olarak ele alındığında 1-50 
dekarlık işletme oranının çok yaygın olduğu görülmektedir. 
Geliştirilecek politika önerilerinde bu durumun göz önünde 
tutulması yoğun olur.

Burada son olarak bir noktaya daha dikkat çekile
bilir. Daha önce 1970 sayımı verilerine dayalı olarak, Türki
ye ölçeğinde, kiracı-ortakçı gurupunun işletmenin tümüne sa
hip olanlara oranla, daha çok orta-işletmelerde yoğunlaştığı 
belirtilmişti. Önemli olan nokta, kiracılık ya da ortakçılı
ğın homojen bir kategoriyi yansıtmadığının vurgulanmasıdır.
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Tablo : 12 Coğrafi Bölgelere Göre İşlediği Toprağın Yarısından Çoğuna Sahip Ölçüt-Altı 1/

Çiftçilerde Toprak Grupları İtibariyle İşlenen Toprakların Dağılımı

Toprak
Gruplan.
(Dekar)

I İç Anadolu Bölge si II Karadeniz Bölgesi
Hane Halkı Toprak Hane Halkı T o p r a k

*
A.Y.

Birikim *
A.Y.

Birikimi f
A.Y.

Birikimi i
A.Y.

Birikimli

1- 5 5.78 5.78 0.23 0.23 26.08 26.08 2.37 2 . 3 7
6-10 7.65 13.44 0.68 0.91 21.97 48.06 4.68 7 . 0 5

11-20 15.24 28.67 2.61 3.52 17.34 65.40 7.57 ' 1 4 . 6 2
21-30 10,28 38.96 2.69 6.31 11.01 76.43 8.08 2 2 . 7 0
31-40 10.41 49.37 3.98 10.29 10.77 77.20 1.50 2 4 . 2 0
41-50 7.97 57.34 3.77 14.06 -
51-87.6 19.46 76.80 30.34 44.4

Toplanan Ortalaması 100.52 39.068
Giai Oranı 0.6080 0.67663
Kaynak : DPT., SPD. Araştırma Şb.

1/ Tablo 10’da belirtildiği gibi bölgelere göre enaz toprak ölçüsü sırası ile 1=87.6, 11=37*5» 111=59.6, IV=45.0, V=137.4 «iekurd 
Tablolarda bu miktarlardan az hane halkı ve toprak kapsanmış tır •



Tablo :12 (Devamı)

III Ege-Maramara

Toprak ______ Hane Halkı__________________ Toprak
Grupları A.Y. A.Y.
(Dekar) 96 Birikimli $ Birikimli

1- 5 4.23 4.23 0.34 0.34
6-10 6.33 10.61 1.07 1.40
11-20 21.04 31.65 5.84 7.24
21-30 12.93 44.63 6.02 13.26
31-40 12.27 56.90 3.15 21.42
41-50 8.63 65.53 7.41 28.83
51-100 4.97 70.20 7.15 35.98

56.37
0.50765



TABLO 12 : (Devamı)
Toprak ___________ V. Doğu Anadolu________________
Grupları Hane Halkı Toprak
(Dekar) Jo A.Y.Bir. i A.Y.Bir.:
1- 5 7.44 7.44 0.42 0,42
b- 10 15.89 23.33 2*09 2.51
11- 20 14.50 37.83 3.-96 6.47
21- 30 14.00 51.83 6.19 12.66
31- 40 7.78 59.61 4764 17.30

-P
*

H 1 o 12.21 71.83 9.53 26.83
51-100 18.03 89.84 35.71 62.54
101-200 3.. 36 93.20 8.39 70.93

63.6ö
0.58775



TABLO 13 : Coğrafi Bölgelere Göre İşlediği Toprağın Yarısından Azına, Sahip Ölçüt-Altı —̂  
Çiftçilerde Toprak Grupları İtibariyle İşlenen Toprakların Dağılımı

‘Toprak I İç Anadolu II Karadeniz
Grupları Hane Halkı Toprak Hane Halkı Tofcrak
(Dekar)

#
A.Y.

Birikim.
A.Y.

■ fo Birikim.-'
A.Y.

Birikim.
A.Y.

İo ' Birikim.
1- 5 
6-10 14.09 14.09 1.21 1.21

—

11-20 17728 31.37 2.38 3.59 36.84 34.84 7756
21-30 9.5 2 40.90 2.58 6.17 - -
31-40 5T45 46.37 1.62 7.79 36.84 7756
41-50 8.64 54.99 3.82 11.61
51-87.6 26.53 81.52 29.05 40.66
Toplam»a Göre 
Ortalama Top
rak (Dekar) 110.75 2.57
Gini Oranı u.65765 0.35425

KAYNAK : HPx, SPD. Araştırma Şb. 
1/ : Tablo 12'deki dipnot.



TABLO 13 : (Devama)

Toprak III Ege - Marmara rv Akdeniz V Doğu Anadolu

Gruplan Hane Halkı ■ • Toprak Hane Halkı Toprak Hane Halkı Toprak
(Dekar) 1°

A.Y.
Biri. *

"'A'.T.""

Biri.

A.Y.

Biri. f.

A.'Y.

Biri. *

A.Y.

Biri. *

A.Y.

Biri.

1- 5 3702 3.02 0728 0.28 12772 - 12.72 1.86 1.86 2.10 2710 0.05 0.05

5- 10 41.11 44.13 8.19 8.46 37.29 5Ç.01 13752 15.38 7.16 9729 0.31 0.36

11- 20 22.87 67.00 7.42 15.88 22 766 72.67 15.04 30.42 28.70 37796 2.71 3.07

21- 30 - 67.00 - 15. Ş8 9.23 81.90 10.05 40.47 2 710 40.06 0.25 3.32

31- 40 6.05 73.05 4758 20.46 6716 88.06 9.78 50.25 6.32 4b 738 1.28 4760

41- 50 4706 77.11 4759 25.06 2 794 91.00 6.66 5b. 91 4773 51.11 1.28 5.88

51-100 3709 80.20 10.82 35.88 23.14 74.25 13.88 19.76

101-200 8705 82.30 7.77 27.53

Toplama Göre 
Ortalama Toprak 
(Dekar) 43758 22.35 184.08

Giai Oranı 0.62810 0.54506 0.75092



TABLO 14 : Kiracı-Ortakçı İşletmelerde "Ölçüt" Toprak
Miktarından Daha Az Toprağa Sahip Hane Halkı ve 
Toprakların Bölgesel Dağılımı

Bölgeler

Hane Halkı Toprak Ortalama
Toprak
(Hektar/
H.U.)* Miktar *

Miktar
(Hektar)

I 90.54 179.298 4b.72 476.35b 2.66
II 90.85 208.835 48.28 258.000 1.24
III 89.94 314.628 57.40 561.386 1.78
IV 73.69 57.131 24.34 7b.976 1.35
V 85.09 171.560 35.43 913.042 5.32

Toplam 931.452 2.2Ö5.760 2.45

Kaynak : DPT., SPD. Araştırma Şb.

Ölçüt-altı kiracı-ortakçı hane halkının daha 
çok Ege-Mnrmara ve Karadeniz Bölgelerinde yoğunlaştığı, buna 
karşın, Akdeniz Bölgesinde çok az bir miktarı oluşturduğu söy
lenebilir. Ayrıca Tablo 14'den kiracı-ortakçı guruplarda öl- 
çüt-altı hane halkı oranlarının Akdeniz dışında bu gurup top
lamının yüzde 85-90'ı dolayında olduğu görülür. Aslında "hane 
halkı-toprak" ortalamağının düşüklüğü de bu gurupların "cüce 
işletme" niteliğinin bir göstergesi olarak alınabilir. Akde
niz'de ise kiracı-ortakçı olan hane halkının $ 74'ü ölçüt- 
altı guruba girmekte, kalan $ 2b'sı ise toprak miktarı olarak 
bu ölçütün üzerinde bulunmaktadır. Ancak kiracı ortakçı-toprak 
sahibi ilişkileri bölüşüm düzeyinde bilinmedikçe ayrıca tarım 
dışı sağlanan gelirler bilinmedikçe, ölçüt-üstü hane halkı
nın gerçekten en az gelir düzeyinden fazla bir gelir elde 
edip etmediği sıhhatli bir biçimde saptanamaz.



TABLO 15 : Ölçüt-Altı Kiracı-Ortakçı Hane Halkının Toplam
(Ölçüt-Altı) İçindeki Yeri, Yüzde Olarak

Bölge Hane
Halkı Toprak

I 35,2 16,19
II 44,85 45,14
III 50,99 33,90
IV 14,47 12,90
V 36,42 35,51

Türkiye Ortalaması 37,90 27,86

Kaynak : Tablo : 12-14

Bu noktayı belirttikten sonra, ölçüt-altı kiracı 
ortakçı hane halkının daha çok Ege - Marmara ve Karadeniz Böl
gelerinde yoğunlaştığı buna karşın, Akdeniz Bölgesinde çok az 
bir miktarı oluşturduğu söylenebilir. Ayrıca Tablo 14'den 
k racı-ortakçı guruplarda ölçüt-altı hane halkı oranlarının, 
Akdeniz Bölgesi dışında, bu gurup toplamının yüzde 85-90'ı 
dolayında olduğu görülür. Aslında hane halkı toprak ortalama
sının düşüklüğü de bu gurupların "cüce" işletmeler niteliğinin 
bir göstergesi olarak alınabilir. Akdeniz'de ise kiracı-ortak- 
çı olan hane halkının fi 74'ü ölçüt-altı guruba girmekte, kalan 
£ 26'sı ise toprak miktarı olarak bu ölçütün üzerinde bulun
maktadır. Tablo 15, ölçüt-altı hane halkı ve toprakların böl
gesel dağılımının ne kadarının kiracı-ortakçı ilişkileri 
içinde olduğunu göstermektedir.

İç Anadolu'da jilçjüt^ıltı, öane halkının fi 35'i, 
toprakların ise fi 16’sı kiracı—ortakçı ilişkileri gösterirken



bu oranlar «.aradenizde 45 dolayındadır; lige - Marmara Böl
gesi'nde hane halkının yüzde 51'i toprakların 34'ü, Akde
niz'de % 14 ve 13'ü Doğu Anadolu'da her iki gurup için % 3t>' sı 
bu durumaadır. Kiracı-ortakçı işletmelerde kısmen-tamamen 
ayırımı yapamadığımızı yeniden belirtelim»

Geliştirilecek politika önerilerinde kiracı-or- 
takçı gurupların ayrıca göz önünde tutulması yerinde olacak
tır.

Yukarıda geliştirilen ölçüt kendi içinde eleş
tirilebilir. Toprağın niteliği üretim teknolojisi, ürün vb» 
veri alınmaktadır. Yaklaşım bu anlamda gerçek sayılmayabilir» 
Ayrıca bu gelir beş kişilik bir aile için öngörülmüştür. Ko
numuz olan düşük gelir guruplarında hane halkı işletme'nin 
beş kişiden fazla olmaları olasılığı yüksektir. Diğer yönden 
15.000 TL.lık (1971) en az ölçütün 22.000 TL. (1973)'e yüksel
tilmesinde başka yöntemler de kullanılabilir. Gayri Safi 
Milli Hasıla deflatörü, (tarımsal) geçinme indeksi vb. gibi. 
Ancak bütün bu yaklaşımlarla elde edilecek sonuçlar 27.000 
Tl.dan çok farklı olmamaktadır. Ek olarak tarım dışı gelirlerin 
hesaba katılması ile ölçüt altı gurubun daha da az bir oran
da olacağını yeniden vurgulayalım.



C, Diğer V'aktörler 1/

1. Ürün Bileşimi ?

Bölgelere göre ürün bileşimi Tablo 16*da veril
miştir. Buna göre, İç Anadolu, Boğu Anadolu ve Karadeniz Böl
gelerin* de tahıl *a ayrılan alanlar Türkiye ortalamasının üs
tündedir. Buna karşın Ege - Marmara ve Akdeniz Bölgelerinde 
tahıla ayrılan topraklar sırası ile yüzde 64 ve 67 ile bölge 
topraklarının çoğunluğunu oluşturmakta ancak Türkiye ortala
masının altında görülmektedir. Sözü geçen bölgelerde tahıl 
dışı üretim endüstriyel bitkiler (Akdeniz'de işlenen toprak
ların # 22*si Ege-Marmara'da $ 14'ü)de yoğunlaşmakta; ayrıca 
Ege Marmara Bölgesin'de yağlı tohumlar(muhtemelen haşhaş ne
deniyle) işlenen toprakların $ 16'sını kapsamaktadır.

Baklagillere ayrılan alan büyüklüğü oran olarak 
sırası ile Akdeniz 7) Ege-Marmara ($£ 3,6) ve Doğu'da {$> 3,5)
önemli görülmektedir. İç Anadolu ve Karadeniz Bölgelerinde bu
oran yüzde 3*ün altındadır.

Endüstriyel Bitkiler'de Akdeniz ve Ege-Marmara'nın
yoğunluk kazandıkları açıktır. Bu iki bölgeyi çok büyük bir 
farkla Karadeniz ($ 6 dolayında) ve Doğu Anadolu ($ 4) izle
mek tedirler.

1/ Burada ele alınan ürün bileşimi ve traktör-gübre 
gibi girdiler dışında Tarım Tekniği ve Ekiliş, 
üretim ve Verimle ilgll'i c'n son veriler Ek*de
özetlenmiştir.



TABLO 16 : Bölgelere Göre Ürün Bileşimi
(İşlenen Alanın Yüzdesi Olarak) 1973

Bölgeler Tabii
Bakla
giller

Endüs--
triyel
Bitkiler

Yağlı
Tohumlar

Yumru
Bitkiler

I 94.01 2.60 1.45 0.46 1.48
II 86.03 2.93 5.84 1.75 3.43
III 64.39 3.60 14.46 16.00 1.54
IV 67.03 7.34 22.21 2.27 1.15
V 91.38 3.51 3.56 0.09 1.45

Türkiye
Ortalaması

83.27 3.67 7.76 3.64 1.66

Kaynak : DİE. Tarımsal Yapı ve Üretim 1971-1973 
Ankara, 1975, Yayın No: 740.

Yağlı tohumlarda Ege - Marmara Bölgesi'nin gö
reli üstünlüğüne yukarıda değinilmişti. Akdenize ve bir öl
çüde Karadeniz Bölgeleri dışında bu ürünler için ayrılan alan 
önemsiz görülmektedir.

Yumru bitkiler'e gelince, yalnız Karadeniz Böl
gesinde bunlara ayrılan alan Türkiye ortalamasının üzerinde
dir.

Söylenenlerden çıkarılabilecek sonuç şöyle özet
lenebilir. Hemen bütün bölgelerde ağırlık kazanan tahıl bir 
tarafa bırakılırsa diğer ürün türlerinin "cüce" 
ve "küçük-" işletme biçimlerine uygun düştüğü görülür. Diğer 
yandan endüstriyel bitkilerin fiyatlarının diğerlerinden daha
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hızlı arttığı bilinmektedir.' Bu iki nokta göz önünde tutula
rak ; (a) kısa dönemde tahıl fiyatlarının en küçük üretici
gelirini artıracak biçimde saptanması (b) uzun dönemde ürün 
bileşiminin değiştirilmesi yoluna gidilmesi önerilebilir. 
Açıktır ki bu söylenenler optimum işletme büyüklüğü ile ilgi
li önerilerin geliştirilmesine engel teşkil etmez.

§» Üretim Girdileri Sorunu :

Üretim girdileri deyimi burada yalnız traktör ve
suni gübreyi içerir. Bunların dışında kalan girdiler burada
ayrıca ele alınmadı. Traktör ve gübre modern işletmecili
ğin iki başlıca göstergesi olarak alınabilir. Bölge düzeyinde 
bu faktörlerin incelenmesi alınacak tedbirler konusunda yar
dımcı olabilir.

Tablo 17'de bölgelere göre traktör ve gübre kul
lanımı verilmiştir. 75 - Hektar = 1 traktör eşitliği ölçüt 
alınırsa bu düzeyin yalnız Akdeniz Bölgesinde aşıldığı (52 
Hektara bir traktör) Ege Marmara Bölgesinde ise (87 Hektara 
1 traktör) bu orana yakın olduğu görülür.

Diğer yönden İç Anadolu Bölgesinde 152 hektar'a
Karadeniz Bölgesinde 172, ve Doğu Anadolu Bölgesinde 441 hflk- 
tara 1 traktör düşmektedir. Traktör kullanımının doğal koşul
lara ve toprak büyüklüğüne bağlı olduğu söylenebilir. Ancak 
örneğin İç Anadolu Bölgesinin, Ege - Marmara da Akdeniz Bölge
sine oranla traktör kullanımına daha az elverişli olduğu söyle
nemez.
1/ Diğer ileri üretim girdilerinden ilSç, biçer-döğer v.b., 

makinalar incelenebilirdi» Bunlardan ilaç veri sağlana
madığından; diğer girdiler, veri bulunaması bir tarafa, 
konumuz olan işletmelerin pek az kullanıldıkları düşün
cesiyle ele alınmadı.



TABLO 17 î Bölgeler İtibariyle Traktör Sayısı ve Gübre 
Kullanımı (1973)

Böl
geler

Traktör
Sayısı

Traktör
Başına
İşlenen
Alan

Kullanılan 
Sun*i Gübre 
(Ton)

Hektar
Başına
Kg.

I 43.962 152.27 952.048 142.22
II 14.119 172.10 519.013 213.59
III 53.155 86.64 1.094.479 237.65
IV 33.424 51.92 1.121.324 646.12
V 11.479 440.79 184.778 36.52

Kaynak : (a) Traktör için : DİE. Türkiye İstatistik Yıllığı 
1975.

(b) Göbre için j Tarım Bakanlığı

Traktör kullanımında diğer bir sorun, işlenen 
toprağın büyüklüğü ile ilgilidir. Traktör'ün, küçük ölçekli 
işletmeler için "ekonomik" bir girdi olduğu pek söylenemez. 
Belki daha önemlisi, traktör fiyatları göz önüne alınırsa, 
küçük işletmelerin traktör sahibi olmalarındaki güçlüktür. Bu 
durumun "işletmesiz traktör sahipliği" gibi bir olguyu ortaya 
çıkardığı ve traktör kiralamanın ayrı bir "iş" durumuna gel
diği bilinmektedir. Böyle bir işlevin kamu kesimince yerine 
getirilmesi, daha doğrusu belli bir ölçeğin altındaki işlet
melere traktör ve diğer modern girdilerin uygun bir fiyatla 
sağlaması kamu kuruluşlarının bir görevi olabilir.

Hektar başına gübre kullanımında Akdeniz Bölgesi 
diğerlerine oranla büyük bir üstünlüğe sahiptir. Öyle ki



Doğu’da bu oran Akdeniz Bölgesinin 1/lö'i gibi bir düzeydedir. 
Akdeniz Bölgesini Ege - Marmara ve Karadeniz Bölgeleri izle
mekte; İç Anadolu Bölgesi ise hektar başına 142,22 kg. ile 
dördüncü sırayı almaktadır.

Gübre konusunda iki gözlemde bulunulabilir : 
a) Gübre kullanımı sulu araziyi gerektirir. Bu nedenle Doğu 
ve İç Anadolu Bölgelerinde az kullanılması, arazinin bu böl
gelerde göreli olarak daha az sulu olması ile ilgilidir dene
bilir. (b) Gübre kullanımı, tahıl dışı bitkilerde daha yaygın
dır. Ürün bileşiminin, toprağın yapısı, gelenek görenek, ta
ban fiyatları, hane halkının diğer gereksinmelerinin (yiyecek 
vb.) sağlanması gibi etmenlere bağlı olduğu söylenebilir. Bu 
açıdan bakılınca gübre kullanımını ürün bileşiminin belirledi
ği söylenebilir. Ancak bu yargı genellikle tahıl üreten böl
gelerde neden daha az gübre kullanıldığını açıklamaz.

"Cüce" ya da küçük işletme düzeyinde bu konuda 
neler yapılabilir ? Bu sorunun karşılığı traktör konusunda 
olduğu olduğu kadar açık - seçik verilemez. Örneğin belli 
büyüklüğün altındaki işletmelere devletin gübreyi sübvansiyon 
yolu ile daha ucuza sağlaması, bunun gerçekten kullanımını 
ne ölçüde garanti eder ?

D* Sonuç : •

Tarımsal yapının incelenmesi, son on yıldaki değişme— 
fer de göz önünde tutularak genel düzeyde ele alınabilir, in
celemede, diğer kaynaklardan da yararlanmakla birlikte, temel 
olarak DPT'nın 1973 verileri kullanıldı.



Genel düzeyde, kırsal kesimde, topraksızlar oranının 
son on yılda yüzde 13 dolayında arttığı saptandı. Ayrıca top
rak dağılımında eşitsizliklerin arttığına işaret edildi. Top
rağın işletme biçimleri yalnızca 1973 verilerine göre incelen
di. Buradan işletmelerin genellikle "cüce" ve "küçük" ölçekli 
oldukları saptandı. Aynı sorana bölgeler düzeyinde de deği
nildi.

Asıl sorun kırsal kesim refah politikaları için bir 
ölçüt geliştirmek olduğundan, genel gözlemlerden sonra, bu 
konu ele alındı. Geliştirmeye çalışılan ölçüt belli gelir - 
toprak gurubunun altındaki hane halkını bölgelere göre sap
tamaktı. Bunun için, 1757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Ka
nununun (m.54) kabul ettiği tarımsal gelir temel alındı. En 
az hane halkı geliri, fiyat artışları nedeniyle, 1971 de 15 
bin lira iken 1973'de 22 bin lira dolayında olmalıydı. Bölge
ler düzeyinde bu geliri elde etmek için gerekli toprak mikta
rını, tarımsal geliri esas olarak saptadıktan sonra."en az 
gelir - toprak miktarına ulaşamayan hane halkı"nu elde etmek 
kolaydı. Daha sonra bu toprak gurupları, ayrıntılı olarak ve 
bölgeler düzeyinde ele alındı.

Kırsal kesim refah politikalarının saptanmasında başka 
etmenlerin de göz önünde tutulması gerekir düşüncesiyle ürün 
bileşimini ve traktör ve gübre gibi başlıca girdileri bölge 
düzeyinde inceledik. Ancak gerek ürün bileşiiîini gerekse çağ
daş girdileri, ölçüt altı guruplar için ayrıca saptama olana
ğı bulamadık. Benzer biçimde, sulu - kuru arazi, traktör ve 
gübre dışı girdiler ele alınabilirse de, bunların ölçüt-altı 
işletmelerdeki durumunu inceleme olanağı yoktu. Bütün bu



"genel" incelemelere karşın gerek ürün bileşimi gerekse gir
diler konusunda ölçüt - altı işletmeler için bazı varsayımlar 
altında bir kısım "politika" önerileri geliştirilebileceği
kuşkusuzdur.



Ek I.*

Taram Tekniği ve Üretim İle İlgili Bazı Gözlemler

Genel bir değerlendirme olarak, devlet üretme Çiftlik
leri ile endüstri bitkileri, meyvacılık ve sebzecilik üzerin
de çalışan işletmeler hariç, ülkemiz tarım işletmelerinin ço
ğunluğu yaygın, ( ekstansif)tanm tekniği uygulaması içinde
dirler. Gerçi, son yıllarda tarım tekniği her geçen yıl bi
raz daha gelişmekte ise de, henüz arzu edilen bir düzeye 
ulaşamamış tır.

Tarım işletmelerimizin çoğunluğu, halen eski görenek
lerine göre toprağını işlemekte, ekimini yapmakta ve ürününü 
hasat etmektedir. Örneğin, toprak işlemede karasaban halen 
kullanılmakta, gereği kadar gübre verilmemeKte ve toprak ve
rimliliğini muhafazasının ön şartı olan münavebeye gereken 
önem verilmemekte, tarımsal mücadele sadece devletin uhte- 
sinde kalmakta, bilgili ve yeterli bir sulama yapılmamakta, 
iyi vasıflı tohumluk yeterince kullanılamamakta, hayvancılık 
dalında da iyi bir yemleme ve bakım yapılmamakta ve verilen 
kredi miktarı yetersiz bulunmaktadır.

1974 yılı istatistiklerine göre, halen 1.540.691 
karasaban bulunmakta ve 1.952.900 çift hayvanla 9^592.000 ha. 
alan işlenmektedir. Buna karşılık 200 bini aşan çeşitli ta
katteki traktörle 1974 yılında işlenen alan 15.035.000 ha.'a 
ulaşmış bulunmaktadır.

Traktörle işlenen alan hayvanla işlenen alandan daha 
fazla olmakla birlikte, hasat ve harman işlemleri henüz basit



aletlerle yapılmaktadır. Bu durumu, halen tınaz makinası mev
cudunun 71.895, harman makinası mevcudunun 37.156 ve biçer
döver mevcudunun 10.796 adet olması, açık olarak ortaya koy
maktadır. -i/

Azotlu, fosforlu ve potaslı gübre tüketimi 1975 yılın
da 3.691.615 tondur. Bu miktar 1975 yılı için ihtiyaç duyulan 
5.298.400 tonun ancak $ 69,67 si kadardır.

Tarımsal mücadele ilaçlarını çiftçiler uygun fiyatlar
la ve zamanında kolayca temin edememektedirler. Ülkemizde 
1975 yılı için göztaşı ve kükürt hariç 107.000 ton tarımsal 
ilaç kullanılması öngörülürken, halen bir yıl önceki talebe 
göre hareket edilerek gerçek ihtiyacın ancak yarısı civarında 
bir ihtiyaç tespit edilmektedir. Örneğin 1974 yılı gübre tü
ketimi 54.637 tondur.i/

Fiilen sulanan alan 1975 yılında 2,2 milyon hektar 
olup, henüz arzu edilen seviyenin çok altındadır. Dağıtılan 
iyi vasıflı tohumluk da ihtiyacı karşılayamamaktadır.

Tarımsal kredi faizlerinin fi 10,5'i bulması, verilen 
kredi miktarının zorunlu ihtiyacı dahi karşılayamaması, zaten 
tasarruf olanağı kısıtlı olan çiftçiyi müşkül durumda bırak
mak tad ır.

1/ DİE, Tarım istatistikleri Özeti, 1974, Yayın No: 736,
3 .24

y Türkiye Ziraat Odaları Birliği, 1974-/5 Zirai ve Îkti3adi 
Durura Raporu, Yayır. NoılD^. Anknra 19/6, 3.612-614.

y Türkiye Ziraat Odaları, aynı eser, s.52.



Buraya kadar sadece ana hatları ile değinilmeye ça
lışılan durumlar tarım kesiminde geliri menfi yönde etkile
yen hususlar olup, bu konularda gerekli tedbirlerin vakit 
geçirilmeden alınmasında zorunluluk görülmektedir,

EK II :

Ekiliş, Üretim ve Verim

Coğrafi ve iklim koşullarına uygun olarak, Türkiye'de 
oldukça çeşitli tarımsal ürünler elde edilmektedir. Bölgelere 
göre ürünler ağırlık kazanmaktadır. Örneğin, Doğu Anadolu'da 
hayvancılık büyük önem taşırken, Orta Anadolu'da tıuöubat ye
tiştiriciliği, sahil bölgelerinde ise özel kültür bitkileri 
daha yaygın yetiştirilmektedir,

1974 yılı itibariyle tarla ürünlerinin ekiliş, üretim 
ve verimleri Tablo E/l ve R/ü'de verilmiştir.



TABLO E/l : Hububat ve Baklagil Ekiliş, Üretim ve
Verimleri (1974)

Ürünler
Ekiliş
(ha)

Üretim
(ton)

Verim
(Kg/ha)

Buğday 8.750.000 11.000.000 1.257
Arpa 2.580.000 3.330.003 1.291
Çavdar 600.000 560.000 933
Yulaf 275.000 380.000 1.382
Kaplıca 58.000 80.000 1.379
Mısır 620.000 1.200.000 1.935
Darı 30.000 40.000 1.333
Pirinç 60.000 150.000 2.500
Kuş Yemi 1.320 1.800 1.364
Mahlut 215.000 225.000 1.047
Toplam Hububat 13.189.320 16.966.800 1.287
Bak La 34.000 54.000 1.588
Bezelye 3.000 3.500 1.167
Nohut 175.000 195.000 1.114
Fasulye 100.000 145.000 1.450
Mercimek 117.000 120.000 1.026
Börülce 2.000 ‘ 1.800 900
Fiğ 105.000 75.000 714
Burçak 60.000 60.000 1.000

Diğer O • vr O 10.373 -
Toplam Baklagil 606.350 664.673 1.096

Kaynak : DİE, Tarım İstatistikleri Özeti 1974, Yayın No:736.



TABLO E/2 : Endüstriyel Bitkiler, Yağlı Tohumlar ve Yumru 
Bitkiler Ekiliş, Üretim ve Verimleri (1974)

Ürünler
Ekiliş
(ha)

Üretim
(ton)

Verim
(kg/ha)

Tütün 376.792 178.899 475
şeker Pancarı 187.077 5.707.147 30.507
Kenevir lifi 8.000 8.900 1.113
Afyon Sakızı - - -
Anason 10.000 6.500 650
Pamuk 837.896 598.387 714
Keten lifi 14.000 3.500 250
Diğer 11.02b 15.502 -
Endüstriyel Bitkiler 
Toplamı 1.44b.790 6.518.835 -

Çiğit 837.896 957.510 1.136
Ayçiçeği 425.000 420.000 988
Susam 46.000 29.000 630
Haşhaş - - -
Keten Tohumu 14.000 7.500 536
Kendir Tohumu 8.000 3.000 375
Yer Fıstığı 18.000 44.000 2.444
Soya 3.500 8.500 2.429
Aspir 1.900 1.200 632 '
Kolza 700 900 1.286
Yağlı Tohumlar Toplamı 1.354.996 1.471.601 -
Kuru Sarmısak 12.000 58.000 4.833
Kuru Soğan 61.000 630.000 10.000
Patates 185.000 9.275.000 12.297
Hayvan Pancarı 800 20.000 25.000
Yumru Bitkiler Toplamı 260.» 000 2.983.000 -

Kaynak  : DİE,  Tarım İ s ta t i s t ik ler i  Özeti, 1974, Yayın No:  •
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Yem bitkileri (mısır, fiğ, burçak, yonca ve korunga) 

ekiliş alanı 35,000 hektar olup, dane yem üretimi 500 ton, 

yeşil ot üretimi 75.000 ton ve kuru et üretimi de 85,000 ton

dur.

Çeşitli sebzelerin üretim miktarı ise 8,908,136 ton

dur. Tablo 4/a'dan da, izlenebileceği gibi toplam ekili ala

nın 3/4*ünden fazlasında hububat yer almakta bunu sırasıyla

endüstriyel bitkiler, yağlı tohumlar ve baklagiller izlemek

tedir. Hububat içinde İ° 66,34 oranı ile buğday, baklagiller

de 2b,86 oram ile nohut, endüstriyel bitkiler içinde 

°/° 57,95 ile pamuk, yağlı tohumlarda ayçiçeği ve yumru bitki

lerde de patates başta gelmektedir.

Özellikle hububat, ve baklagiller ürün guruplarında, 

diğer ülkelere nazaran verim seviyesi düşüktür. Bununla bera

ber, son yıllarda tekniğin icaplarına yönelik çalışma gayret

leri, verimi müsbet olarak hissedilir derecede etkilemiştir.

Türkiye'de mevcut meyva ağaçları oldukça çeşitli, fa

kat narenciye fındık v.b.leri hariç, toplu meyvalık halinde 

değillerdir. Dolayısiyle gerek kültürel tedbirler ve gerekse 

diğer bakım işleri gereğince yapılmamakta ve verim düşük ol

maktadır. Başlıca meyva ağaçlarımızın sayıları ve üretimleri 

Tablo 5’de verilmiştir.

Son yıllarda ekiliş alanı oldukça genişleyen çayın eki— 

üşi 40.567 ha., üretimi ise 202 bin ton yaş veya 4 3 bin ton 

kuru yapraktır (1974 yılı)»



Zeytin ağacı sayısı da 1974 yılı itibariyle 71.155.000 
meyva veren yaşta 734.500 meyva vermeyen yaşta olmak üzere 
80.000.OOO'a yaklaşmıştır. Toplam zeytin üretiminin 840.000 
ton olup bunun 145.000 tonu yemeklik, kalanı yağlıktır.

Hayvancılık alanında da ülkemiz büyük bir potansiyele 
sahiptir. 1974 yılı istatistiklerine göre 76.427.000 baş hay
van mevcudumuz bulunmakta olup» bunun 4U.539 .OOO'i koyun, 
15.190.000’i kıl keçi, 3.556.000*i tiftik keçi, 13.3»7.OOO'İ 
sığır ve geri kalanı da manda, deve, at, eşek, katır ve do
muzdur. Bu rakamlardan da anlaşılacağı gibi mevcut hayvanla
rın yarısından fazlası koyun, 1/5'i keçi, l/5'i sığırdır.



TABLO E/3 î Başlıca Meyva Ağaçlarımızın Sayısı ve Üretimi
(1974)

Ağaç Sayısı (1.000 Adet)

Meyva Ağaçları
Meyve Ve
ren Yaşta

Meyve Verme
yen Yaşta

Üretim
(ton)

Antep Fıstığı 13.500 10.440 23.000

Badem 3 .'300 780 33.000
Ceviz 3.200 610 110.000

Fmd ık 214.000 24.895 244.000
Kestane 2.000 423 48.000
A rınut 10.600 2.600 230.000

Ayva 2.600 400 37.000
Elna 22.600 6.250 950.000
Erik 6.554 1.110 136.100 z
Kayısı 3 .'810 900 69.000
Nar 1.050 204 26.500
İncir 5.900 420 156.350
Kiraz 3.690 670 67.000
Şeftali 6.725 1.060 160.000
Vişne 2.231 565 33.000
Muz 1.235 20.700 795.000
Üzüm 795.000 (ha. ) 3.346.800
Limon 1.720 720 265.000
Mandalina 3.358 670 112.000
Portakal 7.'800 310 500.000

Kaynak : DİE, Tarım İstatistikleri Özeti, 1974, Yayın No:736.



Traktör kullanımının artışıyla, mer'a alanları tarla 

arazisi lehine daralmış ve böylece çoğunluğu mer'a besiciliği

ne dayanan hayvancılığımız oldukça sarsıntı geçirmiştir. Ha

len mer'a arazi kalite itibariyle de yetersizdir. Mer'aların 

ıslahı, ve bilgili bir otlatma, verim artırma için değil, hay

van varlığımızı koruma bakımından, derhal alınması gerekli 

zorunlu tedbirlerin başındadır.' Bu hayvanlarımızın verimi çok 

düşüktür. Yıllık ortalama süt verimi ineklerde 600 kg. koyun- 

larda 3b kg. keçilerde 40 kg., verimi, 1,5 kg. tiftik verimi 

yine 1,5 kadardır 1/ .

Yıllık süt üretimimiz 4.672.000 ton, et üretimimiz 

ise 225.700 tonu mezbahalarda kesilen hayvanlarda olmak üzere 

639*097 ton, yapağı üretimi 52.400 ton, kıl üretimimiz 

9.000 ton ve tiftik üretimi 5.'570 tondur 2/2/ •

Tiirkiye'de mevcut 38.660.000 tavuk ve horoz, 2.34b.000 

hindi bulunmaktadır. Tavuk yumurtası üretimi ise 2.559.207.000 

adettir. Son yıllarda modern tavuk işletmeleri giderek artmak

ta ve dana çok kültür tavukçuluğun önem kazanmaKtadır.

Fenni kovanlarla arıcılık ve Japon tipi ipek böceği 

yetiştiriciliği yıldan yıla gelişmektedir. 1974 yılında fen

ni kovan sayısı 777.307'ye ulaşmış, üretilen Japon tipi yaş 

koza 1.773 tonu bulmuştur. Yerli ve fenni kovanlardan 1974 

yılı bal üretimi 16.601 tondur _4/.

.1/ 2/ ̂ / : DÎE, Tarım İstatistikleri Özeti, 1974,Yayın No:73b. 

2/ : Türkiye Ziraat Odaları Birliği, a.g.e., s.105.



III. KIRSAL KESİM REFAH POLİTİKASI ÖNERİLERİ

A. DESTEKLEME POLİTİKALARI

B. GELİRİN İLKEL DAĞILIMI VE TOPRAK RBFCRMU

C. TARIM KESİMİNDE İSTİHDAM SORUNU





A. DESTEKLEME POLİTİKALARI

1. Giriş :

Devletin tarım kesiminde yürüttüğü destekleme 
politikaları, son yılların en güncel ve bu nedenle de, üze
rinde yoğun tartışmaların sürdürüldüğü konulardan birisidir. 
Kuşkusuz, sorunun bu denli önemli oluşu hiç de nedensiz de
ğildir. Bir kere, Türkiye'de tarım sektörü^ gerek ulusal ge
lir ve üretim, gerekse toplam ya da çalışan nüfus açısından 
birincil kesim olma niteliğini hala sürdürmektedir.

Nitekim, bugün Türkiye'de toplam nüfusun yaklaşık 
yüzde 60'ı kırlarda oturmakta ve buna dayalı olarak çalışan 
nüfusun bir o kadarı da geçimini tarımsal üretimden gerçek
leştirmektedir. Ayrıca, tarımın gerek ulusal gelir ve gerek
se dış-satım (ihracat) içindeki ağırlığı sürekli olarak göre
li azalmasına karşın, yine de ilgili kesimin ulusal gelire 
katkısı yüzde 25, dış-satıma katkısı ise yüzde 78 dolayların
dadır. Bu büyüklüklerin, yani tarım kesiminin ulusal gelir ve 
dış-satıma katkısı ile tarımda çalışan nüfusun toplam çalışan 
nüfus içindeki payının gelişmiş ülkelerde yüzde 10'un altına 
düştüğü düşünülürse, sorunun Türkiye için ne denli önemli ol
duğu daha kolay anlaşılabilecektir.

İkinci olarak, bugünkü nüfus artış hızı veri 
iken, Türkiye'nin 2.000 yılına 80 milyonluk bir ülke olarak 
gireceğini söylemek önemli bir sır olmasa gerektir. Bunun 
anlamı şudur; artan nüfus ve kentleşmeye ek olarak, halkın 
gelir düzeyinin de yükselmesi, zaman boyutunda tarımsal ürün
lere istemi (talebi) artıracaktır. Nitekim, 2.000 yılına





doğru kimi tarımsal ürünlere olan iç istemin günümüzdekine . 
göre, örneğin buğdayda iki katına, pirinçj ayçiçeği, sebze 
ve etde üç katına yükselmesi beklenmektedir. Kuşkusuz, öteki 
tarımsal ürünler yönünden de aynı biçimde bir istem baskısı
söz konusu olacaktır»

Ayrıca, halkın temel besin gereksinimlerinin
karşılanması yanında, tarımın beklenen temel iki işlevi daha 
var. Bunlardan ilki, gelişmekte olan yapım sanayii için ge
rekli olan tarımsal girdilerin nitelik ve nicelik olarak üre
tilmesidir. Tarımın ikinci işlevi dış ticaretle ilgili; Tür
kiye'nin sanayi yatırımları ve bugünkü yapım sanayiinin ge
rek duyduğu girdilerin dış-alımını (ithalat) gerçekleştire
bilmek için, dış satıma konu olan tarımsal ürünlerin üretimi
ni de, nitelik ve nicelik olarak geliştirmek gerekmektedir.

Tarımın bu işlevlerini yerine getirebilmesi için, 
devletin destekleme politikalarının, tarımsal üretimini plan
lanmasında etkin bir araç olarak kullanılması gerekir.

2 • Durun

Ülkemizde destekleme politikalarının yer yer ve 
zaman ürünü, yer yer ve zaman zaman ürünü, yer yer ve zaman 
zaman da üreticiyi destekleme amacına yönelik olduğunu sa
vunulmaktadır .

Tarım kesiminin büyük ölçüde doğal koşullara bağ
lı bulunması, üreticinin arzı düzenleme olanaklarının sınır
lılığı, tarım ürünlerindeki fiyat artışlarının doğuracağı 
olumsuz, etkiler, bunun üretici ve tüketici kesimdeki olumsuz



sonuçları ve sonuçta kırsal kesimde yaşayan milyonlarca insa

nın gelir düzeyinin çok düşük bir seviyede bulunması devletin 

destekleme politikası yoİTjyla tarım kesimine müdahalede W 

1unmasının genel gerekçeleridir.

Nitekim, Üçüncü Beş Yıllık Plan bu rekçeler- 

den hareketle, destekleme politikasının am; . ,nı şöyle sap

tamıştır: "Tarımsal Fiyat ve Gelirde isti. korumak, pa

zarlama kolaylıkları sağlamak, ekilebilir uzinin özellik

lerine ve iç-dış talebe uygun bir üretim y . ı içinde verim

liliğin artmasına yardımcı olmak".

Sorunu bu noktada, iki soruya indi.yeyerek tar

tışmak olanaklıdır. Birinci olarak, bugüne değin yürütülen 

uygulamalarla, yukarıda savunulduğu gibi, zaman zaınan ve yer 

yer ürünü, zaman zaman ve yer yer de üreticiyi destekleme 

doğrultusunda bir uygulama söz konusu mudur? Ya da bu uygu

lamaların, Üçüncü Beş Yıllık Planda belirtilen destekleme 

politikalarının amaçları doğrultusunda yürütüldüğü söylene

bilir mi?

2*1. Ürünü Destekleme Açısından

Devletin ürünü destekleme politikalarının, 

esas amaçlarından birinin tarımsal üretimi nitelik ve nicelik 

olarak ulusal ekonominin gerekleri doğrultusunda biçimlen

dirmek olduğu ileri sürülmektedir.

Ama ne var ki, 1938'den günümüze değin 

sürdürülen bu uygulamalarla bu amaçlara yaklaşıldığı pek 

söylenemez. Her ne kadar, 1950'lerden günümüze tarım kesiminde
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azıma ana mıyacak bir üretim artışının gerçekleştirildiğini 
söylemek olanaklı ise de, bu durum teknolojik gelişmenin do
ğurduğu üretim artışından çok, yeni toprakların tarımsal üre
time sokulması ya da girdi artışı gibi ek kaynak kullanımları
ile gerçekleştirilebilmiştir.

Nitekim, hava koşullarının çok elverişli 
olduğu yıllar sö \şı edilirse, günümüze değin tarım kesi
minde gerçekleştir: en yıllık gelişme hızları, hem yıllara 
göre büyük dalgalanmalar göstermiş ve hem de planlarda öngö
rülen hedeflerin oldukça altında kalınmıştır.

TABLO 18 : PLANLI DONEMDE TARIMSAL ÜRETİM ARTIŞI

Birinci Plan Dö
nemi Yıllık Orta
lama Artış Hızı ^

İkinci Plan Dönemi 
Yıllık.Ortalama 
Artış Hızı $

Plan
hedefi

Gerçek
leşme

Plan
hedefi

Gerçek
leşme

Bitkisel üretim 4,4 4,3 4,4 4,2
Hayvancılık ürün
leri 5,6 2,6 4,8 3,2
Orman Ürünleri 6,7 7,0 6,9 5,5
Su Ürünleri 23,0 6,0 9,1 5,2

Toplam Tarım 4,7 4,0 4,7 3,9

Kaynak : Üçüncü Beş Yıllık Plan S. 209

Bu tabloda, planlı dönemde, planlarca ön
görülen ve gerçekleşen tarımsal üretim artış hızları y ^
maktadır. Bitkisel üretiminin dışında kalan tüm tar ^
nnda, Planlarda öngörülen büyüklüklerle gerçekleş limi

.. Söz gelimı,lükleri arasında büyük farklılıklar gorulmektedl



hayvancılık ürünlerinde birinci ve ikinci planlı dönemler 
için, yüzde 5,6 ve yüzde 4,8'lik gelişme hızlan öngörülmüş, 
buna karşılık gerçekleşme hızları ancak yüzde 2,6 ve yüzde 
3,2'ye ulaşabilmiştir. Birinci plan dönemi için, su ürünle
riyle ilgili olarak yüzde 23*lük bir gelişme hızı öngörülmüş 
gerçekleşme ise ancak yüzde 6 olabilmiştir.'

Toplam tarımsal üretim için, Birinci Beş 
Yıllık Planda ortalama yüzde 4,7'lik bir artış hızı öngörül
müş , buna karşılık gerçekleşme yüzde 4 dolayında olmuştur. 
İkinci Beş Yıllık Planda ise, yine yüzde 4,7'lik bir artış 
hızı öngörülmüş ve fakat buna karşılık tarımsal üretimde ger
çekleştirilebilen yıllık ortalama üretim artışı ancak yüzde 
3İ9 dolaylarında olmuştur.

Tarım kesiminde gerçekleştirilen büyüme 
hızlanna gelir açısından yaklaşıldığında (ki, asıl Önemli 
olan budur; çünkü, kalkınma hızını dolaysız olarak belirle-

. (1) Vyen üretim artış hızı değil, gelir artış hızıdır bu bü
yüklüklerin planlarda öngörülen büyüme hızlarının altında 
kaldığı görülmektedir. Tarımsal gelirde gerçekleştirilen ar
tış hızları, hem planlarda öngörülen artış hızlarının yarı
sından daha düşük bir düzeyde oluşabilmiş, hem de yıllara 
göre artış hızları arasında büyük dalgalanmalar ortaya çık
mıştır. Nitekim, birinci ve ikinci planlı dönemler için»
İlk ortalama yüzde 4,7'lik bir gelir artışı öngörülmüş iken,

(1) Daha gerçekçi bir yaklaşım, çeşitli kırsal gelir
guruplarının fert başına düşen reel gelirinin, köy
lünün sattığı mal fiyatları endeksinin satın aldı
ğı mal fiyatları endeksine bölünmesiyle elde edile
cek bir "iç ticaret haddi" endeksi ile çarpılması 
sonucu saptanabilecek bir tür "reel gelir" karşılaş
tırması ile sağlanabilecektir»



son on yıllık dönemde, tanm kesiminde yıllık ortalama gelir 

artış hızı ancak yüzde 2 , 5 - 3  dolaylarında gerçekleştirile

bilmiştir.

Ayrıca, 1962-1973 döneminde gerçekleşti

rilen tarımsal gelirdeki artış hızlarına baktığımızda, aşa

ğıdaki tabloda açıkça görüldüğü gibi, tanm kesiminde belli 

bir yıl için, yüzde 13 dolayında bir gelir artışı söz konusu 

iken, başka bir üretim yılında da yüzde 11 dolayında bir ge

lir azalması söz konusu olabiliyor.

Sonuç olarak, devletin uyguladığı destek

leme politikaları, tarımsal üretimin ulusal ekonominin gerek 

duyduğu nitelik ve niceliğe ulaşmasına yetmemiştir. Tarımsal 

üretimin nitelik, nicelik ve ürün türü olarak biçimlenişi, 

tümüyle doğal koşulların, üreticilerin kişisel yeğlemeleri

nin ya da sosyal ve ekonomik yanından çok politik yönü ağır 

başan destekleme akımlarının etkisine bağlı bulunmaktadır.1

TABLO 19 : Planlı Dönemde Tarımsal Gelirde Meydana Gelen
Artışlar

Yıllar Tarımsal Gelir Tarımsal Gelirde
(Milyar TL.) Artış Hızları

1962 26,3 4,4
1963 20,8 9,7
1964 28,7 -0 ,5
1965 27,6 - 4 , 3
1966 30,5 10,8
1967 30,5 0,2
1968 30,9 1,6
1969 31» 3 1.2
1970 32,6 3,9
1971
1972
1973

36,8
36.7
32.8

13,1
-0 ,2

-10,5
kaynak : 1975 Yılı Programı S.  ^0-^2



2.2. Üreticiyi Destekleme Açısından
Ülkemizde küçük çiftçinin çoğunlukta ol

duğu, buna karşılık tarım topraklarının çok büyük bir bölü
münün büyük ve orta çiftçinin mülkiyetinde olduğu bilinen 
bir gerçektir.

Nitekim, son yılların resmi verilerine gö- 
re't Türkiye çiftçisinin yüzde 69'u 50 dönümden küçük toprak 
Üzerinde tarım yapmaktaj bunların işledikleri alan tüm eki
lebilir toprakların ancak yüzde 25'ini oluşturmaktadır.' Öte 
yandan j 200 dönümden daha büyük toprağı olanlar, tüm çiftçi
nin yüzde 4'ünü oluşturmalarına karşılık, bunlar ülkenin ta
rım topraklarının yüzde 40’mı ellerinde bulundurmaktadırlar. 
Aynı biçimde, toprak düzenindeki bu dengesizlik, tarımsal 
gelirlerin dağılımına da yansımaktadır.

Günümüze değin uygulanan biçimiyle ister 
fiyat ister fiyat dışı araçlarla olsun, tarım kesimine yapı
lan devlet desteğinden büyük payı alanların, daha önce deği
nilen dengesiz toprak dağılımı nedeniyle yoksul köylüden çok, 
büyük toprak sahipleri olduğu söylenebilir. Örneğin, hektarı-^ 
na bugünkü değeriyle 50 bin liranın üzerinde devlet yatırına 
yapılarak gerçekleştirilen sulana şebekelerinde çiftçi aile
lerinin yüzde 4'ü tüm toprağın yüzde 34*ünün sahibi bulunmak
ta ve bu alanlarda 30 bin dönüme yakın aile mülkü topraklara 
rastlanabilmektedir. Toprak değerinin komşu kuru tarım alan
larına göre 10-15 kat arttığı sulama şebekelerinde, büyük 
toprak sahiplerinin, devlet yatırımlarının sağladığı değer 
artışından ortaya çıkan kazancı büyük olmaktadır.



Bugün tarım topraklarının mülkiyet açısın
dan dağılımı veri ikenj büyük ölçüde dar gelirli halkın öde
diği vergilerden oluşan hazine kaynakları ile karşılanan ta
rımsal girdi ucuzlatmalarında da durum aynıdır. Örneğin^ geçen 
yıl gübrede yapılan indirim sonucu hâzinece katlanılan 5 mil
yar liranın üzerindeki sübvansiyonun yaklaşık 2 milyar lira
sından Türkiye çiftçisinin ancak yüzde 4'ünü oluşturan 160 
bin olayındaki büyük çiftçi ailesinin yararlandığını söyle
mek olanaklıdır.

Devlet destekleme alımlarına konu olan 
ürünlerin desteklenmesinden kimlerin yararlandığı noktasına 
gelince; küçük üretici gelir düzeyini olumlu yönde etkilemek 
amacı ile külfeti hazine kaynaklarınca karşılanan yüksek ta
ban fiyatı uygulamalarından en büyük payı yine büyük işletme
ler almaktadır. Söz gelimi, buğday üretiminde, tüm üreticinin 
ancak yüzed 3'nü oluşturan 55 bin dolayındaki çiftçi ailesi 
Türkiye'de yılda pazarlanan buğdayın yüzde 41'ini aynı biçim
de pamuk çiftçisinin de yüzde 4'ünün pazarlanan pamuğun yüzde 
35'ini ürettiği bilinen bir gerçektir.

TABLO 20 : Destekleme Politikası Sonucu Şeker Pancarı Üreti
cisine Aktarılan Kaynakların İşletme Büyüklükle
rine Göre Dağılımı, 1973

İşletme 
Büyüklüğü 
(Dekar)

İşletme Sayısı
Üreticinin Eli
ne geçen (S,.)

Üretici Başına 
(TL.)

0- 5 100.'857 335.752.600
6-10 56.757 413-665.800 7.288
11-20 30,408 412.665.300 13.571
20-30 7.174 171.591.000 23.918
31-50 3.005 110.967.300 36.928
51-100 740 45.412.200 61.368
101 + 137 18.492.900 134.984

t o p l a m 199.078 1.528.547.100 -
Kaynak : Destekleme Politikası Uygulamasının Üreticiler Üzerindeki Etkileri DPT. 1976 S.21



TABLO 21 : Antbirlik Ortağı İşletmelerin İşletme Büyüklüğü,
Üretici Başına Gelir ve Aktarılan Kaynak :

İşletme
Büyüklüğü
(Bekar)

İşletme
Sayısı

Üretici Başına 
Gelir (TL.)

Aktarılan 
Kaynak (TL.)

0- 5 124 7.900 979.600
6- 10 420 15.894 4.657.500
11- 20 1.411 27.031 38.141.200
21- 30 1.426 47.062 67.110.500
31- 40 1.369 74.479 102.099.600

0m1H 1.074 87.738 94.231.200
51-100 1.462 154.522 225.766.200

101-200 458 252.179 115.498.000
201-500 102 665.613 67.892.600
501-1000 4 1.244.250 4.977.400
TOPLAM 7.850 723.371.400
Kaynak : AGE S.24

Tablo 20'de şeker pancarı üreticisine ak
tarılan kaynaklar yer almaktadır. Burada açıkça görüldüğü gi
bi, destekleme alım politikasından en büyük payı yine büyük 
üreticiler almaktadır. Nitekim, 0-10 dekar büyüklükte topra
ğa sahip küçük üreticiler, toplam çiftçi ailelerinin yüzde 
78'ni oluşturmalarına karşılık, aktarılan kaynağın ancak yüz
de 50’sine sahip olabilmektedirler. Öte yandan, toplam çiftçi 
ailelerinin yaklaşık ancak yüzde 2'sini oluşturan 31 dönüm
den büyük işletmeler, aktarılan kaynağın yüzde 12*sini almak
tadırlar. Başka bir deyişle, üretici başına aktarılan kaynak,



0—5 delear büyüklükteki işletmelerde 3.527, 6-10 dekar büyük
lükteki işletmelerde 7.288, 11-20 dekar büyüklükteki işlet
melerde 13.571 lira iken; 100 dönümden büyük şeker pancarı 
üreten işletmelerde, üretici başına düşen kaynak aktarımı 
135 bin lira dolaylarındadır.

Aynı doğrultuda bir gelişmeyi pamuk üreti
cilerinde de gözlemek olanaklıdır. 21 nolu tabloda görüldüğü 
gibi, 0-5, 6-10 ve 11-20 dönüm büyüklükteki pamuk işletmele
rinde üretici başına aktarılan kaynak, sırasıyla 7.900,
15.894 ve 27.031 lira olmasına karşılık, bu büyüklükler 
201-500 dönüm toprağa sahip üreticiler için 1.244.250 liraya 
kadar ulaşabilmektedir. Başka bir deyişle, çiftçi ailelerinin 
yaklaşık yüzde 25'ini oluşturan 0-20 dönüm büyüklükteki küçük 
pamuk üreticileri aktarılan toplam kaynağın ancak yüzde 6'na 
sahip olmasına karşılık, çiftçi ailelerin yüzde 25'ini oluş
turan 51 dönümden büyük pamuk üreticileri aktarılan toplam 
kaynağın yaklaşık yüzde 58'ini ellerine geçiriyorlar.

2.3. Toprağın Özelliklerine Göre Kullanılması
Açısından

Tarımda en önemli üretim öğesinin toprak 
olduğu bilinen bir gerçektir. Tarımda ve buna dayalı olarak 
da sanayide yapılacak atılımlar, büyük bir ağırlıkla topra
ğın maksimum düzeyde değerlendirilmesine bağlı bulunmaktadır. 
Toprağın maksimum düzeyde değerlendirilmesi, yalnızca birim 
alandan maksimum verimi almak demek değildir. Aynı zamanda, 
toprağın zaman içinde sürekliliğini sağlamaktır. Gereğince 
kullanılmadığı takdirde toprak, yorulabilir, besin maddesi



dengesi bozulabilir, yapısal özellikleri yozlaşabilir. Bun
dan ötürü, toprağın belli temel ilkeler doğrultusunda kulla
nılması gerekmektedir. Bu temel ilkelerin başında da, topra
ğın kabiliyetihe göre kullanımı gelmektedir.

Tablo 22'de Türkiye'de arazi kullanma bi
çimi ve arazi kullanma kabiliyet sınıfları birlikte gösteril
miştir.

Türkiye'de bugünkü arazi kullanma durumu 
ile optimal kullanma durumu arasındaki farklılaşmayı göster
mek için 23 no.lu tablo düzenlenmiştir.

Bu veriler göstermektedir ki, optimal ara
zi kullanımını gerçekleştirebilmek için, bugünkü tarım alan
larını kullanma biçimlerinden büyük oranda dönüşümler yapmak 
gerekmektedir o

Her iki tablonun birlikte incel ekmesinden 
ortaya çıkan sonuç şudur: Bugune değin, uygulanan enel ta
rım politikalarının ve destekleme politikalarının arazinin 
özelliklerine göre kullanımını sınırlayan, bazı olumsuz et
kileri olduğu söylenebilir. Ötedenberi, desteklemeye konu 
ürünlerden bir bölümüne sağlanan fiyat desteği, o ürünlere, 
aynı ekoloji içinde yetiştirilene göre göreli bir ayrıcalık 
kazandırmış, sürekli ekim alanlarında toprağın, çoraklaşması
na, kimi ekim alanlarında da toprağın erozyona uğraması so
nucuna varan oLumsuz etkiler yaratmıştır.



TABLO 22 TÜRKİYE'DE ARAZİ KULLANMA ŞEKLÎ VE ARAZİ KOLLANMA KABİLÎYETÎ SINIFLARI

Arazileri _ilazma Şekli A R A K U L L A N M A K A B İ L İ Y E T İ S I N I P  L A I I

I. Sınıf II.Sınıf III.Sınıf IV.Sınıf V.Sınıf VI.Sınıf VII.Sınıf

1. Tarım Arazi 4."77.914 5.977.981 5.'33.591 4.598.541 15.904 3.864.073 2.222.484

e. Sulu Tan® 
d. Bağ-Dançe 
t. Özel Mahsuller

9.990 
815.083 

1.413.143 
176.3S5 

33.333 •

3.351.646 
• j^^ .033 

833.692
- 00 •rn.-.r-,

öo. ’ ^3

00.744

475.027

3.320.744 
743.898 
222.893 
-73.383 
135.123

9.083
2.698
3.980

143

2.296.343
392.275

33.342
205.990
235.122

966.698
698.208

4.260
111.137
442.181

2. Çayır-Ker'a Arazisi 176.260 547.,22 i^5.384 1.728.317 103.971 4.371.170 13.992.571
. Çayır A.razisi 
i . l.er’a .rasisi

69.062
107.138

148.998
398.724

90.163
717.811

32.120
1.646.197

81.287
22.684

49.353
4.3217817

106.326
13.886.335

. Orrnn-1unda Arazisi 17.253 1.78.402 4;'i. joi 839.782 31.107 2 .2777217 19.652.299
а. Orman Arazisi
б . Punda Arazisi

5.824
11.459

91.264
87.138

320.724
149.157

575.626
264.156

9.462
21.645

1.244.673
1.032.544

12.886.876
6.765.421

4. Keskûn Arazi 39.375 52.759 42.281 37.577 471 48.676 56.402 298.946
5. Diğer Arazi Tipleri 14.601 47109 25.610 3.170.548

a. Sazlık Bataklıklar 
1. Irmak Yatakları
c. Sahil Kualan
d. çıplak Kayalar

14.601 4.9.09 25.610 6.633
192.229
40.357

21931.328
6. Sınıflar Toplam 5.010.802 6.756.664 7.573.337 7.204;217 166.054 10.565.245 35.949.366 3.469.494

7. Su Yüzeyleri

Kullanma 
VIII.Sın, Şekilleri 

______________ Toplamı

27.192.388

16.795.732 
5.802.173 
2.990.037 
1.062.676 
1.041.770

21.745.995

645.229 
22.100.766

23.465.441
15.465.951 

8.331.490 

576.487 

3.214.868

50.953 
192.22? 
40.357 

2.931.329

76.695.179

1.102.341

T O P L A 77.797.520

Kaynak : Topraksu Genel Müdürlüğü



A r a z i K  u1  1  a  n  ma Ş e k l i

ünT/ırTTOi? n'r\T>T? tv>w Tarım Arazileri
JJUİ1UÇUJ.11 Çayır Orman

Kuru Sulu Bağ Özel Mer’a Punda Meskûn
Tarım Tarım Bahçe Ürünler Arazisi Arazisi Arazi

1- Güneydoğu Dönüşümden önce 2233 96 151 13 2037 958 19
Dönüşümden sonra 910 1485 250 123 1745 975 10

2— Doğu Karadeniz Dönüşümden
Dönüşümden

önce
sonra

320
145

17
26

2
4

271
335

493
570

1042
1065

7
6,2

3- Trakya-Bflarmara Dönüşümden
Dönüşümden

önce
sonra

2878
1280

185
1462

82
219

123
177

590
471

. 3225 
3214

122
93

4- Doğu Anadolu Dönüşümden
Dönüşümden

önce
sonra

2216
1541

480
1320

22
113

4 8296
8041

2398
2415

62
27

5- Akdeniz Dönüşümden önce 580 421 177 108 879 3186 36
Dönüşümden sonra 1526 1065 193 149 1075 3235 23

6- Ege Dönüşümden önce 933 415 140 332 470 3096 55
Dönüşümden sonra 368 855 143 375 545 3100 28

7- Batı Karadeniz Dönüşümden
Dönüşümden

önce
sonra

1607
828

204
547

40
47

140
235

371
694

3083
3100

39
31

8- Orta Doğu Dönüşümden önce 1890 263 69 36 2784 1031 32
(Doğu Geçit) Dönüşümden sonra 957 750 148 - 3038 1144 26

9- İç Ege(Batı Geçit) Dönüşümden önce 1905 1.93 70 5 881 2122 31
Dönüşümden sonra 770 953 110 10 1158 2175 17

10- Orta Anadolu Dönüşümden önce 7095 717 309 10 5036 3326 168
Dönüşümden sonra 3568 3443 562 20 5494 3406 139

T O P L A M Dönüşümden önce 21657 2991 1062 1042 21837 23467 571
Dönüşümden sonra 11893 11906 1789 1424 22831 23829 454,2

Kaynak : 1- Topraksu Genel Müdürlümü
2“ J^nlara^İt11115'11 VG Ur8*im pıadaması t.M.M.O.B. Ziraat Müh.Odası,Yayın No.49,
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3♦ Destekleme Politikasınla Amaçları

3.1. Ekonomik Amaçlar

Devletin destekleme politikalarının eko
nomik amacı, tarımsal üretimi nitelik ve nicelik olarak ulu
sal ekonominin gerekleri doğrultusunda biçimlendirmek, bunun 
için de, tarımsal üretimin oluşumunu, doğal koşulların, üre
ticilerin bireysel yeğlemelerinin ve politik yanı ağır basan 
yanlış alım politikalarının etkisinden kurtarmaktır. Açıkça
sı, bu politikaların ekonomik amacı, tarımsal üretimin ulusal 
kalkınmaya olan dolaylı ve dolaysız katkısını en yüksek düze
ye ulaştırmak ve bu gereklere uygun nicelik ve nitelikteki 
tarımsal ürün türlerinin üretilmesini gerçekleştirmektir.

3.1.1. Tarımsal Üretimin Ekonomik Kalkınmaya 
Dolnvsız Etkisi Açısından

Daha önce de belirtildiği gibi, 
Türkiye'de tarım kesiminde üretim artış Hızları, gerek plânlı 
dönemde, gerekse daha önceki dönemlerde, hem istenilen büyük
lüklere ulaştırılamamış ve hem de yıllar itibariyle büyük 
farklılıklar göstermiştir. Tarımsal üretim artış hızlarındaki, 
düzensizlikler ve bu artış hızlarının beklenen büyüklükte 
gerçekleştirilememiş olması, ulusal gelirdeki artış hızı bü
yüklüklerini olumsuz yönde etkilemiştir.

Tüm bunlara bakarak, Türkiye'de 
tarımsal üretimin büyük ölçüde doğal koşullara bağımlı bu
lunduğu, özellikle küçük köylü işletmelerinde çağdaş tekno
lojilerden yeterince yararlanılamadığı, dünya ölçülerine



göre tarımda üretkenliğin çok düşük bir düzeyde bulunduğu ve 
devletin destekleme politikalarının bu amaçları sağlayamadığı 
söylenebilir.

Devletin destekleme politikaları, 
tarımsal üretimi plânlamanın etkin bir aracı olarak kullanı
labilirse tarımsal üretimdeki artış hızları hem istenilen bü
yüklüğe ulaştırılabilir ve hem de tarımsal üretimde yıldan 
yıla görülen dengesizlikler ortadan kaldırılabilir. Sonuç 
olarak, tarımsal ya da tarımsal gelir artış hızlarının yük
sek bir boyuta ulaştırılması, dolaysız olarak, ulusal kal
kınma hızı büyüklüklerini de hiç: kuşkusuz olumlu yönde etki
leyecektir.

3.1.2. Tarımsal Üretimin Ekonomik Kal-
kmmaya Dolaylı Etkisi Açısından

Bugüne değin, tarımsal ürünlerin 
ulusal ekonominin gereklerine uygun nitelik, nicelik ve tür
de üretilmediği bilinen bir gerçektir. Devletin destekleme 
politikalarının esas amaçlarından biri de, gerek ulusal sana
yiinin girdi ve gerekse gelişen nüfusun gereksinmelerine ce
vap verecek bir biçimde, nitelik, nicelik, tür ve elverişli 
fiyatla tarımsal ürünlerin üretimini gerçekleştirmek olmalı
dır.

Ayrıca, yine bilinmektedir ki, 
Türkiye'de dış ticaretin yapısı, ulusal kalkınmayı sınırla
yan önemli etkenlerden birisi durumundadır. Sanayileşmenin 
henüz başlangıçta bulunduğu ülkemizde, dış ticaretin bu ni
teliğini olumlu yönde etkilemede, yine tarım kesimine önemli



yükümlülükler düşmektedir. Kısacası, Devletin destekleme 
politikaları dış satıma konu olan ürünlerin nitelik nicelik 
ve tür olarak gelişmesini de gerçekleştirmeyi amaçlamak zorun
luluğundadır .

3.2. Destekleme Politikalarının Sosyal ve Siya
sa;}: Amaçları

Destekleme politikalarının sosyal ve siya
sal amaçlarına ilişkin olarak, değişik çalışma, araştırma ve 
uygulamalar incelendiğinde, genel olarak şu noktaların üze
rinde, durulduğu görülmektedir :

- Kır-Kent gelir farkı konusu

- Gelir istikrarı konusu

- Beslenme Konusu

- Göç-kentleşme sorunu

- Kır kesiminin demokratikleşmesi sorunu

Devletin tarım kesimi üstüne yürüttüğü 
destekleme politikalarının, bu çerçeve içinde amaçlarının ne 
olacağının belirlenebilmesi için, sorunun daha dar bir kap
samda ve somutlaştırılarak ele alınması gerekmeictedir. Örne
ğin, birinci konuda destekleme politikası, bu farkı azaltmayı 
mı yoksa kent lehine artırmayı mı amaçlamaktadır? Yine aynı 
biçimde, yürütülen destekleme politikası ile göç-kentleşme 
olayı ne yönde etkilenmek istenmektedir? Sorun yalnızca kır- 
kent arasında değildir. Destekleme politikalarının, tarım 
kesiminin iç yapısı için neleri amaçladığı konusu, sorunun 
asıl can alıcı noktasını oluşturmaKtadır.



Destekleme politikalarının ekonomik amaç- 
arı ile sosyal ve siyasal amaçları ayrı kategoriler olmasına 
karşın, bunları birbirinden soyutlayarak kavramaya çalışmak 
ya da bunları toplumsal bayatın birbirleriyle ilişkisi olma
yan. ayrı bölümleri olarak düşünmek doğru değildir.

Tarım kesimine ilişkin olarak yürütülen 
destekleme politikalarının ekonomik amacının, tarımsal üreti
mi ulusal ekonominin gerekleri doğrultusunda nitelik ve nice
lik olarak geliştirmek olduğunu ya da en azından bu olması 
gerektiğini biliyoruz. Aynı biçimde, devletin destekleme po
litikalarının sosyal ve siyasal amaçlarının da, gerek Kır-kent 
arasında, gerekse kır kesiminin kendi içindeki gelir farklı
lıklarını küçük üreticiler çıkarına düzeltmek ve giderek hem 
ekonominin ve hem de toplumsal hayatın demokratikleşmesini 
gerçekleştirmek olması gerekir.

Bu genel doğrulardan yola çıkarak, des
tekleme politikalarının ekonomik, sosyal ve siyasal amaçları 
arasındaki yakın ilişkiyi somut olarak ortaya koymak gerek
mektedir. Ülkemizde hayli yaygın olan küçük üreticiliğin bü
yük bir bölüğünün ilkel ve yer yer de ataerkil üretim ilişki
leri içinde bulunduğu bilinen bir gerçektir. Başka bir deyiş
le, küçük toprak birimlerinde üretimde bulunan çiftçiler, 
yalnızca ekonomik açıdan değil, sosyal ve siyasal açıdan da 
aracı., tefeci ve büyük toprak sahiplerinin baskısı altında 
bulunmaktadır. Devletin destekleme politikaları, büyük bir 
ağırlıkla küçük üreticilerin çıkarları doğrultusunda yürütül
mez ise, bu politikaların yukarıda anılan ekonomik, sosyal ve 
siyasal amaçlarına ulaşmak bir yana, bu amaçlara yaklaşım bi
le .yapılamaz.



Bugüne değin yürütülen uygulamalarda, 
destekleme politikasının toplumsal amaçları, genel ölçekte 
ya da "köylünün" tümü yaklaşımıyla ele alınmış, küçük üreti
ciler bu yaklaşım içinde ele alınmamıştır.

Gerçekten, Birinci Beş Yıllık Kalkınma 
Plânında destekleme politikasının toplumsal amaçlarına iliş
kin olarak iki konu üzerinde durulmuştur: Beslenme ve plânın 
genel sosyal amaçlarına uygun olarak, gelir dağılımını düzelt
mek ve kente göçleri kontrol etmek. Aynı konular ikinci plân
da da korunmuş; üçüncü plânda ise, destekleme politikasının 
toplumsal amaçlarından çok, ekonomik amaçlarına değinilmekle 
yetinilmiştir.

0 halde, destekleme politikalarının top
lumsal amaçlarına 1961 Anayasamızın genel siyasal tercihle
rinden hareketle, küçük üreticilere dönük bir içerik kazan
dırmak gerekmektedir. Yeni yaklaşımda şu amaçlar önem ka
zanmaktadır :

- Parasal, teknik ve fiziki desteklemelerin 
küçük tarım işletmelerine yöneltilerek, 
gelir düzeylerinin yükseltilmesi,

- Birinci amaca bağlı olarak da, küçük 
üreticilerin ekonomik ve siyasal baskı
lardan kurtarılmasının gerçekleştiril
mesi,

Küçük üreticiler, devletin yürüttüğü des
tekleme politikaları sonucu güçlendikçe bunların büyük işlet
melere ya da büyük toprak sahiplerine ve aracılara olan



ekonomik ve siyasal bağımlılıkları giderek azalacak ve böy- 
lece kırsal hayatın demokratikleşmesine önemli bir katkıda 
bulunulmuş olacaktır.

Bu amaçlar doğrultusunda bir yaklaşımın 
geliştirilebilmesi için, küçük tarım işletmeleri kavramının 
açıldığa kavuşturulması gerekmektedir. Bu gurubun gerek böl
ge ve gerekse ülke ölçeğinde nitel ve nicel olarak tanımla
nabilmesi için, kuşkusuz ayrıntılı çalışmalara gerek vardır. 
Ancak, asıl önemli olan, temelde böyle bir seçeneğin yapıl
mış olmasıdır.

Böyle bir seçim yapılmış olsa bile, amaç
lanan doğrultuda bir uygulama yapabilmen: belli koşullar al
tında olanaklıdır. Haşhaş, pancar ve tütünde olduğu gibi des
teklemeye konu olan ürünlerde bildirimli ve denetimli bir 
ekim yaptırmak birinci koşuldur. Bu da sağlıklı ve güvenilir 
çiftçi kütükleri düzenlenmesi ön koşuluna bağlıdır ki; des
tekleme politikalarının sonuçları küçük üreticierin çıkarları 
doğrultusunda gerçekleştirilebilsin.

4. Destekleme Poli t ikasının-Araçları

Destekleme politikalarının amaçları ile bu amaç
ları gerçekleştirebilmek için seçilecek araçlar arasındaki 
ilişki son derece önemlidir. Destekleme politikalarının amaç
larına ulaşabilmesi, büyük oranda amaçlarla çelişmeyen araç
ların seçilmesi ve kullanılmasıyla olanaklıdır. Araçların 
seçimi ve kullanılması açısından yapılacak yanlışlıkların, so
runu, içinden çıkılmaz, karmaşık ve çözümü güç bir duruma ge
tireceğini kesinlikle söyleyebiliriz.



Ülkemizde, tarım kesiminde yürütülen destekleme 
politikaları, genellikle "fiyat desteği" biçiminde benimsen
miş, tarım kesiminin yapısını değiştirecek nitelikteki fiyat 
dışı önlemler, hem gerekli biçimde ele alınmamış, hefa de üre
tici tarafından yeterince benimsenmemiştir.

Yalnızca fiyat yolu ile destekleme girişimi^ 
doğal olarak tarım kesimindeki gelir düzeyinin düşüklüğü ve 
gelir dağılımının dengesizliği sorunlarının çözümüne yetme
miştir. Tam tei'sine, pazar için üretim yapma olanağı sınırlı, 
kendi aile gereksinimleri için üretim yapan tarımsal işletme
ler, destekleme politikalarından ya hiç yararlanmamış ya da 
çok az bir yarar sağlamışlardır. Büyük ölçüde üreticinin de
netimi altında olmayan, dış değişkenlere bağımlılığın ortaya 
çıkardığı bölgeler arasındaki tarımsal üretim farklılaşması, 
destekleme uygulamalarından yararlanmada, bölgeler arası 
eşitsizliği daha da artırıcı, destekleme amaçları ile çeliş
kili bir durumu yaratmıştır.

Tarıma ilişkin temel yapısal sorunlar çözümlenme
den, fiyata dayalı destekleme girişimlerini sürdürmek, amaç
lanan adaleti sağlayamayacaktır. Bu yargıdan, destekleme po
litikalarının yalnızca fiyat dışı araçlarla yürütülmemesi 
aksine, koşullara uygun olarak fiyat ve fiyat dışı destekleme 
araçlarının birlikte ve belli bir uyum içinde kullanılması 
zorunludur.

Ülkemizde fiyat dışı destekleme araçlarının kul
lanımını zorunlu kılan, bir öteki neden de, uzun dönemde ulus
lararası düzeyde ve dış pazarlarda tarımsal ürünlerimizin re
kabet koşullarının oluşturulması gereğidir. Bundan ötürü,



te .-imin temel sorunlarının, bu arada girdi, verimlilik^ ma- 
lı/et, örgütlenme, pazarlama, satış gibi önemli sorunların 
çözümlenmesi, tarım kesiminin yapısının iyileştirilmesi ge
reği kaçınılmazdır.

Fiyat dışı destekleme araçların kategorik olarak 
şöylece sıralamak olanaklıdır :

- Örgütsel araçlar
- Kamusal araçlar
- Yasal araçlar

4.1. Örgütsel Araçlar :

Ötedenberi uygulanan destekleme politika
larının temel örgütsel araçları olarak^ tarım satış koopera
tifleri ve birlikleri ile bazı Kamu İktisadi Teşebbüsleri 
kullanılmıştır.

Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri, 
1935 tarih 2834 sayılı yasa uyarınca kurulmuşlardır. Tarım 
Satış Kooperatifleriyle ilgili bu yasa^ çağdaş kooperatifçi
lik anlayışına uygun bir nitelik taşımamaktadır. Tarım Satış 
Kooperatiflerinin ve Birliklerinin yönetim, örgütlenme ve 
işleyiş biçimleri, hızlı bir değişim ve gelişim süreci içinde 
bulunan toplumun temel seçeneklerine ters düşmektedir. Sözko- 
nusu kooperatiflerin ve birliklerinin ortakları ile olan 
ilişkileri biçimseldir. Üreticiler açısından, ortak olup ol
mamak arasından önemsenecek bir fark yok gibidir. Bugüne de
ğin, bu kooperatif ve birlikler, destekleme alımlarınm basit 
birer aracı olarak kullanılmışlardır. Destekleme alımlarından



doğan tüm zararlar, hep devlet tarafından karşılandığı, 
almalarda zarar sözkonusu olsa bilei hizmet karşılığı belli 
bir komisyon verildiği için, işletmeoilik açısından belli 
bir çaba gösterme gereksinimi duyulmamıştır. Yatırımlarıj 
kuruluş amaçlarınai kalkınma planlarına, ortaklarının çıkar
larına uygun, belirli bir plâna dayalı değildir.

Üçüncü Beş Yıllık Plânda*da belirtildiği 
gibi: "Kamu İktisadi Teşebbüslerinin örgüt biçimi, genellik
le işlevleri ile bağdaşmamaktadır.1 Gerçekten bu teşebbüsle
rin örgütlenme biçimleri ile görevleri arasında bir uyum 
gözetilmiş, tamların birbirleriyle olsun, gözetme ve denetle
me mercileri ile olsun ilişkileri iyi düzenlenmemiştir.' Bun
ların tümünü bir bütün olarak ele alıp gözeten, bütçe ve hazi
ne ile bağlantılarını sağlayan, plân hedef ve ilkeleri açı
sından bunları yönlendiren bir üst kuruluş bulunmamaktadır. 
Kamu İktisadi Teşebbüslerinde pazarlamaj maliyet - muhasebe, 
tedarik, stoK kontrol ve araştırma konularına yeterli ölçüde 
yer verilmemektedir. Yatırım ve işletme görevleri ile oran
tılı bir sermayeye sahip olmadıklarından, büyük borç ve aşı
rı faiz yükü altındadırlar. Ayrıca pazarlama ve tedarik yön
temleri yetersiz düzeyde bulunmakta, araştırma ve geliştirme 
birimleri ise bu teşebbüslerde etkin bir rol oynamamaktadır. 
Uzun, orta ve kısa dönemli programlamaya gereken önem veril
memektedir. Günlük işler pek çok sayıda idari ve teknik per
sonelin zamanını almakta, yatırım konularına ilişkin proje 
ve mühendislik hizmetleri, bu teşebbüslerde önemleri ile 
orantılı bir yer almamaktadır.



Destekleme politikalarının temel örgütsel 
araçları olan Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri ile 
Kamu İktisadi Teşebbüsleri arasında, destekleme politikala
rının oluşturulması, planlanması, uygulanması ve genel plân 
hedefleri ile uyumlu ortak önlemlerin alınması açısından ne 
üst düzeyde, ne de alt kademelerde yatay ve dikey hiçbir 
ilişki kurulmamıştır. Parklı yaklaşımlarla destek programları 
hazırlanıp, yürütülmektedir.

Destekleme politikalarının örgütsel araçla
rını etkin bir biçimde kullanabilmek için, destekleme politi
kalarının ekonomik, sosyal ve siyasal amaçları doğrultusunda, 
bu araçların hem yapısını, hem işleyiş ve örgütleniş biçim
lerini ve hem de birbirleri ile olan ilişkilerini yeniden dü
zenlemek gerekmektedir.

Kooperatifçilik yönünden bu düzenleme, kü
çük üreticilerin kendilerinin sağlayamayacağı üretim araçla
rının kullanımının toplulaştırılması koşuluna bağlı olarak, 
arazi kullanımını ve üretimi plânlamak, verimliliği artırmak, 
tarımdan kaynak aktarmak, toprak-insan ve topraktaki mülkiyet 
ilişkilerini değiştirmek amacına yönelik bir örgütlenme, yöne
tim ve işleyişi biçimlendirmelidir. Basit ve anlaşılır yapıda, 
işleyişi kolay ve ucuz, yetki ve sorumluluk dengesi her düzey 
ve kademede sağlanmış, hizmetli etkili, sürekli ve hızlı gö- 
türülebilir, koordinasyona, işbirliğine ve işbölümüne uygun, 
ekonomik ve sosyal gereklere göre düzenlenmiş, boyut ve kap
samı ülke ölçeğinde belirlenmiş bir kooperatifçilik modeli, 
hem örgütlenme hem yönetim ve hem de işleyişi bakımından ülke 
gereklerine yeterince cevap verebilecek bir kooperatifçilik 
uygulaması olacaktır. Kooperatifçilikle ilgili mevzuat bu amaç
lar doğrultusunda değiştirilmelidir.
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Kamu İktisadi Teşebbüslerinin yeniden dü

zenlenmesini ilişkin ilke ve önlemler, Üçüncü Beş Yıllık Plân

da belirtilmiştir : "Bu teşebbüslerin etkinlik ve verimlilik

lerini üstün bir düzeye çıkarmak, kaynak yaratma olanaklarını 

artırmak, bunlara teknoloji birikimini, adaptasyonunu ve üre

timi gerçekleştirecek ve kendi kendilerini yenileyecek bir 

yapı ve işleyişi kazandırmak, hedeflenmiştir. "Bu hedefler 

doğrultusunda alınacak önlemler, saptanmış ilkeler, Üçüncü 

Beş Yıllık Plânda da belirtilmiş olmasına karşın, bu önlemle

ri yeterli saymak olanaklı gözükmemektedir. Örneğin, bu gi

rişimleri bir bütün olarak ele alıp gözeten, bütçe ve hazine 

ile ilişkilerini düzenleyen, plân hedef ve ilkeleri açısın

dan bunları yönlendiren bir üst kuruluşun oluşturulması ge

reğinden söz edilmemekte, yalnızca bir önemli sorun olarak 

belirtilip, geçilmektedir. Görev ve Hizmet alanı birbirine 

benzer, birbirleriyle yakından ilgili olan bu girişimlerin 

bir bütün olarak ele alınması ve bunlar için merkezi kademe

de bir yönetim, gözetim, denetim ve plânlama biriminin oluş

turulması gerekmektedir.

Bu örgütsel araçlar arasında eşgüdüm sağ

layacak, ilişkilerini düzenleyecek, yurt ekonomisinin genel 

konjoktürü ile dengeli, para, kredi, üretim dış-ticaret ve 

tüketim politikaları ile uyumlu bir destekleme programı uy

gulamaktan sorumlu, üretici-tüketici-teknisyen bütünlüğü 

içinde kamusal bir birim kurulması uygun olacaktır.

Tüketici kesimini örgütlendirmek, borsa, 

hal, şehir kasaba, köy ve mahalle pazarlarını, destekleme 

politikasının amaçları doğrultusunda, aracı unsurların et

kinliğini sınırlayıcı, giderek yok edici yönde biçimlendirmek,
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esteklemeye konu ürünlerin ihracatı ile tarımsal girdilerin 
_~nalatını kooperatifleştirmek, destekleme politikalarını 
amacına ulaştırmada önemli olan ve gündeme giren önlemler 
dizisindendir. Bu önlemler alınmadığı sürece kullanılacak 
destekleme araçları yetersiz ve etkisiz kalacaktır.

4.2. Kamusal Araçlar (Mali Müdahale Araçları):

Destekleme politikasının temel mali müda
hale aracı Merkez Bankası ve Kaynaklarıdır. Ek kaynak olana
ğının yalnız mevduat artışı ve Merkez Bankası kredilerindeki 
gelişmeye hağlı olması ve artan kaynakların destekleme poli
tikasının finansmanına ve sosyal amaçlı kredilere yönettil- 
mesi, bir yandan verimli, pazar için üretim amacına dönük 
tarımsal projelerin kredilendirilmesini sınırlarken, öte yan
dan para politikasını geniş ölçüde etkilemektedir.

Destekleme politikası ile ilgili kredilen- 
dirme sorunlarının çözümü için, yeni bir sistem geliştirmek, 
para kredi haçminde genişlemeyi sınırlayıcı ve destekleme uy
gulamalarından doğan zararların tümünün sürekli hâzinece kar
şılanmasını önleyecek önlemleri almak gerekmektedir.

Destekleme politikası uygulamasının Merkez 
Bankası kredilerini genişletici etkisini azaltmak, giderek 
Merkez Bankası kaynaklarına başvurmadan uygulama yapabilmek 
amacıyla, Ziraat Bankası yanında Ticaret Bankaları kaynakla
rının belli bir bölümünün de bu amaca yöneltilmesi gerekmek-
edir.



Destekleme politikası uygulamasının tüm 
örgütsel araçlarının işlemlerinden doğacak olumlu fiyat fark
larından destekleme politikası uygulamasından yararlanan üre
ticilerden elde edilecek kesintilerden, her yıl Devlet Bütçe
sine destekleme politikası uygulamasının gereği için konacak 
ödeneklerden oluşacak bir fon; uygulamanın sürekliliğini, et
kinliğini, para-kredi politikasının ters ve olunreuz yönde et
kilenmesinin önüne geçilmesini, ek kaynak yaratma ve otofinans 
man olanağını sağlayacaktır. Bundan ötürü, bir "Destekleme 
Fonu" oluşturulması zorunluluğu kaçınılmaz olmaktadır. Bu fon, 
giderek destekleme uygulamalarına yönelik en önemli kamusal 
mali müdahale aracı niteliğini kazanarak, bugün kullanılan 
araçların kullanımını gereksiz kılmaktadır.

Tarım ürünleri arzının zaman içinde da
ğıtımını düzenlemek, üretim ve fiyat dalgalanmalarının ortaya 
çıkardığı sorunları önlemek amacı ile önemli bir mali müda
hale aracı olarak bir "Stok Kurumu"nun kurulması, destekleme 
politikası uygulamasının başarısı için gereklidir.

Tarım sigortası, Desteklemeye yönelik uy
gulamalarda, kullanılması gerekli önemli bir kamusal araçtır. 
Bu aracın daha da gecikmeden kullanımını sağlamak, bütününü 
kavramak, destekleme politikasının saptanan amaçlarına ulaş
mak, başka bir ek kaynak yaratmak açısından önemlidir.

4.3. Yasal Araçlar :

Gerek tüm örgütsel, gerekse tüm kamusal 
araçların kullanımını,birbirleri ile ilişkilerini, yeniden 
biçimlendirilmelerini, işleyişlerini, yönetimlerini belirlemek



bakımından ve destekleme politikasının hukuksal dayanaklarını 
oluşturmak için, yürürlükteki yasaların pek çoğunu değiştir
mek, bazı yeni yasalar çıkarmak gerekmektedir.

Örgütsel olarak araçlarla doğrudan doğruya 
ilgili 440, 1163, 1581, 1196, 2834, ve dolaylı olarak ilgili 
1380, 1757, 6762, 7116, 683i, 1497 vb. nolu yasaların bir bö
lümünün yürürlükten kaldırılması, bir bölümünün değiştirilme
si ve bazı yeni yasaların da çıkarılması gerekli olmaktadır.

5. Destekleme Politikasının Kapsamı :

Hiç kuşkusuz, destekleme politikasının kapsamını, 
destekleme politikasının, ekonomik, sosyal ve siyasal amaçla
rı belirler. Destekleme kavramı; temin (bulma), tedarik (bu
lundurma) üretim, değerlendirme, dağıtım, pazarlama ve dola
şım aşamalarındaki tüm destekleme etkinliklerini içerir. Bun
dan ötürü, destekleme politikası, genişkapsamlı, değişik bo
yutlu, öteki ekonomi politikalarını belirleyici, bir seri et
kinlikler bütünüdür. "Fiyat Desteği" bu bütünün küçük bir par
çası, etkinliği sınırlı, tek başına ne ürünü ne de üreticiyi 
destekleme amacını gerçekleştirebilecek nitelikte bir destek
leme aracı değildir. Fiyata dayalı bir destekleme politikası 
tek boyutlu, yetersiz, kapsamı küçük, plân hedef ve dengele
ri ile ekonominin genel yönelişini olumsuz yönde etkileyen 
bir eksik politikadır.

Devlet, halkın gereği gibi beslenmesini, tarım
sal üretimin toplum yararına uygun olarak artırılmasını sağ- . 
laraak,toprağın kaybolmasını önlemek, tarım ürünlerini ve



tarımla uğraşanların emeğini değerlendirmekle yükümlüdür. Ana
yasa' nın bu hükmü gereği temel besin maddeleri, toprağın korun
ması açısından önemi olan ürünler ile emek yoğun üretime konu 
ürünlerin öncelikle destekleme kapsamına alınması zorunludur. 
Geniş üretici kitlesi tarafından üretilen, istem sabit iken 
arzının düzenlenmesinden ötürü, üretim ve fiyatı büyük dal
galanmalar gösteren, dış ödemeler dengesine etkileri açısın
dan önemli, tarım-endüstrisinin hammaddesi, seçeneksiz ve 
belli bir ekolojinin ürünü, işletmecilik ve tarım tekniği 
yönünden yetiştirilmesinde yarar olan ürünlerin destekleme
ye konu olması gerekir. Ayrıca ekonomik optimal ürün bileşi
mi ile ekolojik optimal ürün bileşimini çakıştırmak için önem 
kazanacak ürünleri de desteklenecek ürünler içinde saymak ge
reği vardır.

6. Sonuç :

"Fiyat Desteği" biçimindeki uygulama, ne ürün, ne 
üretici (küçük üretici), ne de arazi kullanımı açısından söz 
konusu edilmeğe değer bir sonuç vermemiştir. Bu biçimdeki bir 
uygulama tarım kesiminde, geıır dağılımını iyileştirmek, eko
nomik optimal ürün bileşimi ile ekolojik optimal ürün bileşi
mini çakıştırmak bakımından tersine sonuçlar doğurmuştur.

Desteklemeye konu bir tarımsal ürünün fiyatını sapta
mak yöntemi bilinen teknik bir konudur. Bir ürün fiyatının 
şu ya da bu kadar olması gerektiği üzerinde tartışmak, belir
lenen destekleme kavramı çerçevesinde anlamsızdır.



Anlamlı olan; temin (bulma), tedarik, üretim, değer

lendirme dağıtım, pazarlama aşamalarında öteki destekleme 

araçlarının kullanış biçimini belirleyen bir "destekleme kav

ramı" çerçevesinde yapılacak tartışmalardır.

Destekleme politikaları, ekonomik açıdan tarımsal üre

timi nitelik ve nicelik olarak Ulusal ekonominin gerekleri 

doğrultusunda biçimlendirmeyi, bunun için de, tarımsal üreti

min oluşumunu, doğal koşulların, üreticilerin bireysel yeğle

melerinin ve politik yanı ağır basan yanlış alım politikala

rının etkisinden kurtarmayı amaçlamalıdır.

Gerek kır-kent arasında, gerek kır kesiminin kendi 

içindeki gelir farklılıklarını küçük üreticiler çıkarına 

düzeltmek ve giderek hem ekonominin ve hem de toplumsal ha

yatın demokratikleşmesini gerçekleştirmek devletin destekle

me politikalarının sosyal ve siyasal amaçları olmalıdır.

Destekleme politikalarının örgütsel araçlarını yeniden 

biçimlendirmek ilk koşuldur. İkinci koşul, destekleme politi

kalarının mali destek araçlarını geliştirmek ve oluşturmaktır. 

Üçüncü ve temel koşul İ3e, bu politikaların yürütülebilmesi 

için gerekli yasal değişiklik düzenlemeleri yapmaktır.



B. GELİRİN İLKEL DAĞILIMI 
VE

TOPRAK REFORMU





l  .  C i n ç

Tüm üre t im sek tör le r inde  o lduğu  g ib i ,  t a r ımda  da  

çağdaş  üre t im teknik le r in in  uygulanabi lmes i  ve  üre t imin  ve

r iml i  duruma ge t i r i l eb i lmes i  i ç in  i ş le tmeler in  iç inde  bu lun

duklar ı  çevre  koşu l la r ına  koşu t  o la rak  sağ lam ve  güç lü  b i r  

yap ıya  sah ip  o lmas ı  gerekmokted ı r .

Oysa  ü lkemizde  i ş le tme yapı la r ı  çağdaş  üre t ;  ı  

koşu l la r ına  uy ın ı  gös te rmeyecek  düzeyde  bozukluklar  i ç inde

d i r .  İ ş le tmeler in  ^  90 'dan  faz luBi  gerek l i  ya t ı r ımlnr ı  yapa-  

m ı y a ı  , "k  kadar  küçük ,  a raz i le r i  modern  ta r ım tekniğ in i  uygu

laya  ın  yaeak  derecede  çok  parça lanmış  ve  şek i l le r i  bozulmuş ,  

s ın ı r la r ı  an laşmazl ık la ra  konu  o lmuş ,  mülk iye t  be lge le r i  ye

te rs iz  b i r  durumdadı r .  Bunun yanında  toprak la r  üzer inde  mev

cut  nüfusun  ekonomik  bask ıs ı  son  düzeyine  ge lmiş  ve  mar j ina l  

s ın ın  aşarak  topruk  ve  su  kaybı  c idd i  kuşkulara  yo l  açabi 

lecek  düzeye  u laşmış t ı r .

I .  ve  I I .  P lan  döneminde  ta r ımsa l  yap ın ın  düzen

l e n m e l i  ve  iy i leş t i r i lmes i  yönünde  i s ten i len  düzeyde  b i  

ça l ı şma yapı lamamış ,  I I I . cü  P lan  döneminde  de  Toprak  ve  ' i a r ım 

Reformu yasas ından  başka  b i r  ön leme yer  ver i lmemiş t i r .  Top

rak  ve  Tar ım Reformu yasas ı  da  toprak- insan  ve  üre t im i l i ş 

k i le r in i  t emelde  düzenleyebi lecek  ve  bozulmas ın ı  ön leyecek  

be l i rg in  ön lemler  ge t i rememiş ,  k ı smi  b i r  uygulamadan  ö teye  

geçememiş t i r .
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Tarımsal yapı, işletme biçimleri açısından, birin
ci kısımda ayrıntılı olarak incelenmişti. Burada, öncelikle 
tarımsal gelir üzerinde duracak; daha sonra da toprak refor
mu ile ilgili bazı gözlemlerde bulunacağız.

2. Tarımsal Gelir

İşletmede bitkisel üretimle hayvancılık faaliyet
leri sonucunda elde olunan gelir Tarımsal gelir, bunun dışın
da kalan bütün gelirler ise Tarım dışı gelir olarak tanımlan
mıştır.

Türkiye'de toplam hanelerin yarıya yakın bir bö
lümünü oluşturan 3.309.467 hanenin tarımsal gelir elde et
mesine karşılık, hemen hemen tüm hanelerde tarım dışı gelir 
de elde edilmektedir»

Tarımsal gelir’ elde eden hanelerin t 13 kadarı 
2900 Tl, az gelir grubunu oluşturmakta ve toplam gelirin 
r 0.9'unu almaktadır. Öte yandan 200.000 Tl.'nın üstünde tarım
sal gelir elde eden ve toplam hanelerin ?'■ 0.8'ini oluşturan 
26.314 hanenin gelir payı $ 12.1 olmaktadır. Tarım dışı 
gelirlerde ise, hane halkının a/> 34'ünü oluşturan 2.600 TL.'dan 
az gelirli haneler gelirin 2.4'ünü alırken, bu hanelerin 
İ 0.3'ünü oluşturan 200.000 Tl.'den yüksek gelirli 18.78i ha
nenin toplam tarım dışı gelir içindeki payı f 7.7'dir.



Tarımsal  gel i r in  çoğraf i  bölgeler  aras ındaki  

dağı l ımına  bakı ld ığ ında,  en  büyük payı  Marmara  ve  Ege Bölge

s in in  a ld ığı  görülmektedi r .  Ancak,  gel i r  payı  hane halkı  

payından yi iksek olan  ik i  bölge ,  İç  Anadolu  i le  Karadeniz  Böl

ges i  o lmaktadı r .

2*1.  Tar ımsal  Gel i r ler in  Dağı l ımı  :

TUrkiys 'de  3*032.202 ç i f tç i  hanes i  bulunmaktadır .  

Tar ımsal  gel i r  e lde  eden hane sayıs ı  3 .309.467 'd i r .  Bu ik i  
rakam aras ındaki  fark  Türkiye 'de  ç i f tç i  haneler i  d ış ında  

277.265 hanenin  daha tar ımsal  gel i r  e lde  e t t iğ in i  gös termek

tedi r .  ö te  yandan,  ç i f tç i  haneler inden 2 .8 l7 .8 l8 ' i  ta r ımaal  

gel i r  yanında tar ım dış ı  ge l i r  de  e lde  e tmektedi r .  Ev sahibi  

ç i f tç i ler in  o turduklar ı  evler in  değer in in  onde bi r i  izaf i  

k i ra  gel i r i  o larak  tar ım dış ı  ge l i r ler  iç inde  yer  a lmaktadı r .

TABLO s  24 Gel i r  Kaynağına  Göre  Tar ımsal  ve  Tar ım
Dışı  Gel i r  Elde  Eden Hane Halkı  ve  Toplam 
Gel i r  Yüzdeler i

Hane Halkı  
Sayı  s ı  (♦)

Hane Halkı
Yüzdesi

Toplam Gel i r  
(Milyon Tlw)

Toplam Gel i l  
Yüzdesi

Tar ımsal 3 .309.467 33.1 67.059 39.9

Tar ım dış ı 6 .680.650 66.9 102.311 60.1

Toplam 9.990.117 100,0 170.270 100.0

(♦)  Burada bulunan toplam hane halkı  sayıs ı  9 .990.117 i le  
TUrkiyddeki  toplam hane halkı  sayıs ı  6 .895.034 aras ındaki  
fark  3 .095.083 hanenin  hem tar ımsal  hem tar ım dış ı  ge l i r  e l 
de  e tmesi  nedeniyle  ik i  kez  sayı lması  sonucu doğmaktadır .  
(Kaynak s  Gel i r  Dağımıl ı  1973,  DPT-SPD Araş .  Şb. )



Tarım ge l i r ler i  İç inde  an  bUyl ık  s ın ı f  çokluğuna  

sahip  grup yüzde  19.8  i le  5 .000  -  10 .000  Tl .  ge l i r  grubudur .

(Tablo  25)

2 .2 .  Cof tra f1  Bölge lere  GOre  Tar ıaaa l  Gel i r in  Dar ı l ımı

Tarımaal  ge l i r in  ve  bu  ge l i r i  e lde  eden hane  

halk lar ının  çograf l  bölge lere  göre  dağı l ımı  Tablo  25 de  

ver i  İmiş  t i r .  Tar ımsal  ge l i r  ve  haneler in  bölgese l  dağı l ı 

mında  en  bt lyUk payı  Marmara  -  Ege  Bölges i  a lmaktadır .  Tar ım

sa l  ge l i r ler  aç ı s ından İç  Anadolu  ve  Karadeniz  Bölges in in  

ge l i r  paylar ı  hane  halk ı  paylar ının  UstUnde Akdeniz  ve  Dofu  

Anadolu  Bölge ler inde  i se  a l t ındadır .



TABLO : 25 Türkiye'de Gelir Grupları İtibariyle Tarımsal Gelir Dağılımı

Gelir Grupları 
T.L.

Tarım Gelirleri
Hane Halkı Yüzdeleri Gelir Yüzdeleri
Basit A.Y.

Birikimli
Y.A.

Birikimli
Basit A.Y.

Birikimli
Y.A.

Birikimli
0-2500 13.1 13.1 100.0 0.9 0.9 100.0

2500-5000 15.4 28.5 86.9 2.7 3.6 99.1
5000-10000 19.8 48.3 71.5 6.9 10.5 96.4

10000-15000 12.8 61.1 51.7 7.6 18.1 89.5
15000-25000 17.3 78.4 38.9 16.5 34.6 81.9
25000-50000 13.0 91.4 21.6 16.5 51.1 65.4
50000-100000 6.2 97.6 8.6 26.3 77.4 48.9

100000-200000 1.6 99.2 2.4 9.5 86.9 22.6
200000- 0.8 100.0 0.8 13-1 100.0 13.1

(Kaynak : Gelir Dağılımı 1973, DPT-SPD Arş. Şb.)



Ege ve Marmara Bölgesinde hane halkı ve gelir 
yüzdeleri hemen hemen birbirine eşittir.

Beş Coğrafi bölgede tarım geliri elde eden hane
lerin nüfus payı ve tarımsal gelirlerin toplam bölge geliri 
içindeki yüzdesi Tablo 5'de yer almaktadır.

TABLO : 26 Coğrafi Bölgelere Göre Tarım Geliri Elde Eden 
Hane Halkı ve Toplam Gelir Yüzdeleri

Bölgeler Hane Halkı 
Sayı sı

Hane Halkı 
Yüzdesi

Toplam Gelir 
(Milyon Tl,.)

Gelir Yüzdes:

1 696.528 21.05 17.774 26.15
2 645.112 19.49 15.058 22.16
3 926.153 27 .98 18.459 27.16
4 499.103 15 .08 8.254 12.15
5 542.595 16 .04 8.415 12.38

TOPLAM : 3.309.491 160.00 67.959 100.00

(Kaynak : Gelir Dağılımı 197.3 DPT-SPD Arş. Şb.)



TABLO :  27  Tar ım Gel i r ler i  E lde  Eden Haneler in  ve  Tar ımaal  
Gel i r ler in  Bölgedeki  Toplam Hane Sayıa ı  ve  Top
lam Bölge  Gel i r i  İç indeki  Yüzde  Paylar ı

Bölge ler  • Hane Halkı  Payı Gel i r  Payı

İç  Anadolu 57.7 57 .8

Karadeniz 64 .6 56 .1

Ege  ve  Marmara 57 .5 5? .0

Akdeniz 47 .7 36 .8

Doğu Anadolu 53.7 50 .0

Kaynak:  Gel i r  Dağı l ımı  1973  DPT-SPD Arş .  Şb .

Hane halk ı  payı  bakımından Karadeniz  Bölgee i ,  

ge l i r  payı  bakımından İç  Anadolu  Bölgea i  b i r inc i  a ı rayı  a l 

maktadır .  Akdeniz  Bölgea i  i ae  hem nüfu* ,  hem gel i r  payı  

aç ı s ından sonuncu a ı radadır .  Ege  -  l armara  Bölges inde  tar ım

la  uğraşmalar ını  ve  tar ım ge l i r ler i  payının  yükaek ç ıkmas ı  

îzmir  ve  İ s tanbul 'un bölge  iç inde  yer  a lmamasından doğmak

tadır .  İç  Anadolu  d ı ş ında  tüm bölge lerde  tar ımsal  ge l i r ler in  

toplam bölge  ge l i r i  i ç indeki  payı ,  tar ım ge l i r i  e lde  eden 

haneler in  bölgedeki  toplam haneler  iç indeki  payından düşük 

ç ıkmış t ı r .

Coğraf i  Bölge ler  iç inde  en  yüksek  orta lama hane  

halk ı  tar ım ge l i r i  İç  Anadolu 'da  ç ıkmış t ı r .  Az  b ir  farkla  

Karadeniz  Bölges i  bunu iz lemektedir .  En düşük orta lama tar ım 

ge l i r i  i se  Doğu Anadolu  Bölges inde  bulunmuştur .  İç  Anadolu  

Bölges inde  ç i f tç i  baş ına  düşen orta lama tar ım araz i s in in  d i

ğer  bölge lerden çok faz la  o lmas ı  bu  bölgenin  or ta lama tar ım 

ge l i r in in  yüksek  ç ıkmas ında  çok önemli  b i r  e tmendir .  Doğu



Anadolu  Bölges inde  de  or ta lama mul  k  toprakl ın  büyük o lmak

la  b i r l ik te  düşük ver iml i l ik te  o luşu  ve  bölgede  tana  ge l in  

i ş inde  az  ge l i r  ge t i ren  hayvancı l ık  ge l i r ler in in  öneml i  yer  

tutması  bu  sonuca  yol  açmış t ı r .  Çi f tç i  baş ına  düşen  or ta lama 

t ı ı r ım topraklar ın ın  daha  düşük o lmasına  kargı l ık  Karadeniz  

Bölges inde  or ta lama tar ım ge l i r in in  Marmara  -  Ege  Bölges in

den y l lkaek  ç ıkmusı  i lg inç t i r .  Bu  aon bulguda öneml i  b i r  

e tmen o larak  Karadeniz  Bölges inde  yoğun o laruk  yüksek  taban 

f iyat lar ıy la  deateklenen çay ,  f ındık,  tütün g ib i  ürünler in  

yet i ş t i r i ld iğ i ,  Ege  ve  Marmara  Bölges ine  g i ren  i l l er in  önem

l i  b i r  k ısmında  iae  (Kırk lare l i  ve  KUtMhya g ib i )  daha  az  ge

l i r  ge t i ren  hububat  ek iminin  yapı ld ığ ı  i l e r i  sürülebi l i r .

■y. Kul lanım Biç imler ine  Göre  Tar ım iş le tmeler i  :

Tar ım iş le tmeler in i  İ ş ledik ler i  araz i ler in  kul la 

n ım öze l l ik ler ine  göre ,  1 .  Mal  sahib i ,  ? .  Yar ımal  sahib i ,

1 .  Ortakç ı  ve  k i rac ı ,  4 .  Topraks ız  i ş le tmeler  o lmak üzere  

4  gurupta  toplamak o lanakl ı d ı r .

1 .  Mal  sahib i  i ş le tmeler  i  İ ş lediğ i  tar ımsal  

araz in in  tümüne tapu veya  Zi lyet l ik  yolu  İ le  nnhip  o lunan 

i ş le tme b iç imler id i r .  Bu  tür  i ş le tmeler  sosyal i s t  ü lke ler  

d ış ında  hemen tüm dünyada oransa l  o larak  en  yaygın  İ ş le tme 

b ıç imler in i  o luş turur lar .  Bu  i ş le tmelerde  kendi  tar ımsal  

araz is i  d ış ında  herhangi  b i r  araz is i  bulunmadığı  i ç in  b i rey  

doğal  b i r  eğ i l imle  nraz ia in ı  değişen  koşul lara  üygun o larak  

b i lg i  ve  becer is in i  kul lanarak  değer lendirmeye  çaba  göster i r .  

Bu  nedenle  bu  tür  i ş le tmeler in  d iğer  tum iş le tmelere  oranla  

daha  ver iml i  o lab i leceği  i l e r i  sürülen  yargı lar  aras ındadır .



8u yargının doğal sonucu olarak Japonya, Şili gibi bazı ül
kelerde topraklarını bizzat işlemiyenlerin arazilerini 
kamulaştırma-ve bu toprakları, arazilerini işleyen tarımcı
lara dağıtma yolunu tutmuşlardır.

Ülkemizde sahibi tarafından işletilen tarımsal iş
letme oranları $ 73.5 olarak saptanmıştır. Bu oranla ülkemiz 
ortak pazar ülkeleri arasında en üst sırada bulunmaktadır. 
Çünkü, ortak pazar ülkelerinde sahibi tarafından işletilen 
işletme oranları ^ 20-48 arasında değişmektedir.

1’757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu yasasında 
tarımsal toprakların sahipleri tarafından işletilmesi ilke
sini öngörerek, reform bölgelerinin saptanmasından sonra bu 
koşula varmayanların arazilerini "verimli işletilmiyor" var
sayılarak kamulaştırılacağı açıklanmıştır.

Toprağını bizzat işlemiyenlerin topraklarının ka
mulaştırılma girişimi ciddi olarak ele alınır ve uygulama 
olanağı bulunursa bu takdirde mal sahibi işletmeler arasında 
toprak varlığı yönünden dengeli bir toprak dağılımına yöne- 
linmiş olur.

Mal sahibi işletmelerin sayıları hakkında güve
nilir bilgi vermek oldukça zordur. Çünkü, bu tür işletmelerin 
sadece tapu veya zilyetlik ile hak sahibi olunmuş toprak
larla sınırlı kalmaları ve kendi öz topraklarını işlemeleri 
ile yetinmeleri gerekmektedir.



2* Yar ımal  sah ib i  i ş le tmalBr î  HuKuki  n i te l ik le r i  yö

nünden  mal  sah ib i  i ş le tmelerde  ya ln ızca  kendi  ye te rs iz  top

rak  var l ık la r ın ın  k i rac ı l ık ,  o r takç ı l ık  ve  benzer i  yo l la r la  

g ideren  i ş le tme b iç imler id i r»  Bu tür  i ş le tmeler in  mal  sah ib i  

i ş le tmelerden  ayr ı  o la rak  say ısa l  ve  oransa l  değer le r i  hak

k ında  güveni l i r  kaynak  bulmak o ldukça  güç tür .  Ancak ,  ku l 

landığ ı  a raz in in  50  den  faz las ın ı  veya  $  50 den  az ına  sa 

h ip  o lan  i ş le tmeler  o la rak  b i r  s ın ı f landı rma yapı lmış t ı r .

Yukarda  Tablo  4  de  malsah ib i ,  i ş le tmeler  konu

sunda  sağ l ık l ı  sonuç la r  ç ıkarmak o ldukça  güç tür .  Örneğin ,  

top lam hanes indeki le r ,  i ş le tmes in in  $  50  s inden  az ına  ve  

f iz las ına  sah ip  i ş le tmeler in  3 .154 .685 'e  »ard ığ ı  görü lmek

ted i r .  Bu  sonuç  b ize  ya ln ızca  yar ımal  sah ib i  i ş le tmeler in  

deği l  tüm ta r ımsa l  i ş le tmeler in  böyle  b i r  s ın ı f landı rmaya  

tab i  tu tu lduğunu kanı t la r .  Gerçekten  de  toprağ ın  50  

s inden  faz las ın ın  kendis ine  a i t  o lduğu  i ş le tmeler  i ç inde  

toprağ ın ın  tamamının  kendis ine  a i t  o lan  yüzdeyi  sap tamak 

o lanaks ız ıd ı r .  Yaln ız ,  bu  tüm yar ımal  sah ib i  i ş le tmeler in  

Bora tav 'a  göre  say ı la r ı  368 .014 'e ,  i ş led ik le r i  a lan  i se  

2 .683 .174  ha  a  varmaktad ı r .  Araz in in  $  50  s inden  faz las ına  

3ahip  251 .230  a i le  1 .823 .852  ha .  a raz i  i ş le tmekted i r .

Yar ımal  sah ib i  i ş le tmeler  kendi  öz  toprak  var l ı 

ğ ına  ek  o la rak  ya  k i rac ı l ık  ya  da  or takç ı l ık  yo lu  i l e  top

rak  i ş lemek zorundadı r la r .  Genel l ik le  köyde  o turup  toprağ ın ı  

i ş lemek durumunda  bulunmayan  dul ,  ye t im ve  yaş l ı l a ra  a i t  

a raz i le r le ,  köyü  çeş i t l i  nedenler le  te rke tmiş  k i ş i le r in  

köyde  ka lan  toprak la r ın ı  kendi  toprak la r ı  i l e  b i r l ik te  i ş 

lemek sure t iy le  be l i r l ib i r  ge l i r  düzeyine  u laşab i l i r le r .



Bazen kiracılık veya ortakçılık suretiyle toprağı işleyen 
işletme sahiplerinin daha güçlü oldukları da görülebilir. 
Yarımal sahibi işletmelerin sürekliliği için bir kısım top
rağın kiracılık veya ortakçılık biçiminde ek olarak işlenme
si kaçınılmazdır.

Dul, yetim ve yaşlılar dışında toprağını bizzat 
işlemiyenlerin topraklarının kamulaştırılıp yarımal sahihle
ri işletmelere dağıtılması halinde, bu işletmelerin çoğunluğu 
ekonomik yönden bağımsız birer işletme haline gelebilirler.
Bu tür bir girişim, yasal yönden 1757 Sayılı Reform yasası
nın bir gereği olduğu gibi, işletmelerin bağımsız birer üre
tim ünitesi haline gelmesi için de alınabilecek bir önlemdir.

3. Kiracılık ve Ortakçılık : Toprağın işletme biçi
miyle ilgili verilerde, ne yazık ki kiracılık ve ortakçılık 
arasında herhangi bir ayırım yapılmamıştır. Bu durum veriler
den anlamlı sonuçlar çıkarılmasını zorlaştırmaktadır. Bilin
diği gibi kiracılık, kiracının üründen önceden kararlaş
tırılan belli bir bedeli toprak sahibine ödemesini öngörür.

Ortakçılar yapan kişilerin ekonomik yapıları 
değişiklik gösterdiğinden, bunları iki kategoride inceleme 
olanağı vardır. Bunlardan ilki köyde küçük arazi parçalarını 
işleyen veya herhangi bir toprak sahibinin arazilerini işle
yen topraksız ortakçılar, diğeri ise ekonomik olanakları 
fazla ve genellikle traktör sahibi ortakçılardır. Bu iki sı
nıf ortakçının ayrı ayrı düşünülmesi gerekir.
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Bu "ihtirazî" kayıttan sonra, rapordaki toprağın işlet
me biçimleriyle ilgili verileri ele alabiliriz.

1963-1973 yılları arasında kiracı ve ortakçıların sayı
larının arttığını, bunların işledikleri alanda büyük bir ar
tış olduğunu ve yaklaşık 2,5 milyon hektardan 5«5 milyon 
hektara ulaştığını görüyoruz. Bu artan alanlar üzerinde, 
kiracı ve ortakçıların ödedikleri "rantın11 durmadan yüksel
diğini söyleyebiliriz. Bu da kuşkusuz gelirin ilkel dağılı
mında, toprak sahipleri lehine ve kiracılar ile ortakçılar 
aleyhine bir durum yaratmaktadır. Bu durumun ayrıca tarımın 
genel gelişmesini köstekleyici de olduğu açıktır. Bütün bun
lar bize toprak sahipleri ile kiracı ve ortakçı arasındaki 
İlişkilerin, Toprak ve Tarım Reformu yasasınında öngördüğü 
gibi, bir an önce düzenlenmesi gerektiğini açıkça göstermek
tedir.

Kiracılık ve ortakçılık işletme biçimlerinin öneminin 
100 dekar ve daha fazla büyüklükteki işletmelerde artması 
ilgi çekişidir. 100 dekardan fazla büyüklükteki toprak kira
layan ve ortakçı hane halkı toplamın sırasıyla ^ 9»7 ve 
İ< 9.1'ini oluşturdukları halde, işledikleri, alanın oranı 
kiracılarda ^ 56, ortakçılıklarda # 49,5 yükselmektedir.
Mülk sahibi hane halkı oranı 100 dekarlık guruplarla $ 9.1 
olduğu halde alan oranı $ 44.4'te kalmaktadır. Bu durum ki
racı ve ortakçılarla mülk sahibi işletmelere kıyasla daha 
yüksek bir temerküz ifade eder.



Bunu daha genel olarak, işletme düzeyindeki temerküzün, 
mülkiyet temerküzünden daha ileri ve hızlı olduğu biçiminde 
yorumlayabiliriz. Özellikle 100 dekardan daha büyük kiracı
ların alan büyüklüğünü genel olarak kapitalist bir işletme
ciliğin ve temerküzün göstergesi olarak kabul edebiliriz. 
Bunun önemi de gene toprak sahibiyle kiracı ve ortakçı ara
sındaki ilişkilerin yeniden (yani Borçlar Yasası dışında) 
düzenlenmesi gerektiğini göstermektedir.

Bir milyon dolayındaki kiracı ve ortakçı hane halkının 
bölgeler itibariyle dağılımı gözönüne alınırsa, bunun Batı 
Anadolu'da fi 33, Karadeniz'de fi- 22, İç ve Doğu Anadolu'da 
fi 19, Akdeniz'de fic 7 olduğu görülmektedir. Buna karşın top
rak büyüklüğü Doğu Anadolu (fi 48) başta olmak üzere İç Ana
dolu ve Batı Anadolu (fi- 19) gibi bir sıra izlemektedir. Di
ğer önemli bir nokta kiracı-ortakçı gruplarının her bölgenin 
toplam işletmeleri içindeki durumlarıdır. Iç Anadolu, Kara
deniz, Ege-Marmara ve Akdeniz Bölgelerinde kiracı-ortakçı 
hane halkı oranı bunların işledikleri toprak paylarıyla kar
şılaştırılırsa toprak paylarının düşük olduğu (fi 15-22 ara
sında) görülür o Buna karşılık Doğu Anadolu'da bu oran fi 51 i 
bulmaktadır. Ayrıca nüfus olarak da kiracılık ortakçılığın 
en çok Ege-Marmsra'da (fi. 41) yaygın olduğu görülmektedir»

i

Bölgeler itibariyle verilen bu rakkamların yorumunu 
yapmak oldukça zordur ve herhalde böyle bir yortun yapılarken 
de çok ihtiyatlı davranmak gerekir.



Bölgeler itibariyle Ege-Marmara Bölgesindeki ilişkileri 
belki genel olarak kiracılık ilişkileri olarak ele almak 
mümkündür, özellikle işlenen alan yönünden toprakların yarı
sını bulan Doğu Anadolu Bölgelindeki ilişkileri de ortakçı
lık ilişkileri olarak ele almak acaba büyük bir hataya düşi 
mek olur mu? Bölgeler arasındaki farklılık bizi böyle pek 
kaba bir tahmin yapmaya götürebilir. Böyle bir tahminin ya
pılması bölgeler arasındaki bu farklılığın, belirli politika 
önerilerinde gözönüne alınmasında yarar olması yönünden 
önem kazanabilir. Bu durum, ülke tarımının bölgeler arasın
daki farklı yapısına ilişkin genel kanılarımızla da çeliş
memektedir. Doğu Anadolu'da geri bir işletmecilik biçimi 
olarak ortakçılığın büyük önemini muhafaza etmesi, kuşkusuz 
bu bölgede bu yönde önlemler alınmasını gerekli kılmaktadır.

Kırsal Refah Politikasının en belli başlı amaçlarından 
birisi kuşkusuz belirli bir "ölçüt gelir" altında kalan çift
çilerin kalkındırılmasına yönelik olmalıdır. Haporda bu ölçüt 
gelir, 1973 yılı hane halkı için 22 000 TL. olarak saptanmış- 
gelir ve toprak miktarı açısından bu ölçütün altında kalan 
hane halkı hesaplanmıştır. Ancak bu hesaplamalarda daha önce 
de değinildiği gibi veri yetersizliğinden tarım dışı gelir
lerin olmadığı varsayılmıştır.

Bu verileri belirtmeden önce, kırsal kesimdeki nüfusun 
$ 20 yi aşan bir oranı oluşturan topraksızların geçimlik dü
zeyin altında geliri olan kısmının refah önlemleri içinde 
ele alınmasını hatırlatmak gerekiyor.



Bütün bölgelerde gelir ve toprak açısından ölçütün 
altında kalan hane halkı oranlarının sadece tarımsal gelir 
kale alındığında 60-80 arasında dağiştiği saptanmıştı. 
Akdeniz ve Karadeniz Bölgelerinde toprak-gelir farkının 
azlığı bu bölgelerde daha çok bitkisel üretime yönelik ön
lemlerin arttırılmasını gerektirebilir. Buna karşın özellik
le Doğu Anadolu ve İç Anadolu'da hayvancılıkla ilgili önlem
lerin de geliştirilmesi yoluna gidilmelidir.

Bütün bu oranlar bize tarım dışı gelirler hesaba katıl- 
sabile kırsal kesimde refah önlemlerine muhtaç büyük bir k3£- 
lü kitlesinin varlığını göstermektedir. Bölgeden bölgeye 
belirtilen oranlar farklılık göstermekle birlikte, bütün böl
gelerde durumun ağırlığı açıkça ortaya çıkmaktadır.

Toprak Reformuna İlişkin Bazı Gözlemler Bu Durum
dan Çıkarabileceğimiz ilk 3onuçs Çiftçilerin 

hayat düzeylerini yükseltecek önlemlerin tek tek bölgeler 
biçiminde ele alınmayıp, "toptan" yani bütün ülke çapında 
düşünülmesidir.^Çünkü bütün ülke çapında çiftçilerimiz böyle 
önlemlerin desteğinden yoksundurlar. Kuşkusuz bölgelerin 
durumlarına göre alınabilecek önlemler farl&ı nitelikte al
malıdır. Fakat bu gerçek bize bütün bölgeler için "derhal" 
harekete geçilmesi gereğini de unutturmamalıdır.

Bu yönden ele alınınca, herşeyden önce Toprak ve 
Tarım Reformu Yasasının , bölgesel uygulaması ile ve hele 
bugünkü hızıyla Kırsal Refah Politikasında önemli ve yeterli 
bir araç olamıyacağı görülür.



"Urfa deneyi" bile bize uygulamanın pilot bölge 
biçiminde değil de, daha geniş alanlarda harekete geçilmesi 
gerektiği konusunda bir ders olabilir. Ayrıca şimdiki yasa 
uygulamasının çok ağır bir biçimde yürüdüğü görülmektedir.
Bu nedenle yasada uygulamayı çabuklaştırıcı düzenlemeler 
yapılmalıdır.

Toprak ve Tarım Reformu Kanunu1nun (1757 Sayılı 
Kanun) uygulaması sırasında özellikle sulu-kuru arazi ayrı
mı sonucu güçlükler çıkmaktadır. Kuru arazi endeksine göre 
yapılan bir dağıtım, sulama tesislerinin kurulması ile, yeni 
bir reforma mı konu olacaktır ? Bu nedenle temel ilke ola
rak toprak reformu salu arazide, geniş sulama şebekeleri 
çevresinde, öncelikle uygulanmalıdır.

Toprak reformu açısından ileri sürülebilecek bir 
başka görüş, alt yapı tesislerinin öncelikle reformdan yarar
lanan işletmelere götürülmesidir. Bu arada, kiracı, ortakçı 
durumunda olan hane halkının, reformdan yararlanmasıda önce
likli tutulmalıdır.

Komisyonumuz ayrıca, var olan yasanın (a) kamulaş
tırma işlemini hızlandıracak biçimde değiştirilmesini; (b) 
kısmen, ya da pilot uygulama yerine, çok daha geniş alanlar
da, hatta yurt çapında uygulanmasını uygun bulmaktadır.

Kırsal kesimdeki büyük çiftçi kitlesinin kalkın
ması için diğer önlemlerin başında, bunların topraklandırıl— 
maları geldiği kuşkusuzdur. Bu topraklandırma için gereken 
kaynaklar da, gene tartışılması bir yana bırakılacak olursa,



Toprak ve Tarım Reformu yasasında gösterilmiştir. Bu yasa
nın kamulaştırma kuralları ve toprak dağıtımı kuralları, 
gerekli toprak kaynaklarını belirtmiştir.

Burada son olarak genel bir soruna da kısaca değin
mekte belki yarar vardır. Genellikle kırsal kesimdeki fazla 
nilfuau ve bu nüfusu barındıracak yetersiz toprafc kaynaklarını 
ileri sürmrek Toprak Reformuna karşı çıkıldığı olmaktadır.
Bu sorunun kırsal kesimin refah politikası ile çözümlenemi- 
yeceğini belirtmek gerekiyer. Gerçekten kırsal kesimdeki 
fazla nüfusun doğunduğu sorunların nihai çözümü, daha önce
leri de değinildiği gibi bu fazlalığın şanayi kesimine kay
dırılmasıyla mümkündür. Ama bu açık gerçek, kuşkusuz, kırsal 
kesimde kalkındırılmaları mümkün olan nüfus lehine gerekli 
önlemlerin alınması zorunluluğunu da ortadan kaldırmaz.

Tüm bu veriler bize, tarımsal yapının düzenlenmesi 
ve kalkınmanın gerçekleşebilmesi için 3on çözümün bir yandan 
bu sektörden hızlı bir nüfus çekiminin, öte yandan tarımsal 
uğraşılarını terkedenlerin insan onuruna yakışır bir iş sahi
bi olabilmelerini sağlayacak önlemlerin birlikte alınmasının 
zorunlu olduğunu ortaya koyar.

Ülkemiz koşullarına göre tüm sektörlerde yaratı
lan iş yeri hacmine koşut olarak, tarımdan endüstriye yönelen 
göç planlanmalıdır. Bu da halihazır işletmeleri verimli duru
ma getirmekle ve işletme sahiplerini yerlerinde tutabilecek 
ekonomik, sosyal önlemleri birlikte almakla olanaklıdır. Bu 
tür önlemlerin başında toprak dağılımı en etkili bir araç 
olarak ele alınabilir.



TABIM KESİMİNDE 
İSTİHDAM SORUNLARI





TARIM SEKTÖRÜNDE İSTİHDAM SORUNU

•H. g.irig

Tarım kesimi halen 9 milyon dolaylarında 
kişinin çalışdjığı bir alandır. Ancak tarım sektöründe çalı
şanların toplam çalışanlar içindeki payı 1955 yılında yüzde 
74.4 ten 1975 yılında yüzde 62.3'e inmiştir.

Üç milyon aile tarımdan gelir elde etmek
tedir. 1963 veel970 tarım sayımları karşılaştırıldığında cüce 
tipli işletmelerin çoğaldığı; buna karşılık büyük tipli iş
letmelerde toprağın yoğunlaştığı görülmektedir.

1963 ve 1970 tarım sayımları karşılaştırıl
anında 1-30 dekar toprak işleyen cüce tipli, çoğunun ücret
siz aile işçisi olarak çalıştığı işletme sayılarında artış 
izlenmiştir. 1963 yılında bu dilimde bulunan haneler toplam 
işletmelerin f 52,2 sini teşkil ederken, bu oran 1970 yılm- 

$ 63,4'e yükselmiştir. Bu hanelerin işledikleri toprak 
■iktarı Türkiye'de toplam ekilen alanların 1963 te f 13,3'ü 
1970 yılında $ 14,5'i olmaktadır. Bunun sonucu teknolojik 
gelişme yeterince sağlanamamakta, tarımsal gelir düşük düzey
le oluşmaktadır. Öte yandan 500 ve daha yukarı dekar alan 
İşleyen büyük tipteki işletmeler 1973 yılında toplam işlet
melerin 7? 0,49'unu meydana getirirken, bu oran 1970 yılında 
\$ 0.56 ya yükselmiştir. Büyük işletmelerin işledikleri ala- 
nın toplam alan içindeki payı da $ H den 1970 yılında % 12 ye 
Çıkmıştı r. Özetle cüce tipli işletmelerde bölünme izlenirken 
büyük tipli tarım işletmelerinde yoğunlaşma görülmektedir. 
Küçük cüce tipli işletmelerin çoğalarak toprağın parçalanması
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tarım dışı ve tarım sektörüne işgücü sağlamaktadır. Tarım 
dışında sanayileşme hızının yeterli ölçüde olmaması yüzünden 
bir kısım işgücü fazlası tarım işçilerine eklenirken diğer
leri açık ve gizli işsizler arasına katılmaktadır.

Büyük işletmelerin ağırlık taşıdığı Doğu ve Güney
doğu Anadolu Bölgelerinde feodal üretim ilişkilerin.'sürmesi 
nedeniyle ücretli tarım işçisi kullanımı yaygın değildir.
Bu bölgeler gene hubutet ekiminin yapıldığı ve cüce işletme
lerin yaygın olduğu Orta Anadolu Bölgesiyle birlikte diğer 
bölgelere tarım işçisi gönderen yöreler olmaktadır.

Endüstriyel bitkilerin hasat mevsiminde bu bölge
lerden binlerce mevsimlik tarım işçisinin özellikle Çukurova 
ve Ege Bölgesine akın ettiği bilinen bir gerçektir. Bu böl
gelere gelen mevsimlik tarım işçilerinin sayısını 550 bin 
dolaylarında olduğu tahmin edilmektedir.

1955 Sayımına göre Tarımda ücretli sayısı 244.225 
kişidir. 1970 yılına dek bu sayı bir katı yükselmiştir.

1970 Nüfus Sayımına göre Türkiye'de tarımda devam
lı ücretli olarak çalışan tarım işçileri 499.961.kişidir. Bu 
gün tüm tarım işçileri sayısının bir milyon kişiye ulaştığı 
tahmin edilmektedir.1/ Geçici işçilerle bu sayının 1 milyon 
kişiye ulaştığı tahmin edilmektedir.
1/ 1970 Tarım Sayım sonuçları genellikle devamla tarım işçi

lerini kapsamaktadır. Geçici tarım işçileri bu a~akkamın 
(499.961) içinde değildir.



Ege, Akdeniz ve Karadeniz bölgeleri toplam tarım 
işçilerinin # 62,4 ünü kapsamaktadır. (Tablo 28) Söz konusu 
bölgelerin bitkisel ürün yapısıda tütün, pamuk gibi endüst
riyel bitkiler ve üzüm, fındık, çay gibi meyvalardan oluşmak
tadır. Bu bölgelerde endüstriyel bitkilerle meyvaların bit
kisel üretim değeri içindeki payı 2/3 dolaylarında olmakta
dır. (Tablo 29)

Tarımda ücretli olarak çalışanlar 1955 yılında 
tarımdaki istihdamın yüzde 2.59 ü iken 1970 yılında yüzde 
5.36 ya yükselmiştir. Aynı zamanda tarımda işveren olarak 
çalışanların sayısında da artış görülmektedir. Ancak tarımda 
toplam çalışanların yüzde 90'mdan fazlası kendi hesabına 
ve ücretsiz aile işçisi olarak çalışmaktadır.

1950 lerden sonra tarımda hızlı bir makinalaşma 
başlamış ve halen sürmektedir. Modern araç ve gereç stokun
da hızlı artışlarla beraber gübre, ilaç, sulama gibi ara mo
dern girdiler de hızla çoğalmıştır. Ancak toprak dağılımında 
görülen parçalanma ve temerküz olayları modern girdilerin 
etkin ve dengeli dağılımını engellemektedir. 1973 yılında 
yapılan çalışmalara göre tarım sektöründe çalışanların yüzde 
5 8 . 3 7 si asgari ücret geliri ve onun altında kazanç sağlamak
tadırlar. Bu durum özellikle tarımda yaygın bir eksik istih
damın açık göstergesi olmaktadır.

Modern araç ve gereçlerin ve modern tarım girdile
rinin artışı toprak dağılımındaki gelişim sonucu yeteri kadar 
etkin kullanılamamaktadır. Tarım sektöründe çalışanların 
daha verimli çalışmalarına olanak sağlamamaktadır.



Bu nedenle, tarımda istihdam veriminin arttırıl
ması, üretim ve tüketim kooperatifleşmesiyle birlikte, top
rak reformunun yapılmasına ve selektif bir makineleşme poli
tikasına bağlı bulunmaktadır. Bitki dokusu üretiminde planlı 
bir düzenleme istihdamın daha etkin kullanılmasıyla çalışan
ların gelirini de yükseltecektir.

2. Tarım İşçilerinin Çalışma Sorunları :

',2.1. Sendikalaşma :

Tarım ve Orman İşkolunda 1972 yılında Yöre
sel ve Türkiye çapında 9 olmak üzere toplam 15 sendika bu
lunmaktadır. Toplam üye sayısı 195*274 tür. 1973 yılında 
aynı işkolunda toplam sendika sayısı 23'e yükselmiştir. Sen
dikalı işçi sayısı 188.322 dir. Kamu kesiminde tarım işko
lunda çalışan ücretlilerle birlikte bir milyon dolaylarında 
olan tarım işçilerinde sendikalaşma oranı ^ 18.9 olmaktadır. 
Ancak Kamuda tarım işçilerinin büyük kesiminin 80) mev
simlik işçi oluşu, aynı özelliğin özel kesimde daha ağırlık
la görülmesi tarım işçilerinin sendikalaşma oranının çok 
düşük olduğunu göstermektedir.

1973 yılında Tarım ve Orman işkolunda yöre
sel 1 ve Türkiye çapında 2 ve toplam 3 olmak üzere işveren
sendikası bulunmaktadır.

2.2.Toplu İş Sözleşmeleri :

Tarım ve Ormançılık işkolunda 1973 yılında 
özelde 2, kamuda 95 ve toplam 97 adet toplu iş sözleşmesi
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görülmektedir. Bu toplu iş sözleşmeleri özelde 2, kamuda 
188 lş yerini kapsamaktadır. İçerdiği işçi sayısıyla toplam 
8.267 kişidir.

'2.3. Grev ve Lokavtlar

Tarım ve Ormancılık işkolunda 1972 yılında 
kamu kesiminde 1 grev olmuş, 1.452 işçi katılmış ve 11.616 
işgünü kaybetmiştir. Aynı yıl özel kesimde grev olmamıştır. 
1973 yılında gene kamu kesiminde 1 grev görülmüş, I83 işçi 
katılmış ve 915 işgünü kaybolmuştur. Lokavt olayına 1972 ve 
1973 yıllarında rastlanmamıştır.

.2.4. Ücretler

Kamu kesiminde Köy İşleri, Tarım ve Orman
cılık Bakanlıklarında çalışan tarım işçileriyle işveren 
arasında toplu iş sözleşmeleri yapılmaktadır. 1975 yılında 
Köy İşleri Bakanlığınca günlük ücretler 100 TL. Orman Bakan
lığında. asgari ücret 33 TL. sı dolaylarındadır. Devlet Üretme 
Çiftliklerinde günlük ortalama tarım işçisi ücreti . 65 TL.dır. 
Devamlı ücretli işçi niteliğinde olanlar doğum, ikramiye, 
ölüm, vasıtadan yararlanma gibi konularda yararlar sağlar
ken ‘fc 80 dolaylarında olan geçici işçi statüsüyle çalışan
ların bu haklardan faydalanması söz konusu olmamaktadır.



Özel kesimde çalışan tarım işçilerinin sendika
laşma oranının yok denecek düzeyde oluşu, 1475 sayılı İş Ka
nununun 5» maddesiyle tarım işlerinde çalışanlara bu kanlftun 
uygulanmaması ücretler ve mesai saatleri ve diğer çalışma 
sorunları açısından tarım işçilerini son derece ağır şart
lar altında bırakmaktadır. 1973 yılında tarım işçilerinin 
yıllık ücret kazancı 5900 TL. dolaylarındadır. Bu miktar 
sanayideki işçinin ücretine oranla üç-dört katı daha azdır. 
Genellikle tarımda asgari ücret azami ücret olmaktadır. An
cak tarım sanatları ile tarım aletleri ve makina parçaları
nın yapıldığı atelye ve fabrikalarda görülen işler İş Kanunu 
kapsamına alınmaktadır. Bu husus aynı iş kolunda çalışan bazı 
işçilerin İş Kanunun kapsamına alınmasına, bazılarının kanun 
kapsamı dışında kalmasına yol açmaktadır. Örneğin pamuk 
çapalayan bir işçi tarım işi yapıyor gerekçesiyle iş kanunu 
dışında kalırken, çırçır fabrikasında çalışan bir işçi "ta*1 
rım sanatı" yapıyor gerşkçesiyle her ikiside tarım işçisi 
olmasına rağmen iş kanunundan yararlanmaktadır. Bu konuda 
tarım işçileri arasında çalışma hayatı açısından büyük bir 
dengesizlik ve huzursuzluğa neden olmaktadır. Aynı durum 
Sosyal Güvenlik açısından da söz konusudur.

İşçi simsarları tarım işçilerini kıştan borçlan
dırmakta ücretlerinden pay almaktadırlar. Bunların işçi 
Sigortaları Kurumunun devreye girmesi ile ortadan kaldırıl
ması gerekmektedir. İşçilerin basit sağlık koşullarının sağ- 
lanmamıştırj su, yemek, yatma yeri sorunları önemlidir. 
Çalışma saatleri keyfîdir. İş kgalar , iş mukaveleleri yasa
larla belirlenmemiştir. Eğitim düzeyi çok düşük olan tarım 
işçisi, haklarını korıyamamaktadır*.



3. Önlem ve Öneriler

Tarım işçilerinin çalışma Sorunlarıyla öncelikle 
alınması gerekli tedbirler kısaca şöyle özetlenebilir :

1. Tarım işçilerinin sendikalaşma hareketinin 
teşvik edilmesi gereklidir. Böylece tarımda Toplu İş Sözleş
mesi sisteminin gelişmesi kolaylaşacaktır. İşçi ve işveren 
arasındaki doğrudan müzakere olanağı Çukurova Bölgesinde gö
rüldüğü gibi elçi dayı adı verilen kimselerin ortadan kalkma
sına neden olacaktır.

2. 1475 Sayılı İş Kanunun 5- maddesinin tarım 
işleriyle ilgili maddesinin önce belirtilen mahsurları kal
dıracak biçimde düzenlenmesi gereklidir.

3. Tarım işçilerinin gerek çalışma sorunları 
gerek sosyal güvenliklerinin sağlanması açısından öncelikle 
Tarım İş Kanununun çıkarılmasıdır.

4o Tarım işçilerinin ücrretlerini, çalışma
sürelerini, çalışma koşullarını, iş kazalarını, iş mukave
lelerini açıklığa kavuşturan bir Tarım İş Kanunu çıkarılma
lıdır.

5* Tarım Sigortası ve Genel Sağlık Sigortası
tarım işçilerini de kapsamına alacak şekilde hazırlanmalıdır.

6. Belli sanayi dallarında-tarıma dayalı sanayi
veya kırsal yörelerde kurulan sanayi gibi-töpraksızlaranişe 
almada öncelik verilmelidir.



TABLO :28 1970 Yılında Tarım İşçilerinin Bölgesel Dağılımı

Bölgeler Ücretli Tarım İşçileri i
Orta Kuzey 30.273 6,1
Ege 157.111 31,6
Marmara 42.049 8,5
Akdeniz 114.924 23,1
Kuzey Doğu 16.262 3,3
Güney Doğu 30.413 6,1
Karadeniz 38.043 7,6
Orta Doğu 28.833 5,8
Orta Güney 39.043 7,9
Türkiye TOPLAM 496.961 100,0
Kaynak : 1970 Nüfus Sayımı

1/ 1970 Tarım Sayım sonuçları genellikle devamlı tarım işçi-
1erini kapsamaktadır,. Geçici tarım işçileri bu rakkamm
(496.961) içinde değildir.

TABLO 29: Bölgelere Göre 1972 Yılı Tarımsal Üretimin Yapısı

Bölgeler Hububat Bakii- End. >at Bitki. Meyveler
Orta Kuzey 56.67 10.72 18.66 13.95
Ege 15.84 11.18 45.41 27.57
Marmara 29.52 13.97 34.73 21.78
Akdeniz 19.06 18.68 41.40 19.87
Kuzey-Doğu 49.83 8.22 26f97 14.88
Güney-Doğu 56.29 7.61 18.82 17.28
Karadeniz 25.37 12.85 18.78 43.00
Orta-Doğu 40.83 13.39 26.94 18.84
0 rta-Güney 53.00 8.14 22.51 16.35



D . SONUÇ

Kırsal Refah Politikaları Özel İhtisas Komisyonu, kuru
luş amacına uygun olarak önce, "Dördüncü Plan döneminde 
Yönel inmek İstenen Hedef Gruplarını" saptamış, daha sonra 
da bu gruplar için uygulanacak önlem ve öneriler geliştir
meye çalışmıştır.

Hedef guruplarının saptanmasında, gelir ve toprak öl
çütü (kıstası) temel alındı. Toprak ve Tarım Reformu Yasa
sının (1757 Sayılı yasa, m. 54), bir aileye 1971 yılı için 
saptadığı, 15 bin TL. tarımsal gelir, 1973'de aynı alım gücü‘ 
için 22 bin TL. olmalıydı. Hektar başına ortalama gelirden 
hareketle bu miktar gelir için gerekli toprak miktarı sap
tandı .

Geliştirilen ölçüt hane halkının bölgelere göre yüzde 
60-80 dolayında bir bölümünün, kırsal refah politikalarının 
■gygulanması gerekli esas (asgari) geçim düzeyinin altında 
oulunduğunu gösterdi. Bu gurubun genellikle, topraksızla 
birlikte, geçimlik altı işletmeler ve pazar için üretim ya
pan küçük üreticilerden oluştuğu söylenebilir.

Burada bir parantez açalım ve geliştirilen ölçütün 
kabaca tahminlere dayandığını; kırsal kesimde tarım dışı 
geliri hesaba katmadığını; ve başka ölçütler geliştirilebi
leceğini belirtelim. Ancak bütün bunlar, kırsal kesimde ya- 
şayanların yine de önemli, bir oranının geçimlik altı toprak 
ve gelire sahip olduğunu saptamamıza engel değildir.



Komisyonumuz ikinci aşamada tarımsal destekleme, gelir dağı
lımı ve toprak reformu ve işbulma (istihdam) sorunlarını, ölçüt 
altı guruplar için irdeleme yoluna yoluna gitti.

Şimdiye kadar uygulanan destekleme politikalarının 
en az gelir- toprak guruplarına yeteri kadar yönelmediğini 
saptayan Komisyon ,yasal kamusal ve örgütsel önlemlerle (araç
larla) destekleme politikalarının hedef guruplarına yöneltil
mesini bunun yanlış"fiyat desteği" biçiminde değil, en geniş 
anlamda üretim girdilerinden dağıtım ve pazarlama aşamasına 
dek bir destekleme uygulamasına gidilmesini önermektedir.

Tarımsal yapıda görülen mülkiyet ve işletme düze
yindeki durumun gelir bölüşümüne de yansıdığı saptandı. Çö
zümü, bir yandan toprak reformunun, öncelikle sulu arazide 
ve daha yaygın biçimde uygulanması; ve var olan yasanın uygu
lanmadan doğan ve kendi inde taşıdığı aksaklıklarının dü
zeltilmesi gerektiği noktasında bulunan Komisyon, sorunun bir 
taraftan "halihazır işletmelerin verimli duruma getirmek" 
diğer yandan da "tarımdan endüstriye yönelen" işgücü akımının 
planlanması ile birlikte düşünülmesinde görüş birliğine varmış
tır.
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Son olarak kırsal kesimde işbulma sorunu ele alındı, 
Türkiye’de, tarım sektöründe yanım milyon dolayında devamlı. 
bir milyon dolayında da geciei nitelikte ücretli işçi 
(1970) bulunduğu saptandı.»'Sendikalaşma oranının yüzde 19 
dolayında ve; bağlı olarak, toplu sözleşme v.b. işçi hak
larının, sendikalaşma ile birlikte, kamu kesimi için geçer
li olduğu, "özel Sesimde, çalışan tarım işçilerinin sendi
kalaşma oranını yok denecek düzeyde bulunduğu"belirtildi• 
önlem ve öneri olarak:

(a) Tarım kesiminde işbulma süresinde kamu kuruluş
larının görevlendirilmesi (b) Sandlkalaşma, sigorta v.b. 
konularda yasal düzenlemelere bir an önce gidilmesi (c) Ta
rım ve Sanayide i^e_alUM|da topraksız ve en az topraklı
lara öncelik tanınması benimsendi.

Kısaca, belli bir alt gelir-toprak gurubunun refah 
durumunu düzenlemenin genel, bütünü ilgilendiren önlemlerle 
başarılabileceği, bununla birlikte, söz konusu toplansal kesin 
yararına birçok girişimde bulunulabileceği ve bunların bir 
an önce yapılması gerektiği temel görüş olarak ofctaya çıktı.
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