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Bütün bu faaliyetlerden elde edilen nıiisbet sonuçların geliştirilerek sürdürülmesi ve korunması, 
onların elde edilmesi kadar önemli bir husustur. Bu bakımdan, eski hale dönüşü önleyecek, faaliyetle
ri değişen ve gelişen şartlara uygun hale getirerek ileriye götürecek devamlı bir araştırma ve buna göre 
teşkilatlanmanın da lüzumuna dikkati çekmekte fayda görülmektedir.

Kırsal kalkınma çalışmalarında, hemen her zaman bu bölgelerde yaşayan insanların yaşayış tarz
larım ve bütün faaliyetlerini ekonomik, sosyal, kültürel ve beşeri bütün açılardan geliştirmek yeni ku
rum ve kuruluşlarla bu gayretleri desteklemek, çevreyi ve tabiatı en uygun şekilde kullanmak amaçla
rı mevcuttur. Ancak bu çalışmalar her ülkenin kendi özel şartları içinde ekonomik ve sosyal meselele
rinin bütününü kapsayan genel planlar çerçevesinde değerlendirilmelidir. Bu açıdan bakıldığında ülke
miz meselelerinin öncelikle üç konuda yoğunlaştığı dikkati çekmektedir :

1 - Başta arazi olmak üzere, tabii kaynakların korunması ve kullanılması düzeltilmeye ve geliştir
meye ihtiyaç göstermektedir.

2- Kırsal alandaki yerleşme yerlerinin kamu hizmetlerinin maliyetini artıncı ve buralarda yaşa
yan insanların bir çok ihtiyaçlarım karşılamaktan uzak oluşu gözönünde bulundurularak yerleşme 
yerlerine yapılacak yatırımların dağıtılması ile ilgili programlarda kullanılabilecek sağlam kriterler be
lirlenmelidir.

3- Kırsal alanda üretim, büyük ölçüde tarım sektörüne dayalı olduğundan, gelir artışını da dik
kate ahcı faaliyetlerin, mutlaka yeniden düzenlenmiş tarım hizmetlerine ihtiyaç gösterdiği dikkate a- 
lınmalıdır.

Kırsal kalkınma faaliyetlerinin temeli olan mekanizmalarla ilgili diğer bazı hususlar da aşağı
daki gibi sıralanabilmektedir;

a- Milli Plan içinde kırsal kesimin ekonomik ve sosyal kalkınmasının amaçları ve varılacak 
hedefleri iyice tanımlanmalı faaliyetlerin süresi tayin edilmeli, gelir ve istihdam seviyeleri gibi hedef
lerle bölgenin kendine yeterlilik seviyesi belirlenmelidir.

b- Hedeflerin tayininde ekolojik dengenin icaplarına, tabii kaynakların muhafazası ve gelişti
rilmesi lüzumuna tam olarak riayet edilmelidir.

c- Tabii kaynakların korunması ve geliştirilmesi ile dengeli ve planlı bir şekilde kullanımını a- 
maçlayan "ÜLKENİN ALAN KULLANIMI" plan ve kararlarının elde edilebilmesi için gerekli envan
terler en kısa sürede tamamlanmalıdır.

ç- Tabii kaynakların, mülkiyet rejiminde görülen gelişmeyi engelleyen bozuklukları giderici 
tedbirler alınması yanında, özellikle topraksız kırsal nüfusun gelirin artırılabilmesi için programlar ha- 
zırlamp tedbirler uygulanmalıdır.

d- Kırsal kesimi cazip hale getirecek, şehire göçme talebini azaltacak kamu hizmetleri ya
nında, yaşama ve barınma şartlarım düzeltmek için gerekli tedbirler alınmalı: plan, proje ve teşvik: 
edici şartlarla kredi imkanı hazırlanmahdır.



•II. KIRSAL ALANDA ALT YAPININ DÜZENLENMESİ

A-TABİİ KAYNAKLAR

I- TOPRAKLARIMIZIN TARIMA UYGUNLUĞU 

1.1. Genel Durum

Yurdumuzda 1963 yılında başlayan Planlı Dönemde, gelişmede ağırlık sanayi sektörüne 
verilerek yatırımlarımızın tarım üretimine paralel olarak ve finansman kaynakları tarım sektöründen 
sağlanmak suretiyle artırılması öngörülmüştür. Yapılan değerlendirmeler, sanayileşmede hissedilir ge
lişmeler olduğunu göstermekle beraber, tarım kesiminin yurt ekonomisindeki önemli yerini hala ko
ruduğu gerçeğini, Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı verileri ortaya koymaktadır. 1978 yılı gayrisa- 
fi yurtiçi hasılada tarım kesiminin payı % 22,2, sanayi kesiminin payı % 29,5 olmakla beraber çalışan 
nüfusun (1977) % 61,8 ini tarım, % 16,2 sini ise inşaat dahil olmak üzere, imalat sanayii istihdam et
miştir. İhracat gelirlerinin dağılurunda da aynı durum kendini göstermektedir. 1978 yılı ihracat ^lir
lerine tarım sektörünün katkısı % 64,0 olurken, imalat sanayinin katkısı % 30,8 ile bunun ancak yarı
sına yakın bir orana ulaşabilmiştir.

Ülkemizin nüfusunun yarıdan fazlası kırsal alanda yaşamakta ve geçimini tarımdan sağlamakta
dır. Tarım üretiminin ortamı ise topraktır. Böyle olunca, üretimi artırmada iki yol akla gelebilir: Birin
cisi üretim ortamı olan toprağı genişletmek, İkincisi birim alandan alınan ürünü artınnaktır. Planlı Dö
nemden önce tarım üretimindeki artış, ekilen alanları genişletmek suretiyle sağlanmış, 1960 lardan i- 
tibaren genişlemenin son sınırına ulaşıldığı, hatta bir kısım arazinin işlenmemesinin daha faydalı ol
duğu, dolayısıyla terk edilmesi gerektiği sonuca varılarak, Planlı Dönemde birim alandan alınan ürü
nün artırılması hedef olarak kabul edilmiştir.

Birim alandaki ürünü artırmak ve bunun sürekliliğini sağlamak; herşeyden önce üretim ortamı o- 
lan toprağı tanımak, başka bir deyişle, bütün özelliklerini bilmek ve onu bu özelliklerine uygun, plan
lı ve dengeli bir sistem içinde kullanarak üretkenliğini korumakla mümkündür.

Bazı ülkeler, özellikle içinde bulunduğumuz yüzyılın başında, bu gerçeği kavramış ve konu ile il
gili teşkilatlarım kurarak toprak etüd çalışmalarım ülkelerinde yaygın bir ölçüde başlatmışlardır.

Yurdumuzda bu çalışmalar 1952 yılında başlamıştır. FAO Teşkilatının yardımıyla, Amerikalı 
toprak uzmanı Harvey Oakes başkanlığında Türk uzmanlarından oluşan bir grup toprakçı, bu yıl baş
layan ve 1954 yılında tamamlanan bir çalışmayla Türkiye Umumi Toprak Haritası ve Raporunu hazır
lamışlardır.

Istikşafi bir etüd sonucunda hazırlanan sözkonusu bu rapor ve harita, toprak varlığımızı kabaca 
da olsa ortaya koyan ilk eser olması bakımından oldukça büyük bir önem taşımaktadır.

Planlı kalkınma dönemi ile birlikte ülke çapında girişilen taıım projeleri ve planlamalar için Har
vey Oakes ve arkadaşları tarafından hazırlanan Umumi Toprak Haritası ve Raporundaki bilgilerden 
daha ayrıntılı bilgiler ihtiva eden bir toprak haritasına ihtiyaç duyulmuş; bu amaçla 1966 yılında Tür
kiye Geliştirilmiş Toprak Haritası Etüdlerine başlanmış ve 1970 yılında bitirilmiştir.



Sözkonusu Etüdler neticesinde elde edilen verilerin ışığı altında yapılan yorum ve değerlendir
meler ülkemizdeki araziler hakkında eksik olan ve büyük ihtiyaç duyulan pek çok bilginin ortaya 
çıkmasına vasıta olmuştur. Bundan sonraki bölümlerde yer alan tablolardaki sayılar 1970 durumunu 
yansıtmaktadır.

1.2. Başlıca Arazi Kullanma Şekilleri

Elimizde bulunan son verilere göre yurdumuzda tarım ve diğer kullanım şekilleri itibariyle 
arazilerin dağılımını şu şekilde özetlemek mümkündür.

Tablo - 1 : Türkiye'de Şimdiki Arazi Kullanma Şekilleri Dağılımı (1000 Ha.)

KULLANMA ŞEKLİ A L A N O R A

TOPRAK İŞLEMELİ Nadaslı kuru tarım 16 793 21.5
TARIM ARAZİSİ Nadassız kuru tarım 5 815 7.5

Sulu Tarım 2 990 3.8
Bağ - Bahçe 1 058 1.4
Özel Bitkiler 1 042 27 699 1.3
(Zeytin A.Fıstığı)

ÇAYIR MER A Çayır 644 8.8
ARAZİSİ Mer'a 21 102 21 746 27.2

ORMAN FUNDA Orman 15 135 19.5
ARAZİSİ Funda - Çala 8 333 23 648 10.7

DİĞER ARAZİ TİPLERİ 3 782 4.9

SU YÜZEYLERİ 1 102 1.4

TOPLAM 77 797.117

Kaynak : Topraksu, istatistik Bülteni 1980

Tablo üzerinde yapılacak kaba bir değerlendirme ile Türkiye'de arazinin % 35.5 nin toprak işle
meli tarım, % 28.0 nin çayır mer'a, % 30.2 nin orman ve funda - çalı kullanımı altında olduğu görül
mektedir. Bilindiği gibi kullanma şekillerindeki bu dağılım, herhangi bir planlamanın sonucu olma
yıp, ülkenin ekonomik şartları, çiftçilerin arazi ve tarım tekniği bilgileri gibi faktörlerin etkisiyle 
yüzyıllara varan bir zaman içinde teşekkül etmiştir.
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Tarih içinde ve gelişigüzel denilebilecek bir oluşııııı neticesi meydana gelen bıı kullanma şeklile
rinin, olması lazım gelen şekli üzerinde durmadan öııce, bugünün tekniği bilgi ve değerlendirmelerin ı- 
şığı altında, Türkiye'de arazinin tarım kullanımına uygunluk (kabiliyet) sınıfları açısından dağılımına 
da işaret etmekte yarar vardır.

1.3. Tarıma Uyguıduk

Tarımda kullanma bakımından yurdumuzun topraklarıma kabiliyetleri çok geııiş değişiklik 
gösterir. Bilindiği gibi arazi kabiliyet sınıfı, toprak işleme, toprağın diğer kullanma şekilleri ve koru
ma [edilirlerine ihtiyaç göstermesi bakımından elverişlilik sınırlarını ifade eder.

Sınıfın rakamı büyüdüğü oranda, kullanmadaki engellerde artar. "1. Sınıf" ııı pek az veya İliç kı
sıtlayıcısı yokken, "Vll. Sınıfın pek çok engeli vardır. Bu sınıfların belirlenmesinde dikkate alman 
faktörler (1) erozyon sorunu, (2) drenaj sorunu, (3) toprak yetersizliği veya uygun olmayan toprak 
şartları sorunudur. Erozyon, arazinin kullanmaya uygunluğunun (kabiliyet) en fazla sınırlandıran bir 
engel ve toprak işlendiğinde koruma tedbirlerini gerektiren bir sebeptir. Bunu sırasıyla toprak yeter
sizliği, fazla su (yaşlık) ve kötü iklim şartları takip eder. Topraklar için önemli bir zarar verici olan e- 
rozyoıı, çoğu zaman sığlık, taşlılık gibi uygun olmayan toprak şartları ile birlik te bulunmaktadır.

Sınıf 1,11,111 düzenli veya devamlı toprak işlemeye ve diğer kullanımlardan pek çoğuna uygun
dur. Sınıf IV, işlemeli tarım yapılan pek çok bitki için son sınırdır. V, VI, VII ve VIII. Sınıflar ise iş
lemeli tarıma uygun olmayıp, genellikle devamlı bitki örtüsü altında tutulması gerekli arazilerdir.

Bu kısa hatırlatmadan sonra Sınıflara göre Türkiye'nin topraklar dağılışı şu şekilde açıklanabilir.

Tablo - 2: Arazilerin Tarımda Kullanmaya Uygunluk (Kabiliyet) Sınıflarında Dağılımı

Kullanmaya Uygunluk 
Grubu

■g İşlemeli
Tarıma

s uygun
Arazi

^ Kısıtlı işlemeye
| Uygun Arazi

İşlemeye Uygun 
Olmayan Arazi

Tarımda Kullanılmaya 
Uygun Olmayan Arazi

(Su yüzeyleri) 

T O P L A M

Kullanmaya Uygunluk Alan Oran
(Kabiliyet) Sınıfı (1000 Ha.) (%)

I 5.013 6.4
11 6.759 8.7
111 7.574 9.7

IV 7.201 9.3

V 165 0.2
IV 10.238 13.2
VII 36.289 46.6

V I I I 3.456 4.5

1.102 1.4

77.797 100.0

Kaynak : Topraksu, İstatistik Bülteni 1980



Türkiye'de düzenli ve devamlı toprak işlemeli tarıma uygun (sınıf I, II, III) 19.3 milyon lıektar 
ve bazı tedbirler alınarak işlenmesi gerekli (sımf IV) 7.2 milyon hektar arazi mevcuttur. Diğer bir ifa
de ile Türkiye'nin yüzölçümünün (77.8 milyon hektar) ancak 26,5 milyon hektarında (% 34.1) top
rak, işlenerek tarım yapmaya uygundur. Geriye kalan (1.1 milyon ha. su yüzeyleri hariç) 50.2 milyon 
hektar arazi (% 64,5) kabiliyetleri bakımından işlemeli tarım yapmaya uygun olmayıp, devamlı bitki 
örtüsü altında tutulması gereken arazilerdir. (Tablo - 2)

1.4. Mevcut Sorunlar

Topraklar tabii şartlarda bitki örtüsü altındadır. Örtü, toprakların aşınarak yok olmasını ön
leyen bir görevi yerine getirmektedir. İnsanoğlunun tarımla uğraşmaya başlaması ve her geçen gün 
nüfusun artması neticesin dedir ki; orman ve mer'alar açılarak, kazanılan arazide ve işlemeli tarıma 
başlanmış bunun yanında aşırı ve bilgisiz otlatma ile tabii bitki örtüsü her geçen gün zayıflamıştır, 
bu durum ise, tarım üretiminin ortamı olan toprağın kısa zamanda aşınıp taşınmasına ve verimsizleş
mesine sebep olmaktadır. Toprağın ve suyun korunması, verimliliğin devam ettirilmesi ve artırılması; 
üzerinde önemle durulması gerekli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır.

Yurdumuzun sahip olduğu arazilerin, tarımda kullanıma uygunluk sınıflarına bağlı olarak mev
cut sorunları (Tablo - 4) de verilmektedir.

Tablo - 3 üzerinde yapılabilecek kabaca bir değerlendirme ile ulaşacağımız neticeyi kısaca şu 
şekilde ifade etmek mümkündür.

Tarımda kullanımı sııurlandıran sorunu olmayan arazi yaklaşık 5.0 milyon hektar olup bunun 
toplam araziye oranı ancak % 7.8 dir. Yerleşme yerleri ve su yüzeylerinin haricinde kalan 71..2 mil
yon hektar arazide tarımda kullanılmayı sııurlandıran diğer bir ifade ile verim düşüklüğüne sebep o- 
lan aşuııın (erozyon) yaşlık (drenaj), uygunsuz toprak şartları (tuzluluk, alkalilik, sığ toprak derinli
ği vb.) gibi sorunlar mevcuttur.



Tablo - 3 Türkiye'de Arazi Kullanma Şekillerinin Kullanmaya Uygunluk (Kabiliyet) Sınıflarında Dağlımı (1000 ‘H^)

Kullanma Şekli 1

İşlenen Arazi 4778

Kuru Tanm Arazisi 

(Nadaslı) 2340

Kuru Tanm Arazisi 

(Nadassız) 816

Suhı Tanm Arazisi 1413

Bağ-Bahçe Arazisi 176

özel Mahsuller 

(Zeytin, çay vb.)

Çayır Arazisi

Mer'a Arazisi

Orman ve Fundalık 

Arazileri

Orman Arazisi

Fundaük Arazi

Yerleşme Yerleri

Diğer Araziler

Su Yüzeyleri

Kabiliyet Sınıflan 

Toplamı

Genel Toplara

33

Çayır • Mer'a Arazileri 178

69

109

17

5

12

40

I I

5987 6229

1514

836

188

87

547

149

398

172

92

80

53

Kabiliyet Sınıflan 

I I I  I V  V

4593

V I V I I  V I I I  TOPLA»

3362 4296

1143

476 

205

109

826

108

718

477 

322 

155

42

840

575

265

37

18

10

4

4

3321

742 

223 

172

135

1731 103

82 80

1649 23

5013 6759 7574

31

10

21

13

7201 165

3848 2246 . -

2479

898

34

202

985

699

4

115

235 443

4104 14257

49 107

4055 14150

2237 19694

1240 12891

997 6803

49 57 292

35 3164

10238 36289 3456

27 699 

16 793

5 816

2 990 

1 058

1 042 

21 746 

644 

21 102

23 468 

15 135 

8 333 

570

3 212 

1 102

76 694

77 797

KAYNAK : Topraksu, İstatistik Bülteni 1980



1.5. Hatalı Aıazi Kullanımı

Yurdumuzda tarım arazileri genellikle arazi kullanma kabiliyetine uygun olarak kullanılma
makta ve işlenmemesi gereken alanlar tarıma açılmış bulunmaktadır. Yanlış arazi kullanmanın sonu
cu olarak işlenen bu arazilerde; erozyonun hızlandırılması ile, en verimli üst toprağın çeşitli etkilerle 
taşınması neticesindedir ki, zamanla verimde düşme görülmektedir.

Yüzlerce yılda gelişigüzel denebilecek bir oluşum neticesi meydana gelen "şimdiki arazi kullan
ma şekilleri" Tablo -1 ile" arazilerin tarımda kullanmaya uygunluk (kabiliyet) sınıfları " Tablo - 2 de 
ayrı ayrı verilmiş bulunmaktadır. Arazilerin tarımda kullanmaya uygunluk sınıfları ile şimdiki kullan
ma şekillerinin dağılımı bir arada incelenecek olursa, memleket tarımında mevcut yanlış kullanmalar 
daha belirgin olarak ortaya çıkacaktır. (Tablo - 3)

Yurdumuzda tarım üretimi yönünden hiçbir sorunu olmayan ve her türlü bitkisel üretimin yapıla
bileceği I. sımf arazilerle birlikte, sahip oldukları toprak yetersizliği, drenaj (yaşlık) ve erozyon gibi 
değişik şiddetlerdeki problemler sebebi ile tarımda kullanıma uygunluk (kabiliyet) bakımından II., 
111 ve IV. sınıf; arazilerin kullanma şekilleri (yerleşme yerleri hariç) itibariyle kapladığı toplam alan 
24.8 milyon hektardır. Toprak işlemeli tarıma uygun arazinin 21.5 milyon hektarında işlemeli tarım 
uygulanmakta, 3.3 milyon hektar ise fundalık - çalılık ve nıer'a kullanmalıdadır.

Mer'a ve fundalık - çalıhk kullanımı altında olan fakat toprak işlemeli tarıma uygun bu araziler 
gerekli kanuni düzenlemeler yapılarak işlenen tarım arazilerine dahil edilebileceklerdir. Fakat arazi
nin bulunduğu yerin, mesela orman içi veya mer'a bütünlüğünü bozucu gibi sınırlamalar sebebiyle, 
3.3 milyon hektarının hepsini bu dönüşüme dahil etmek mümkün değildir. İşlemeli tanın yapılan a- 
raziler ile bütünleşebilecek özelliklere sahip oran, bu miktarı % 40'ı olarak kabul edilecek olursa; 1.3 
milyon hektardan daha fazla genişlikteki arazi tarım üretimine katılmış olacaktır. Buna karşılık, işle
nen nadastı ve ııadassız, kuru tarım uygulanan toplam 5.1 milyon hektar arazi, tarımda kullanmaya 
uygunluk (kabiliyet) sınıfları itibariyle V., VI. ve VII sınıftır. Bu arazilerin; toprak ve topografya ö- 
zellikleri itibariyle devamlı örtü altında diğer bir ifade ile orman (ağaçlandırma) veya mer'a kullanı 
nunda tutulmaları gerekmektedir.

Arazi kullanma planlaması yapılmasını gerekli kılan diğer bir etken de; bilhassa son yıllarda hız
lı bir artış gösteren tarım dışı amaçla (sanayi, şehirleşme, turizm) arazi kullanımlarının, iyi tarım ara
zileri dışına çekilmesinin sağlanması olacaktır.

Ülkemizde 1930'lu yıllarda başlıyan ve 1950 yıllarda hızlanan endüstrileşme hareketi 1960'daıı 
sonra beş yıllık kalkınma planlarına bağlanmıştır. Bu Planlarda ülke tarımının gelişmesinin ihmal edi
lemeyeceği ana ilke olarak benimsenmiştir.

1950'li yıllardan sonra hızlanan endüstrileşme hareketi içinde toprağa dan ihtiyaç artmış, bu
nun yanında ayıtı yıllarda hızlanan yeni alanların tarıma açılması hareketi ile tarım için de toprak ih
tiyacı ortaya çıkııuştır.



Tablo - 4: Arazilerde Mevcut Sorunlar (1000 Ha.)

Sorunun Çeşidi

İşlemeye Elverişli İşlemeye Elverişli
Arazi Olmayan Arazi
l.Sn. II,HI,lV.Sn. V, VI, VlI.Sn. T O P L A M

A- Kullanmayı sınırlandıran sorunu * 
olmayan arazi.

15- Ana sorunu su veya rüzgar erozyonu 
olan arazi

1. İkinci derecede sorunu olmayan 
arazi(e)

2. İkinci sorunu toprak şartlan olan 
arazi (es)

C- Ana sorunu yaşlık olan arazi IK

1. İkinci derecede sorunu olmayan 
arazi (w)

2. İkinci sorunu toprak şartları olan 
arazi (wa)

O- Ana sorunu uygunsuz toprak şartları 
olan arazi (tuzlu alkali)

1. İkinci derecede sorunu olmayan 
arazi(s)

2. İkinci sorunu erozyon olan arazi (se)
3. İkinci sorunu yaşlık olan arazi (sw)

E- Diğer Araziler (VIII . Sııuf)
Çıplak kaya - ırmak yatağı vb.

F— Yerleşme Yerleri

G- Su Yüzeyleri

4973

14 129 

9 313

4 816 

1 306

1 079

227

5 967

1 349
3 968 

650

33 178

371

32 807 

621

29

592

12 739

34 
12 087 

618

T O P L A M

4973

47307

9684

37 623 

1 927

1 108

819

18 706

1 383 
16 055 
1 268

3 212 - 

570 -0

1 102 

77 797

e: Toprak işlemesini güçleştiren parçalı topografya, meyil, su ve rüzgar erozyonu gibi sorunlar, 
s: Tuzluluk, alkalilik, taşlık, sığ derildik, çok ince veya çok kaba toprak bünyesi, yaşlık veya sık 

sık sel basması gibi drenaj sorunları 
W: Yüksek taban suyu

KAYNAK :Topraksu, İstatistik Bülteni 1980
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Teorik olarak yerleşme açısından uygun ve tarım değeri olmayan alanların endüstriye, tarım değeri yük
sek olan alanlarında tarıma ayrılması gerekirken, büyük bir kaynak israfı içinde her sektörde ekonomik görü
nen alanların kullanımı yoluna gidilmiştir.

Yine 1950'li yıllarda endüstrileşme, kırsal alandaki iş gücü fazlası ve diğer sosyo ekonomik sebeplerle 
başlayan, kırdan şehre göç hareketi sonucu şehirlerde başlayan konut sıkıntısı, gecekondu teşekkülüne sebep 
olmuş; böylece şehirler yatay olarak alabildiğine genişlerken, şehir çevresindeki tarım alanlarını işgal etmiş
lerdir.

Bu iki olaya Çukurova Bölgesinden misal vermek mümkündür. (Tablo - 5 ve 6)

Tablo - 5 Endüstrinin Çukurova Bölgesinde İşgal Ettiği Tarım Topraklarının 1956,1975 ve 1980 yıllan 
Karşılaştırmalar! ve Bu Toprakların Tarım Yönünden Kaliteleri.

Yıllar İşgal edilen Toprak Kabiliyet Sınıfları (Dekar)
toplam alan

(dekar) I II III IV V VI VII VIII

1956 691 668 13 2 8 — — —

(%96.7) (%1.8) (%0.3) (%1.2)

1975 11122 10289 84 132 88 529 — —

(%92.5) (%0.8) (%1.2) (%0.8) (%4.8) — —

1980 25576 23529 256 306 206 1279 — —

(% 92) (9/1) ('% K2) (% 0.8) (%5)

KAYNAK ; Doç.Dr. ALTAN, Türker Çukurova Üniversitesi 

Tablo - 6 Adana, Mersin ve Tarsus'un 1956 - 1975 Yılları Arasında Kapladığı Alanlar (dekar)

Y E R İ 1956 1975 Genişleme Katsayısı

Adana 2837 26458 9.32

Mersin 1136 7211 6.34

Tarsus 774 4971 6.41

Kaynak : Doç.Dr. ALTAN, Türker Çukurova Üniversitesi

Tablo - 5'den görüldüğü gibi 1956 yılında bölgede, üzerinde endüstri kuruluşu bulunan I ve II. sımf ta
rım alanlan 681 dekar iken 1980 de bu miktar 23.785 dekara çıkmıştır. Yani mevcut endüstri kuruluşlarının 
% 93'ü I ve II. sımf topraklarda yerleşmiştir.

Tablo - 6'da bölgedeki 3 büyük yerleşme yerinin kapladığı alan ve artış miktarı işlenmektedir. Şehir ala
nına dönüşmüş bu topraklarında büyük bir çoğunluğu ovanın en bereketli I ve II. sınıf topraklarıdır.



Ovadaki bu (arını alanı kaybı en kaba hesapla 50.000 dekarın üzerine çıkmıştır ve bu alanların 
tarıma yeniden kazandırılması imkanı da bulunmamakladır.

1.6. Arazi Kullanım Planlaması :

1.6.1. Planlamanın Önemi ■

İleriye ddıııık sosyal, kültürel ve iktisadi planlama çalışmalarından başarılı sonuç alınma-, 
üike. bölge ve yore ölçeklerinde alan kullanım karar ve planlarının yerine gel irilmesine bağlıdn I k- 
sik verilerle alman planlama kararlarının yaııısıra, bunların, fiziki planlama çalışmaları ile ınıışalılıas 
hale getirilememesi, İskenderun'dan Rize'ye kadar bütün kıyılarımızın; Çukurova'dan Hursa ovasına 
kadar değerli tarım alan ve kaynaklarımızın telafisi imkansız ölçülerde zarar görmesine sebep olmuş
tur.

Değerli tarım alanlarının diğer kullanımlara feda edilmesinin önlenmesi yanında, her kullanma 
şekli için uygun alanların seçilmesi ve denetlenmesini amaçlayan FİZİKİ PLANLAMA çalışmaları
nın kısa sürede gerçekleştirilmesi zorunlu duruma gelmiştir.

Özellikle lıızlı sanayileşmiş ülkelerin son yüzyıl içinde karşılaştıktan çevre sorunlan ve aldıkları 
tedbirler gözönünde tutularak, ülkemizin sorunlarını kendi yapısının gereklerinden çıkarılmış ilkeler 
ve standartlar doğrultusunda uygun çözümlere kavuşturmak zorundayız.

Bu sebeple, tarım topraklarımızın ve bütün diğer tabii kaynaklarımızın ilmi verilere dayalı ola
rak ayrıntılı envanterlerinin yapılması, planlanıp geliştirilmesi ve her türlü zararlı etkiden korunması 
görevini yüklenecek, bir teşkilatın tesbiti; PLANLAY1C1 - UYGULAYICI ve DENETLEYİCİ ola
rak ülke kaynaklarının yerinde kullanılması yanında, balkınma Planlarının hazırlanmasında da lıari- 
talanmış veriler sağlayarak belirlenmesinde sağlam bir dayanak olacaktır.

Yürürlükteki kanunlann çeşitli kurumlara verdiği yetkilere göre çevrenin korunması, planlan
ması ve geliştirilmesi konularında ilgili kuruluşlar kendilerini yetkili görmektedir. Bu durum çoğu 
zaman kuruluşlar arasında anlaşmazlıklar doğurmakta, konunun sahipsiz kalmasına ve plansız geliş
melere sebep olmaktadır.

Başbakanlık, Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı tarafından hazırlanıııakta olan yeni kanun 
tasarısının; çevre ile ilgili mevcut Kanun ve Yönetmelikleri bir araya toplayıcı ve organizasyonu sağ
layıcı yönde geliştirilmesi; ilgili kurumların temsilcilerinden kurulacak, arazi kullanma, planlama ko
ruma ve denetleme konularında görev yapmak üzere Başbakanlığa bağlı, karar verme yetkisine sahip 
Arazi Kullanımını Denetleme Konseyi adıyla bir kurul teşkil edilmesi yararlı olacaktır.



1.6.2. Planlama Safhaları

Alan kullanım planlaması çalışmalarındaki safhalar aşağıdaki şekilde sıralanmıştır :

1. SAFHA (Envanter - veri toplama)

I- Sağlıklı ve başarılı bir planlama çalışması, ancak güvenilir envanterlerin değerlendirilmesi 
ile gerçekleşebilir. Bu sebeple güvenilir metodlarla toplanıp, uygun ölçeklerde elde bulundurulması 
fiziki planlamaya geçiş için ilk safha olarak zorunlu olmaktadır.

1 - 1) Topoğrafik Haritalar

1 : 100 000 ve daha büyük ölçekli haritaların gizlilik sebebiyle temin edilmesi ve kullanılma
sında büyük sınırlama ve güçlükler bulunmaktadır. Kullanımı serbest olan 1 : 200 000 ölçekli harita
ların bu yönlü bir çalışına için (revizyonları yapılmadan) kullanılmaları güvenilirlik açısından sakın
calıdır.

Ülke ölçeğinde 1 :500 000

Bölge ölçeğinde 1 . 200 000 - 1 : 100 000

Yöre ölçeğinde 1 : 100 000- 1 : 50 000

Alt yöre ölçeğinde 1 : 25 000 - 1 : 10 000

Uygulama planları için ise 1 : 5 000 ölçekli revize edilmiş haritaların Milli Savunma Bakanlığı, 
Harita Genel Müdürlüğü taralından yapılması zorunlu olmaktadır.

1-2) Jeolojik Haritalar

- Ülke seviyesindeki çalışmalarda 1 : 500 000 ölçekli mevcut haritaların revize edilmiş paf
talarının hazırlanması,

- Yöre ve alt yöre ölçeğinde kullanılmak üzere yapımına Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü 
tarafından başlanılan 1 : 50 000 ve 1 : 25 000 ölçekli jeolojik haritaların en kısa zamanda tamamla
narak basımının sağlanması zorunlu olmaktadır.

1 - 3 )  Hidrojeoloji Haritaları

Jeolojik haritalar esas alınarak aynı ölçeklerde hidrojeolojik yapı, Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından lıaritalanmahdır.

1 - 4 )  Hidroloji Haritaları

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından su kaynaklarının korunması ve kullanımı aıııe- 
majman ve envanter çalışmaları tamamlanmalıdır.

1 - 5) Jeomorfolojik Yapı Haritaları

Topoğrafik haritalardan yararlanılarak bölge yöre ve alt yöre düzeyinde Maden Tetkik ve Ara
ma Enstitüsü tarafından hazırlanmahdır.



1 - 6) Uygulamalı Eğim Haritaları

Yöre seviyesinde ve 1 : 25 000 ölçekte Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Temel Araş tırıla
lar Daire Başkanlığınca bilgisayar yardımı ile hazırlanması sağlanmalıdır.

1 - 7) Toprak Haritaları

Yöre ve alt yöre seviyesinde 1 : 100 000, 1 : 25 000 ve 1 : 5 000 ölçeklerinde olmak üzere 
toprak ve araziye ait bütün özelliklerin yanısıra ekolojik faktörlerin etkisi de dikkate alınarak, özela- 
yırııııları yapılmış toprak haritalarına ihtiyaç vardır. Bu haritaların TOPRAKSU Genel Müdürlüğü ta
rafından ve daha önce yapılanlardan daha ileri bir anlayışla ele alınması, hava fotoğrafları, bilgisayar 
gibi çağdaş nıetodlar kullanılarak geliştirilmesi zorunludur.

1 - 8) Mevcut ve Potansiyel Eğim Haritaları

Orman ve orman dışı bitkilerin türleri ile toplulukların dağılımı ve gelişme sınırlarını ihtiva 
edecek şekilde Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Harita ve Fotogrametri Müdürlüğü tarafından Fen 
Fakülteleri Botanik Enstitülerinin de katkıları ile 1 : 100 000 ve 1 : 50 000 ölçeklerde hazırlanması 
gereklidir.

1 - 9) İldim Haritaları

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün bilgi birikimi ve bilgisayar tecrübesinden ya
rarlanılarak; ülke, bölge ve yöre ölçeklerinde haritalama ve döküm işlemlerinin yapılması; ülke ölçe
ğinde mikroklima alanlarının ortaya çıkartılabilmesi ve alt yöre ölçeğinde sağlıklı değerlerin elde e- 
dilmesi için gözlem istasyonlarının yerlerinin gözden geçirilerek yeni istasyonların k urulması gereke
cektir.

1 - 1 0 )  Tabii ve Kültürel Koruma Alanları

Yurt çapında envanter çalışmaları ilgili kuruluş ve araşünalarca yapılarak ülke, bölge ve 
yöre seviyesinde mevcut haritalara, koruma öncelikleri ve son sınırları ile birlikte geçirilmelidir. Bun
lar:

- Habitatlar (Özel şartlara sahip ekolojik ortamlar - Sultan Sazlığı, Kuş Cenneti vb. gibi)

- Bilimsel açıdan korumaya değer bitki örtüsü

- Gen kaynak ve alanları

- Tabii anıtlar (fosil yatakları, jeolojik oluşumlar vb.)

- Şifalı su kaynakları

- Önemli özelliklere sahip deniz göl ve nehir kıyılan

- Tarihi ve arkeolojik eser ve kalıntılar

Konuları ile ilişkisi kurularak görev; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı Milli 
Parklar Dairesi, MTA, Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından geliştirilmelidir.



1 - 1 1 )  ENDÜSTRİ, İSKAN, TURİSTİK YERLEŞMELER, ENERJİ NAKİL HATLARI, 
ULAŞIM AGI, MADEN OCAK VE REZERV ALANLARI İLE, HER TÜRLÜ 
HİZMET BİRİMLERİNİN ÜLKE SATHINDA DAĞILIMLARI haritalannıalıdır.

1 - 1 2 )  HARİTALANMAYAN İSTATİSTİK VERİLER de tesbit edilmelidir.

2. SAFHA (Kriter tesbiti)

Toplanan verilerin ışığı altında plan kararlarına esas olacak;

a) Kriterlerin tanımlanması ve sınıflandırılması,

b) Her kritere göre alternatif gelişme imkanlarının değerlendirilmesi,

c) Bu alternatiflerin uzmanlar grubu tarafından tartışılması ve sonuçların karara bağlanması 
çalışmalarım ihtiva eder.

3. SAFHA (Planlı kararların üretilmesi)

Ülke, bölge ve yöre ölçeklerinde uygulanacak genel alan kullanım plan kararlarının alınması; 
benimsenecek ilmi bir metoda bağlı kalınarak uzmanlar grubu tarafından yapılmalıdır.

4. SAFHA (Türkiye Alan Kullanım Master planı)

- Koruma alanları

- Tarım

- Orman

- Alternatif alanlar (Endüstri, şehir ve kır yerleşmeleri)

- Turizm ve rekreasyon amaçlı kullanımlara ilişkin doğru kararlara varabilmek için arazinin 
gerçek potansiyeli mevcut şartları (uygunluğu) ile şimdiki ve gelecekteki sosyo - ekonomik şartların 
birlikte çözümlenmesi ile her kullanım açısından ayrı ayrı irdelenmesi zorunludur.

Ülke ve bölge ölçeğinde gerçekleştirilecek bu çalışmaların Toprak ve Tarım Reformu ve Dev
let Planlama Teşkilatı Müsteşarlıklarının ortak sorumluluğunda kurulacak uzmanlar ekibi eliyle ya
pılması sağlanmalıdır.

5. SAFHA (yöre uygulama planları)

Reform kapsamına alman bölgeler için ayrıntılı uygulama ve gelişme planları TTRM tarafın
dan hazırlanmalı ve denetimi sağlanmalıdır. Reform bölgesi dışında kalan alanlar için vaki talepler 
"Türkiye Alan Kullanım Master Planı" çerçevesinde değerlendirilerek gelişmeler için gerekli izinler 
ve sınırlamalar getirilmelidir.
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2-ARAZİ MÜLKİYETİ

2.1- Genel Durum:

Temel ihtiyaç maddelerini üreten tarım sektörü, ülkemizin kalkınmasına büyük katkılar 
sağlayabilir ve toplum hayatını olumlu yönde etkileyebilir. Gösterilen bütün gayretlere rağmen 
I ıırkiye; ekonomisi tarıma dayalı bir iilke olmaktan kurtarılamamıştır. Henüz nüfusumuzun büyük 
im kısım kırsal alanlarda yaşamaktadır. Köylü nüfusun artış hızı da yüksektir. Kalkınma, sanayileş
me ve şehirleşme ile olacağından tarımdaki nüfusun lüzumundan fazla olan kısmının sanayi ve di
ğer sektörlere aktarılması gerekmektedir. İster planlı olarak yapılsın, ister düzensiz olarak kendili
ğinden meydana gelmiş olsun sanayileşme ve şehirleşme ile sayısı günden güne artacak olan tarım 
dışı nüfusun gıda maddeleri ihtiyacını karşılamak, tarım kesiminin gerek günümüzde, gerekse gele
cek günlerde ehemmiyetini devam ettireceğini göstermektedir. Ayrıca tarımın; ekonomik kalkın
mamıza, hammadde ve sermaye sağlamak ve toplam ithalatın yarıdan fazlasını finanse edecek dö
vizleri temin etmek yönünden ağırlığı, içinde bulunduğumuz ekonomik darboğazların giderilme
sinde son derece önemli hale gelmekledir.

Ülkemizde gerek nüfus politikasına etkisi, gerekse ekonomik kalkınmamıza katkısı bulu
nan ve ileride daha fazla katkı sağlaması mümkün olan Türk tarımının başlıca sorunları nelerdir. 
Tiıık tarımının başlıca sorunlarını , ayrıntılarına girmeden ana başlıklar halinde şöylece özetlemek 
mümkündür:

1- Tarım sorunları; hacmi itibariyle çok büyük ve kalabalık nüfus kitlelerini ilgilendirir. Ni
telik bakımından da köklü ve karmaşıktır.

2-Tarımda yurdumuzun büyük bir kısmında verim ve üretim tabiat güçleri tarafından be
lirlenir.

3- Tarımda iş bölümü ve ihtisaslaşma azdır.

4- Üretim teknolojisi geridir ve nıodeıı girdiler, bu arada kimyevi gübre, ilaç, iyi tohumluk 
ve damızlık yeteri kadar kullanılmamaktadır. Bunun sonucu verimlilik seviyesi düşüktür. Verimlili
ğin genel olarak düşüklüğü bazı ürünlerde iilke ihtiyaçlarına oranla kronik bir arz yetersizliği ıneyöa 
ııa getirmektedir.

5-Tarım kesimindeki nüfus, geleneklerine bağlı olup, yenilikleri kendi davranışlarına uy
gun düştüğü ölçüde süzerek kabullenmektedir.

6- Tarım ürünlerinin fiatları dalgalı ve istikrarsızdır. Bu istikrarsızlık ve belirsizlik üretimin 
rasyonel bir şekilde planlanmasını imkansizlaştırdığı gibi, çiftçi gelirlerinin düzensiz olmasına ve 
hatta azalmasına’sebep olmaktadır.

7- Tarım kesimi 45 milyonu bulan nüfusumuzun bazı ürünler yönünden beslenme ihtiya
cını ve dış ticaret taleplerini yeterince karşılama imkanlarından mahrumdur.

8- Tarımda devamlı işsizliğin yanında, mevsimlik ve gizli işsizlik şekillerini içine alan az 
çalışma vardır. Bunun sebebi tarımdan geçimini sağlamaya çalışan insanların sayısındaki fazlalık
tır. Dolayısıyla tarımda sermaye birikimi yavaş, tasarruf imkanları sınırlıdır.



9-Tarımın temel sorunlarından belki de en önemlisi tarımda yapı bozukluklarıdır.Toprak 
mülkiyeti dağılımında meydana gelen dengesizlikler, mülk ve işletmelerin küçülme ve parçalanma
ları, ortakçılık ve kiracılık düzenindeki sıkıntılar Türk tarımının yapı bozukluklarının işaretleridir:

2.2- Tarihi Gelişme:

Türkiye'de toprak mülkiyet sistemi ve tarım üretimi ile ilgili düzenlemeler çok eski tarih
lere dayanmaktadır. Tarım üretiminin temel girdisi olan toprak ve bununla ilgili düzenlemelerin 
çok eski tarihten beri yapılagelmiş olması, toprak davasının çok eskiden beri bilinen bir sorıın ol
duğunu göstermektedir.

Bugün Türkiye'de hüküm sürmekte olan toprak mülkiyet sistemi ve tarım üretimi eski tarih 
lerden beri belirli safhalar ve değişmelerin sonucu ortaya çıkmıştır,

Bu safhaları:

1- Osmanlı Devri öncesi ve Osmanlı Devri

2-Cumhuriyet Devri

3- 1960'dan sonraki çalışmalar şeklinde kısaca ele almak uygun olur.

1- Osmanlı Devri ve Öncesi : Bir bakıma, ilk Toprak ve Tarım Rejimi, Türk İslam Devletle
rinden Büyük Selçukluların veziri Nizaıııüknük tarafından 11. yüzyılda gerçekleştirilmiştir. Devlet 
Arazisini (miri arazi) yönetmek üzere getirilen dirlik (ikta) düzeni Anadolu Selçuklularına, onlar
dan da OsmanlIlara geçmiş ve Osmanlılarca daha da geliştirilmiştir. Tanzimatla dirlik sistemine son 
verildikten sonra 1858 de çıkarılmış olan Arazi Kanunu, arazileri 5 bölüme ayırmış devlet arazisini 
tasarruf, intikal gibi hükümlerini yeniden düzenlenmiştir. Özel mülkiyette olan araziler 1858 tarihli 
Arazi Kanunu dışında bırakılmıştır.

2- Cumhuriyet Devri : 1924 yılında çıkarılan Anayasa'ya dayanarak 1926 yılında yürürlü
ğe giren Medeni Kanun, Mecelle ve 1858 tarihli Arazi Kanununa göre düzenlenmekte olan arazi 
mülkiyet tasarruf ve intikal işlemleri yeni ve batılı anlamda tamamen kaldırılmış ve özel mülkiyete 
yer verilmiştir.

Ancak nüfusunun artması, göçler, tarım arazisi üzerindeki baskıları arttırmış; topraksız ve 
az topraklı çiftçilerin toprak talepleri, mülkiyet ihtilafları, Devlet topraklarının dağıtımı ve kirala
ma işlemlerinin düzenlenebilmesinde mevcut kanun ve hukuki yolların yetersizliği ortaya çıkmış
tır. Bu amaçla 1935 yılında Toprak İskan Kanunu, aynı yıl Zirai İslah Kanunu, on yıl sonra 1945' 
de muhtaç çiftçileri topraklandırma, geçimlerini tanından sağlamak, çiftçileri kredi imkanlarıyla 
desteklemek amacıyla Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu çıkarılmıştır. Bu kanun o zaman geniş kap 
samlı bir Toprak Reformu Kanunu niteliğinde idi. Daha sonra kanun bir çok değişiklikler geçire
rek Reform niteliğini kaybetmiştir. Bu Kanunda Devlet arazilerinin mümkün olduğu kadar çok sa
yıda çiftçiye küçük parçalar halinde dağıtılması, özel mülklerin ancak sahipleri istediği takdirde 
kamulaştırılması, toprak verilenlere işletme kurabilmek için gerekli yardım ve kredilerin ikmali ön
görülmüştür. Bu Kanun'un esaslarına göre 1945 - 1970 yıllan arasındaki 25 yıllık dönemde 6700 
köyde 430.000 muhtaç çiftçiye 22 milyon dönüm civarında işlenebilir arazi, mülkiyet çiftçilerin 
olmak üzere, dağıtılmıştır.



Ayrıca 26 milyon dönümlük Devlet malı çayır mer'a arazisi çiftçilerin ortak kullanımına tahsis 
edilmiştir. Bu Kanunun getirdiği ilkelerden daha sonraki toprak reformu tasarıları hazırlama çalışma 
larında önemli ölçüde yararlanılmıştır.

3- 1960'dan Sonraki Çalışmalar : 1961 Anayasası hükümlerine göre Toprak Reformu çalış
maları birden yoğunluk kazanmıştır. 1961 Anayasasının mülkiyet hakkı ile ilgili bölümü 37. maddesi 
toprak mülkiyeti ile ilgili hükümler getirmiştir. 37. maddesi aynen şöyledir; "Devlet, toprağın verim
li olarak işletilmesini gerçekleştirmek ve topraksız veya yeter toprağı bulunmayan çiftçiye toprak 
sağlamak amaçlarıyla gereken tedbirleri alır. Kanun bu amaçla, değişik tarım bölgelerine ve çeşitleri 
ne göre toprağın genişliğini gösterebilir. Devlet çiftçinin işletme araçlarına sahip olmasını kolaylaştı 
rır". Görüldüğü üzere, 1961 Anayasası çiftçilerin toprakiandırılmaları ve toprağın verimli olarak işle 
tilmesini emretmiştir.

T.C. Anayasasının öngördüğü doğrultuda önceleri Toprak Reformu daha sonraları Toprak ve 
Tarım Reformu bazen de sadece Tarım Reformu adı altında muhtelif tasarıları hazırlanmış ancak 
bunlardan 1972 yılma kadar kanunlaşan olmamıştır. 26 Temmuz 1972 de yayınlanan 1617 sayılı 
"Toprak ve Tarmı Reformu Öntedbirler Kanunu" çıkarılmış ve bunu takiben 19 Temmuz 1973'de 
yayınlanan 1757 sayılı "Toprak ve Tarım Reformu Kanunu” Anayasa Mahkemesinin 10 Mayıs 1978 
tarih ve 15933 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan kararı ile şekli yönünden iptal edilmiş ve yeni bir 
tasarının hazırlanıp TBMM'den geçmesi için tanınmış olduğu bir yıllık süre içerisinde yanı 10 Mayıs 
1979 tarihine kadar yeni bir kanun çıkarılamamış ve yürürlükten kalkmıştır.

1617 ve 1757 Sayılı Kanunlar :

1617 Sayıh Toprak ve Tarım Reformu Öntedbirler Kanunu :

Bu Kanunun amacı, Toprak ve Tarım Reformunun gerçekleştirilmesi için gerekli öntedbirlere 
ilişkin hükümleri getirmektir. Bu Kanun, tarım arazisinin tanımı, toprak ve tarım reformu uygulama
larına etkili olmayan tasarruflar, devir ve temlik hakkının sınırlanması, taksim hakkının sınırlandırıl
ması, arazi dağılımının durdurulması, bildirim verme yükümlülüğü Toprak ve Tarım Reformu teşki
latı personelinin çalıştırılma esasları, 766 sayılı Tapulama Kanunu ile ilgili hükümler gibi konulara 
yer veren toplam 25 maddeden meydana gelmektedir.

Konu başlıklarından da anlaşıldığı gibi Öntedbirler Kanunu, daha sonra yürürlüğe girmesi için o 
zamanlar üzerinde çalışılan 1757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu uygulamalarım engelleyici veya et 
kisiz hale getirici toprak mülkiyet değişikliğini durdurmak üzere tedbirler getirmek amacıyla çıkarıl
mıştır.

1757 Sayıh Toprak ve Tarım Reformu Kanunu:

" Toprak mülkiyet dağılımının, tasarruf ve işletme şekillerini ve işletmelerle ilgili yapının verhr. 
lilik ve sosyal adalet ilkelerine uygun olarak düzenlenmesi" amacıyla çıkarılan bu kanun kamulaştır
ma, toplulaştırma, dağıtım, toprak reformu kooperatifleri başta olmak üzere 17 bölüm ve 237 mad
deden meydana gelmiştir.

Bu Kanun üç amacı gerçekleştirmeye yönelmiştir. Bunlardan :

Ekonomik Amaç : Toprağın verimli bir şekilde işletilmesini sağlayarak tarım üretimini sürekli 
olarak arttırmak, artan üretimin değerlendirilmesini sağlamak ve kalkınma için zorunlu olan sanayi
nin geliştirilmesine ortam hazırlamaktır.



Sosyal Amaç : Tarım kesiminde toprak ve gelir dağılımındaki dengesizliği gidermek, istihdam 
imkanı temin etmek ve mülk emniyetini sağlamaktır.

Siyası Amaç : Çalışanlara Anayasanın öngördüğü hakları, hür olarak kullanma imkanı sağlamak
tır.

Bu Kanunun başlıca ilkeleri de şunlardır:

1- Toprak ve Tarun Reformunun bölge bölge uygulamasını öngörmektedir.

2- Kanun uygulamasının yapılmadığı bölge için zorunlu ve yararlı düzenlemeler getirmiştir.

3- Toprağın sahibi tarafından işlenip, işletilmesi ana ilke olarak kabul edilmiştir.

4- Tarım arazilerinin verimli olarak işlenmesi ve işletilmesi ilke olarak benimsenmiştir.

5- Hiç toprağı olmayan veya yeter toprağı bulunmayan çiftçi ailelerinin topraklandırılmasında, 
yeter gelir sağlanması, ilkesi kabul edilmiştir.

6- Aile işletmelerinin bütünlüğünün korunması, ufalarak parçalanmalarının önlenmesi sağlan
mıştır.

7- Tarım kesiminde tutulmayacağı tesbit edilen nüfusun başka sektörlere aktarılması benimsen 
miştir.

8- Toprak ve Tarım Reformu bölgesinde kooperatifler kurmak suretiyle çiftçinin teşkilatlanma 
sı kabul edilmiştir.

9- Kiracılık ve ortakçılık müesseselerinin düzenlenmesi öngörülmüştür.

10- Mer’a, yaylak ve kışlakların sorunları bir bütün halinde ele alınmıştır.

11- Çiftçilerin iş başında sürekli eğitimlerine imkan hazırlamak üzere köy tarım önderliği mües- 
sesesi kurulmuştur.

12- Kamulaştırılan şahıs arazilerinin vergi beyan değeri tavan alınmak kaydıyla yüzde 15'i peşin, 
kalanın 19 eşit taksitte faiz uygulanarak ödenmesi öngörülmüştür.

O

13- Topraklandırılan çiftçilerin toprak bedelini 25 eşit taksit halinde ödemeleri esas alınmıştır.

14- Topraklandırılan çiftçilerin, üç yıl süreyle adaylık deneyinden geçmesi ve bundan sonra top
rağın mülkiyetine sahip bulunması esas getirilmiştir.

Bu Kanun, 1973 yılından bu yana ilk olarak Urfa ili başta olmak üzere ülkenin bazı ilçe ve köy
lerinde uygulamaya konulmuş ancak yukarıda da belirtildiği gibi Anayasa İMahkemesi şekil yönün
den eksiklikler bulunduğu gerekçesiyle bu kanunun 10 Mayıs 1978 günü yürürlükten kaldırılan iptal 
kararım vermiştir.

2.3. Toprak ve Tarım Reformu Uygulaması :

1757 sayılı Kanun Anayasa Mahkemesince şekil yönünden iptal edilip yürürlükten kalktığı 
10 Mayıs 1978 tarihine kadar bu Kanunun emrettiği hizmetler yapılmıştır.



a) Arazi Tasarruf Çalışmaları :

1757 sayılı kanunun 19 uncu maddesine göre 1.693.987 donam arazi kamulaştırma, 
1.207.751 dönunı arazi de tapulama yolu ile olmak uzeıe toplam 2.901.738 dönüm arazi Toprak 
ve Tarım Reformu Müsteşarlığı emrine geçmiştir.

b) Arazi Kullanma Çalışmaları :

Reform oölgeleri içerisinde olmak üzere 1.383.075 dönüm arazide kamu kuruluşlarına,lıa- 
ziııa tasarrufuna ve tarım dışı amaca, 3.01 1.808 dönüm ıııer'a arazisi köy ortak kullanımına tahsis 
edilmiştir.

Toplam 2.061.957 dönüm arazi kiraya verilmiştir.

1 il, 2 ilçede 1230 ailenin toplanı 6106 nüfusuna 180.752 dönüm arazi dağıtmıştır. Ancak 
1757 sayılı Kanunun aday çiftçilerin adaylık süreleri dolmadan yürürlükten kalkması üzerine lıaksa- 
hiplerine arazinin mülkiyeti geçirilemediğinden bu şahıslara öncelikle kiraya verilmiştir.

c) Yatırını Faaliyetleri :

Uygulama bölgesi Urfa'da muhtelif kuruluşlar ile yapılan koordinasyon sonucu tesbit edi
len projelerin 2.461.557.000 liralık Müsteşarlığı Fon'undan desteklenmiştir. Önemli projeler; sula
ma projeleri, il yolları projeleri, köy yolları, projeleri, köy içıııe suyu projeleri, köy elektrifikasyonu 
projeleri, sağlık evleri projeleri, eğitim hizmetleri projeleri, Toprak Su Araştırma Enstitüsü, Çayır, 
Nler'a ve Tohum İslah Merkezleri kurma projeleridir.

Sulama projeleri yer üstü, yer altı ve gölet sulamaları olmak üzere 303.700 dekarlık alanı 
kapsamış ve proje bedeli 868.812.999 TL sı bulmuştur. T.T.R.M. bu projeye 552.277.000.-TL kat
kıda bulunmuş olup, bu miktarın karşılığı % 95 gerçekleşmiştir. İl yolları için 211.853.206.- TL. 
köy yolları ve köy içme suları için 414.822.000.-TL katkıda bulunulmuş ve miktarın karşılığı 
% 100 gerçekleşmiştir.

45 sağlık evi planlarından 39 adet Sağlık evi hazır hale getirilerek S.S.Y.IB.ua devredilmiş
tir. Eğitim hizletleriııden başlıca 5 yatılı Bölge Okulu yapımı % 85 gerçekleşmiş ve hizmete açıl
mıştır. Topraksu Araştırma Enstitüsü ile Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Tohum Üretme Merkezi ku
rulmuştur.

d) Topraklandırılan Çiftçiyi Destekleme Faaliyetleri ;

Uygulama Bölgesi Urfa'da 12 adet kooperauf kurularak, 8 adedi faaliyete geçirilmiştir. 
Faaliyete geçen kooperatiflere 71.347.384 .-Tl. kredi açılmış olup, kredilerin tahsisi yapılmıştır.

1757 Sayılı Kanunun iptalinden sonra ortaya çıkan durum da dikkate alın arak Anayasa
nın emir, hüküm ve direktifleri doğrultusunda:

a) Toprağın verimli olarak işletilmesini korumak ve geliştirmek,

b) Erozyonla kaybedilmesini önlemek,
c) Topraksız olan veya yeter toprağı bulunmayan çiftçilerle uğraşan köylüya toprak sağ

lamak için;



c- 1) Verimin ve verimli işletmelerin korunması,

c- 2) Verimli tarım arazilerinin tarım dışı amaçlarla kullanılmasının önlenmesi,

c- 3) Üretimin düşürülniemesi,

c- 4) Bırakılan ve dağıtılan toprağın bölünmemesi ilkesini tasarruflar, aynı haklar ve miras 
yolu ile önlemeyi içine alan bir kanun tasarısı lıazırlanmaktadır.

3. KIRSAL YERLEŞME

3.1. Genel Durum

Ülkemizin nüfusunun 1980 sayımına göre % 56'sı (25.092.000 kişi) köylerde yaşamakta
dır. Kırsal alanda toplam 36.155 köy ve bunlara bağlı mahallede toplanı 88.553 küçük ve dağınık 
yerleşme birimi bulunmaktadır. Ancak 36.155 köy merkezinden Belediye Kuruluşu olan 1038 köy 
ile köy tüzel kişiliği kalkan 43 köyün toplamı olan 1081 köy düşülürse, toplam envanteri yapılan 
köy 35.074 olarak belirtmektedir.

Köy Tipleri ve Köylerdeki Yapı Özellikleri

a- Köy Tipleri

Yukarıda belirtilen 36.155 toplam köylerin ortalama 1/3'ü dağınık yerleşme özelliği 
göstermekte, bu 12.337 köye isabet etmektedir. Toplu köy ise 23.818 dir. (Tablo :7)

b- Köylerdeki Konut ve İşletme Binalarının Yapı Özellikleri

Konutun fertler ve aile için bütün ihtiyaçlarının karşılandığı bir barınak olduğu gerçek
tir. Ayrıca köylerde konut yalnızca bir barınak değil, çeşitli ekonomik fonksiyonların yer aldığı 
butüıı tarım ve hayvancılık faaliyetleri ile bütünleşmiş çiftlik avlusunun ve işletmenin bir parçasıdır

Ortalama aile büyüklüğünün giderek azalmakta oluşu dolayısıyla yeni konut ihtiyacının 
artması sebebiyle, köylerimizde 4 milyondan fazla konut olduğu söylenebilir.

Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından yapılan bir araştırmaya göre köy konutlarının,

— % 55,85'i iyi
— % 27,40'ı onarılabilir
— % 16,75'iııin ise çürük olduğu belirlenmiştir.

Köylerimizdeki yapı tarzı ve sıidıi ve teknik şartlarıma durumu aşağıda belirtilmiştir:

YAPI TARZI (x) %

Taş 47,80
Ahşap 17,00
Yığma 4,74
Kerpiç 21,72
Toprak 0,68
Huğ 0,53
Tuğla , 2,50
Mağara 0,27
Diğer 4,76 19



Konutlarda dam örtü malzemesi olarak toprak büyük bir yer tutmakta, bu malzemeyi sırası ile 
yerli kiremit, marsilya kiremiti, pedavra, çinko ve saz takip etmektedir.

(X) (Köy işleri ve Kooperatifler Bakanlığı, Toprak ve İskan Genel Müdürlüğü 1969 Köy Envan
ter Etüdleri sonuçları)

9 Tarım bölgesine göre toplam köy sayısı toplu köy ve dağınık köy sayıları, dağınıklık karakteri 
tiği (bir dağınık yerleşme merkezine isabet eden yerleşme ünitelerinin ortalama adedidir.) Tablo 7' 
de gösterilmiştir.

3.2- Yerleşmeyi Etkileyen Faktörler :

Yerleşmeyi etkileyen faktörler; fiziki, sosyal, ekonomik ve diğer faktörler adı altında gu- 
ruplaştırmak ve buna göre tek tek faktörlerin etkilerini de belirtmek suretiyle aşağıdaki şekilde gös- 
terilmesi tercih edilmiştir:

Faktörler :

1- Topoğrafik Yapı :

Fazla sert, dağlık, dalgalı, düz ovalarda yerleşmeler farklı tiplerde, yerleşme yerlerinin bü
yüklüğü, sutta, tepede, etekte, ovada oluşuda etkilemektedir.

2- Bitki Örtüsü :

Koyu ormanlık, orta ve az ormanlık oluşu, alman ziraat arazisi, çayır, mer'a oluş ana göre 
yerleşmenin yapısı etkilenmektedir.

3- Deniz, göl ve akarsuların bulunduğu yerlerdeki yerleşmeler, tabii özelliklerden etkilenmek
tedir. Bu çevre değerleri geçim kaynağı olarak ve ulaşım ihtiyacı açısından kullanılmaktadır.

4- İklim Durumu :

Yağışlar, ısı, rüzgar, güneşlenme vb. iklim olayları yerleşmeleri etkilemektedir.

5- Çoğalma :

Din ve mezhep ayrılıkları, yerleşmenin teşekkülünde müessir olabilmektedir

Ailelerin gittikçe çoğalarak yeni aileler meydana getirmesi ve yeni yerleşme yerleri arama ihti
yacını doğurmaktadır.

6- Mevcut yerleşme yerinin darlığı :

Halen mevcut yerleşme yerinde genişleme imkanı, yeni ailelere mesken yapma, yeri yoksa 
başka yerleşme yeri bulunması zorunlu olmaktadır.



Tablo — 7 : Toplu ve Dağınık Köylerin Bölgelere Göre Dağılımı

BÖLGELER Toplam Köy Sayısı Sayısı
Toplu Köy

%'si
Dağınık Köy Sayısı

Dağınık Köye 
Bağlı Ünite Say. 
(Köy Mr.Hr.)

Dağınıklık
Karakteristiği

Marmara 2583 2255 87 328 858 2,6

Karadeniz 5597 1801 32 3796 13.387 3,5

Ege 4840
r

3819 78 1021 2368 2,3

Orta Kuzey Anadolu 5647 4412 78 1235 2508 2,0

Orta Güney Anadolu 2477 2170 87
V

307 683 2,2

Orta Doğu Anadolu 4228 2660 62 1568 4145 2,6

Kuzey Doğu Anadolu 3256 2428 74 828 2095 2,5

Güney Doğu Anadolu 4167 2287 54 1880 5148 2,5

Akdeniz 3360 1936 59 1374 3448 2,6

Genel Toplam 36.155 23.818 65 12.337 34.740 2,8

KAYNAK : Toprak ve İskan Genel Müdürlüğü

Tabloda görüldüğü üzere dağınıklık karakteristiği Orta Kıızey Anadolu Bölgesinde en düşük, Karadeniz Bölgesinin dağlık olması nedeniyle de en yüksek değere ulaşmaktadır.



7- Bölgelere diğer bölgelerden olan göçler :

Bir bölgeye yeni gelenler, örf, adet ve gelenekleri uygun olmadığı takdirde, mevcut yerleş
melerde uyum sağlamak bazen mümkün olmadığından, ayrı yerlerde kümelenebilmektedhler.

8- Arazi ve hudut anlaşmazlıkları :

. Mevcut yerleşmelerde yaşayanlar arasında huzursuzluk kaynağı olan arazi ve hudut ihtilaf
ları, yerleşmeleri etkilemektedir.

9- Güvenlik :

İnsanların bulundukları yerde, hem kişisel, hem aile ve hem de vucuda getirdikleri mahalli 
toplumun çevre emniyeti olmadığını anladıkları anda göç etmek ihtiyacı duymaktadıriar.

10- Siyasi Gruplaşmalar :

Etkisi çok büyük olamamakla birlikte, yerleşmeyi etkileyebilir bir faktördür.

11- Tarım Arazisi ve Plantasyon :

a- Meyve plantasyonlarında, sebze bahçeleri olan yerlerde, işçilik ve özel bakım gerektiğin
den işletmelerin bulunduğu yerlerde yerleşmeler kaçınılmaz olmaktadır. Bilhassa sebzecilik yapıları 
yerlerde bu konu daha belirgin olarak görülür.

b- Tarla ziraatı yapılsa da, bölgesine göre belli büyüklükten sonra işletmeler mahalle mahalle 
yerleşime sahne olmaktadır.

c- Genel olarak işletmelere yakın olma arzusu da yerleşmeye etki eden bir faktördür. Hay
vancılıkla uğraşanlar meralara yakın olmak istemektedirler.

d- İşçiliğe ihtiyacı olan tarım bölgelerinde diğer bölgelerden çalışmak için gelenler de zaman 
la çalışmaya gittikleri yerlerde yerleşmeye çalışmaktadırlar.

12- Pazar :

İnsanların her türlü ihtiyaçlarını karşılamak için pazara yakın olma ihtiyacı duymaktadırlar.

13- Kültürel ve sağlık ihtiyaçlarının karşılanması

14-Turizm :

Deniz, göl kenarlarında uygun olan sahalarda devamlı yeni yeni dinlenme siteleri kurulmak
tadır. Yerleşmeyi etkileyen günümüzün en büyük olaylarından biridir.

15-Tabii Afetler :

Çığ düşmesi, sel basması, yangın ve deprem gibi olaylar sebebiyle parçalanmalar olmaktadır. 
İmar ve İskan Bakanlığı tabii afete uğrayan aileleri bulunduğu yerde yerleşmeye müsait alan bulun
madığı takdirde başka bir yere nakletmektedir. Dolayısıyla mevcut yerleşme parçalanarak yeni yer
leşme meydana gelmektedir.



16- Kamulaştırmalar

Baraj inşaası, ormanların korunması, madenlerin çıkarılması ve diğer kamulaştırmalar sebe
biyle yerleşme yerini kaybeden ailelerin başka yerlere iskan edilmeleri zorunluluğu da yerleşmeyi 
etkileyen önemli bir faktördür.

17- Büyük Ulaşım Yollarının Yapılması :

Ulaşım ihtiyacını kolaylıkla sağiıyabilmek için yol güzergahında bulunmayan yerleşmeler
de bulunanlar genellikle yol kenarına inme arzusu taşımaktadırlar. Ayrıca yol güzergahı değişse dahi 
bu değişikliğe göre yerleşmeler etkilenmektedir.

18- Kırsal Alana Kurulan Sanayi Tesisleri :

İş bulmak amacıyla bu tesislerin etrafında yeni yerleşmeler teşekkül etmektedir.

19- Göçebe Topluluklarının Yerleşmeleri :

Göçebeler genellikle hayvancılıkla geçinen topluluklar olduklarından gelişen şartlara göre 
hayat tarzı uygun olmayanlar göçebeliği bırakmak zorunda kalmaktadırlar. Devlet eliyle iskan edil
meden de pek çok göçebe topluluğu, kendi kendini iskan etmekte veya Devlet eliyle iskan edilmek
tedirler.

20- Çeşitli sanayi tesisleri, barajlar ve askeri tesisler yakınında yapılan lojmanlar da yerleşmeyi 
etkilemektedir.

21- Büyük yerleşme merkezlerinde yerleşme veya bu merkezlere yakın olma veya iş bulma arzu
su,

22- Tarihi Değerler ve Tabii Güzellikler

Tarihi değerler ve tabii güzelliklerde insanların yerleşmesini etkileyen bir faktördür.

23- Arazi Bünyesi:

Arazinin ihtiva ettiği mineraller bazen insanın orada yaşamasına elverişli olmadığından, in
sanlar bulundukları yerleri terk ederek başka yerler bulmak /.o, unda kalmaktadır.

İç ve dış harpleryerleşmeyi büyük ölçüde etkilemektedir. Harp sahalarında kalan birimler 
daha sakin yerlere göç etmektedir. Memleketimiz geçmiş devirlerde bu olaylardan çok etkilenmiş
tir.

25- Deprem Kuşaklarındaki Yerleşmeler :

Deprem kuşaklarında ve bilhassa fay hatları üzerinde olan yerleşmelerin daha uygun yerleş 
me yerlerine olan ihtiyaçları önem taşımaktadır.

24- Harpler:
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3.3. Yerleşmelerin Yeniden Düzenlenmesi

Yerinde kalkındırılması mümkün olmayan veya toplulaştırılması gereken, ya da deprem ku 
şaklarında yenilenmesi gerekli 31.462 yerleşme bulunmaktadır. Bu köylerden 65'inin toplulaştırıl- 
ması, gelişme alanları ve nakil ile deprem kuşaklarındaki 9 köyün de konutlarının yenilenmesi ta
mamlanmıştır.

Ancak % 65 oramnda toplu kabul edilen 20.450 köyde köy gelişme alanı ve imar planı ihtiyaç 
olan alt yapı, sosyal ve ekonomik tesisleri yapılması ve çağın icaplarına uygun köyler halinde düzen
lemeleri gereklidir.

Bu köylere gerekli olan alt yapı hizmetleri, ihtiyaç duyulan sosyal ve ekonomik tesislerinin ge
lişme alanlarının tesbiti ve imar planlarının yapımı, çürük konutların depreme dayanıklı hale getiril
mesi, deprem kuşağına girmeye ilerin ise sağlıklı, kullanışlı yöreye ve çağın icaplarına uygun konut 
ve işletme binalarına kavuşturulması gerekmektedir. Bu köylerde genel olarak bütün ailelere konut 
ve işletme binası kredisi verileceği köydeki ilıtiyaçlı ailelere örnek uygulamalarla diğerlerine örnek 
olacak ve teşvik edecek uygulamalara gidilmek kaydıyla yaklaşık 500 Milyar TL.na ihtiyaç olacağı 
düşülmelidir.

Geriye kalan % 35 oramnda dağınık yerleşme gösteren 11.012 köyde de bulundukları bölgele
rin özelliğine uygun toplulaştırma yapılması, bölgelerin özelliği nedeniyle toplulaştırma yapılmaya
caklara da alt yapı sosyal ve ekonomik tesislerin götürülmesi gereklidir.

Her köyün yaklaşık 100 aile olacağı varsayımıyla 1.101.200 aileye hizmet götürülecektir. Her 
aileye 500.000 TL. kredi verilmesi nedeniyle 550.500.000.000 TL. ödenek gerekmektedir.

Ayrıca, yeni kurulacak her köye kanalizasyon, köy içi yolu gibi alt yapı tesisleri için
30.000.000.- TL. köy konağı ve cami gibi sosyal tesisler için 10.150.000 .— TL., fırın, değirmen vs 
gibi ekonomik tesisler için de 5.900.000.-TL. gerekmektedir. Toplam olarak her köye bu lıizmetleı 
için 46.050.000.- TL. ödenek gereklidir.

10.938 dağınık köyün toplulaştınlarak tüm hizmetlerin götürülebilmesi için toplam olarak
1.057.702.600.000.- TL. ödenek gereklidir.

Tablo-8 : İskan ve Yerinde Düzenleme İçin Gerekli Ödenek 
İhtiyacı (1982 birim fiatlanna göre)

Hizmet Çeşidi Yerleşme Ünitesi 
veya Köy Sayısı

Aile
Sayısı

Ödenek İhtiyacı 
(Bin TL.}

A- İSKAN 3.979 397.784 1.856.562.550

B- YERİNDE DÜZENLEME 
Dağımk köylerde 
Diğerlerinde

11.012
20.450

1.101.200
1.000.000

1.057.702.600
500.000.000

T O P L A M 35.441 2.498.984 3.414.265.150

Kaynak : Toprak - İskan Genel Müdürlüğü



Bu sebeple, kırsal alana götürülecek hizmetlerde yeni yaklaşımların ve köylünün katkıanın a- 
ğırlığı önemli olacaktır.

4. ÜRETİM VE DEĞERLENDİRME

(Tarım Özel İhtisas Komisyonu'nun çalışma sahası olduğundan sadece tedbirler tesbit edii
iniştir.)

5. KIRSAL ALANDA ALT YAPININ DÜZENLENMESİ YÖNÜNDEN
ALINMASI GEREKLİ TEDBİRLER

Kırsal Alan alt yapı düzenlemelerinde yapılması gereken işlemleri ana başlıklar halinde 
şöyle sıralanabilir :

1- Tabii Kaynaklar,
2-Kırsal Yerleşme,
3- Üretim - Değerlendirme,
4- Mevzuat.

1 — Tabii Kaynaklar

Tabii kaynaklarımızın mevcut kullanılış şekli, kalkınma gayretlerini hızlandıracak tarzda 
olmadığı gibi, sektörler arasındaki gelir dengesini sağlayamamakta, tanırı sektörünün kendi içinde
ki gelir dağılımında düzensizlikler, köylerdeki nüfusun artması ve tarım arazisinin, bu nüfus karşı
sında az gelmesi sonucunu ortaya çıkarmakta, kırsal alan yaşama şartlarının cazibesini kaybede
rek şehire göçün hızlanmasına sebep olmaktadır. Bu bakımdan halen nüfusumuzun büyük kısmı
nın yaşadığı kırsal alanın problemlerini bir bütün olarak ele almak, sahip olunan tabii kaynakları 
ekonomik, sosyal, kültürel, tabii ve beşeri problemlerin çözümü yönünde harekete geçirmek gerek 
inektedir.

Sahip olunan tabii kaynaklar incelenmiş, alınacak ortak tedbirler maddeler halinde sıra
lanmıştır:

1- Kırsal kalkınma gayretlerinin başarıya ulaşması ve yukarıda sayılan amaçların gerçekleş
mesi bakımından arazi kullanım planlaması esaslarına göre yürütülecek, entegre kırsal kalkınma 
projeleri uygulamalarım da içine alacak kapsamlı bir iar~’ reformunun önemini gözönünde bulun 
durmak gereklidir. Kırsal alanın düzenlemesi açısından tarım reformunda;

a- Toprağın en verimli şekilde kullanılması,
b- Mülkiyet ve veraset rejiminde görülen bozuklukların düzeltilmesi,
c- İşletmelerin ekonomik büyüklüklere kavuşturulması ve miras yoluyla küçülmelerinin ön

lenmesi,
d- Küçük parçalara bölünmüş arazinin toplulaştırılması,
e- İslah, imar, ihya edilmek suretiyle üretime sokulabilecek alanların gelişme projeleri halin

de ele alınması gibi hususlara da gereken önem verilmelidir.



2- Tabii kaynakların, ekolojik imkanların elverdiği şekilde kullanılmasının, tarım üretiminde ve 
üretimin devamlılığının sağlanmasında önemi büyüktür. Eğer bir arazinin kullanılış şekli, diğer arazi 
kullanma şekillerine olumsuz yönde etkide bulunuyorsa arazinin kötü kullanımı söz konusu demek
tir. Son yıllarda artan, endüstri ve yerleşme (şehirleşme), turizm sektörlerinin tarım arazisi talepleri 
ve ortaya çıkan verimli arazi kayıpları meseleye acil çözüm bulunmasını gerektirecek boyutlara ulaş
mıştır. Bu bakımdan değerli tarım alanlarının diğer kullanımlara feda edilmesinin önlenmesi yanında 
her kullanım türü için uygun alanların seçimi, talısisi ve denetimini amaçlayan fiziki planlama ve uy
gulamalarının kısa surede gerçekleştirilmesi zorunlu görülmektedir.

Kırsal alan planlamasının başarıya ulaşması, ileriye dönük sosyal, kültürel ve ekonomik planla
ma çalışmalarının istenilen sonuçları vermesi; ülke, bölge ve yöre ölçeklerinde alan kullanım karar
ları ve planlarının gerçekleştirilmesine bağlı bulunmaktadır.

Bu sebeple; tarım topraklarımızın ve diğer tabii kaynaklarımızın ilmi ve ayrıntılı bir envanteri
ni çıkartacak planlayın, uygulayıcı ve denetleyici görev yüklenecek bir teşkilatlanmaya acil ihtiyaç 
bulunmaktadır.

Böyle bir teşkilatın veri toplama safhasından itibaren; topoğrafik, jeolojik ve lıidrojeolojik ha
ritaları tedarik etmesi, hidroloji ve jeomorfoloji konularında lüzumlu doneleri elde etmesi,uygulama
lı eğim haritaları yanında toprak ve bitki örtüsü haritalarını tamamlaması, iklim ve diğer faktörleri 
de dikkate alarak tabii ve kültürel koruma alanlarını belirtmesi gerekecektir.

Endüstri, iskan, turistik yerleşmeler, enerji, ulaşım kullanımları, maden alanları ve her türlü 
hizmet birimlerinin dağılımı ülke çapında haritalara işlenmeli, toplanan bütün bu belge ve bilgilerin 
ışığı altında plan kararlarına esas olacak kriterler tesbit edilmeli ve böylece ülke çapında "Ana Alan 
Kullanımı Planı" hazırlanmalıdır.

Bu planlarda koruma alanları, tarıın ve orman sahaları ile turistik, endüstriyel ve alternatif kul
lanım alanları belirlenmelidir.

' En son safha olarak her bölge için ayrıntılı uygulama ve gelişme planları tanzim edilmeli, sis
temin işlerliği ve denetimi sağlanmalıdır.

3- Arazi kabiliyetlerine uygun olarak kullanılmalıdır. Bunun için, ülke sathında yapılacak top
rak etüdleri ile arazilerin kullanma kabiliyeti sınıfları tesbit edilmeli ve toprağın korunarak sürekli
liğinin sağlanması bakımından, her sınıf arazi için gerekli kültürel ve fiziki tedbirler alınmalıdır. Ay
rıca toprakların tabii verimliliği tesbit edilerek, birim alandan azami ekonomik verim elde etmek i- 
çin kullaıulması gerekli gübrelerin cins ve miktarı belirlenmeli, çiftçinin gübreleme, sulama tarımsal 
mücadele ve toprak idaresi ile ilgili bütün konularda eğitilmesi sağlanmalıdır.

4- Bu çalışmaların sağlıklı bir tarzda yürütülebilmesi için ihtiyaç duyulacak bütün bilgileri der
leyecek, her türlü planlama sürecinde kullanılabilecek bir veri toplama merkezi kurulmalı, faaliyetle
rin her safhasında bilgisayarlardan yararlanabilmek için gerekli tedbirler alınmalıdır.

2) Kırsal Yerleşme :

Kırsal yerleşme, genel anlamda şehirler dışında kalan bütün yerleşme alanlarım içine a- 
lan geniş bir mekanı ifade etmektedir. Kırsal yerleşme iklim bölgelerine, topoğrafik yapıya, bitki 
örtüsüne, arazî mülkiye tine, devlet müdahalelerine, sosyal ve ekonomik bünyeye, tabii afetlere, ulaşı
ma, sanayi ve tarımın seviyesine göre değişik özellikler göstermektedir. Ancak bütün bu faktörlerin 
yanında dikkati çeken en büyük özellik, ülkemizdeki kırsal yerleşmenin fevkalade dağınık olmasıdır. 
Toplu köy yerleşmelerinin yanında mahalle, mezra, oba, koni şeklinde parçalanmalarla yerleşme ye
ri sayısı 88.553'ü bulmaktadır.



Bu durum kamu hizmetlerinin asgari maliyetle sunulabilecekleri veya bu hizmetlerden en faz
la nüfusun en yoğun olarak faydalanabileceği yerleşme yerlerinin tesbiti zaruretini doğurmaktadır. 
Böyle bir tesbit aynı zamanda kırsal yerleşmelerin düzenlenmesi çalışmalarında ve bu yerlere ya
pılan yatırımların dağıtılması ile ilgili programların tanziminde kullanılabilecek sağlam kriter göre
vi yapacakta-.

Kırsal yerleşme konusunda alınması gerekli tedbirler ise;

1- Türkiye'deki yerleşme yerlerinin mevcut durumları tesbiti yapılarak gelişme imkanları bir 
programa bağlanmalıdır.

2- Yeni yerleşme yerlerinin kurulması veya mevcutlarının ıslahı kırsal düzenleme hizmetleri
nin bütünlüğü içinde düşünülmeli verimli tarım arazisinin korunması ön planda tutulmalıdır.

3- Mevcut yerleşme yerleri, tabii, coğrafi, ekonomik açılardan veya yurt savunması bakımın
dan mahzur teşkil etmediği takdirde geliştirilmeli, bütün medeni imkan ve vasıtalardan faydalana
bilmeleri için gerekli tedbirler alınmalıdır. Ancak hangi imkan ve hizmetin ne zaman götürülebilece
ği DPT tarafından yerleşme yerlerinin istenilen kademeleştirilmesi çalışmalarını temel alan tutarlı 
planlara bağlanmalıdır.

4- Yerleşme yerlerinin ıslalu bakımından imar planlarının yapımı hızlandırılmalı, bölgelere 
uygun tipte konut üretimini özendirecek plan, proje ve kredi imkanları geliştirilmeli bu hizmetler 
tek bir kuruluşun sorumluluğunda yürütülmelidir.

5- Yerleşme düzenlenmesi çalışmalarında; kalkınmada öncelikli yörelerde özel yerleşme soru 
nu olan yerlerin, baraj altında kalacak köylerin, göçebe nüfusun ve yerinde kalkındırılmasına im
kan olmayan orman köylerinin iskanına öncelik verilmeli, özel sorun olan orman köylerinin sosyal 
ve ekonomik kalkınmalarına ormanların korunması ve ekolojik dengenin sağlanması açısından ön
em verilmelidir. Bu çalışmalar entegre kırsal kalkınma projeleri şeklinde yürütülmelidir.

6- Kırsal alan yerleşme merkezlerinin kademelendirilmesi sonunda tesbit edilecek bazı kırsal 
yerleşim birimlerinin, her türlü alt yapı ihtiyacının karşılanarak nüfus çekme açısından merkezileş
tirilmesinin, köyden şehiıe akan düzensiz göçü önlemede tampon görevi olacağı dikkate alınmalı, 
bu tip cazibe merkezi olabilecek yerleşme yerlerinin seçimi ve buralara götürülecek hizmetlerde ta
nınacak kolaylık ve teşvikler bir an önce tanımlanmalıdır.

3- Üretim ve Değerlendirme :

Gelir ve refahı artırmayı amaçlayan, kırsal kesimle ilgili hemen bütün çalışmalar sonuçta 
üretimin artırılması lüzumunu ortaya koyar. Islah edilmiş tohum, gübre, ilaç ve diğer modern girdi
lerin kullanımı ise üretim artışını doğrudan etkileyen unsurlardır. Bunun yanında iş gücünün en ve
rimli tarzda kullanılması, girdilerin tedarik ve dağıtım organizasyonu, bunların çiftçilere götürülme
si, yeniliklerin ulaştırılması, güvenli bir pazar mekanizması kurulması, tatmin edici fiatlann sağlan 
ması ve korunması, diğer alt yapının tamamlanması, sosyal ve kültürel kuruluşlar yanında ekono 
mik amaçlı faaliyetlerin kurumlaştırılarak yönlendirilmesi ve çevre şartlarının ıslahı gibi konular da 
üretimi ve geliri arttırmada dikkate alınacak hususlar olmaktadır. Bu gayelerin talıukkuku için alı
nacak bazı tedbir bulunmaktadır.



1- Girdi ve Hizmetler :

1.1) Satın alman girdilerin kullanımı ve etkisini artırabilmek için fiat ve faiz politikası özel 
Jikle küçük çiftçilerin lehine düzenlenmelidir.

1.2) Üretim faktörlerinin tedarik ve dağıtımın yapacak, teknik, sosyal ve ekonomik yar
dımda bulunacak teşkilatlanmalara çiftçilerin doğrudan katılmasını sağlayacak tedbirler alınmalı
dır.

3- Araştırmalar :

3.1) Kırsal alan ve kırsal kalkınma ile ilgili araştırmalara milli seviyede ve konunun önemi 
ölçüsünde kaynak ayrılmalıdır.

3.2) Kırsal kalkınma problemlerine, eğitim ve yayım, coğrafi bölgelere göre değişik tarım 
teknikleri gibi konulara verilecek araştırma öncelikleri belirlenmeli, objektif kriterlere dayalı, milli 

araştırma programları uygulanmalıdır.

3.3) Araştırmalarda sulama problemlerine, entansif tarım tekniklerine, hasat, harman ve 

muhafaza usullerine gerekli önem verilnıeLidir.

3.4) Tarım teknikleri olduğu kadar teknolojik ilerlemeler de dikkatle takip edilmeli, bunla
rın bütünleştirilmeleri, koordinasyonu ve uygulanabilirliliği araştırma programlarıma dahil edilmeli

dir.

3.5) Teknik ve teknolojik araştırmalar yanında sosyal ve ekonomik konular çok yönlü araş
tırmalara konu edilmeli sonuçları kırsal alanın gelişme sürecine katkıda bulunacak tarzda kullanıl

malıdır.

3.6) Tabii kaynakları en iyi şekilde kullanmayı amaçlayan teknikler teknolojik buluşlar leş 
vik edilmeli, ekolojik dengenin korunmasına yardimcı olacak her türlü araştırmaya yer verilmelidir.

3.7) Kırsal kesimin konut ve üna ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap verebilecek ve en ucuza 
temin edilebilecek inşaat tarzları, yapı malzemeleri, yerleşme tipleri vs. gibi konularda her türlü 
araştırmalara öncelik verilmelidir.

4- Tarım Dışı Faaliyetler :

Knsal kalkınma faaliyetleri esnasında ortaya çıkacak üretim artışı ve bu artışın sağlayacağı 
gelir fazlalığı ve bunun dağılımının daha dengeli bir lale gelmesi daha büyük bir pa2.ar hacmi ve 
talep artışını ortaya çıkaracaktır Tarım ürünlerinin yanında endüstri mamulleri ile hizmet sektörü 
ne olan talebin artması sanayileşme ihtiyacını ve hizmet sektörünün bir çok faaliyetini teşvik ede 
çektir. Zatesı entegre-bütünleşmiş bir kırsal kalkınma hamlesi ekonomik faaliyetlerin hızla yüksel 
meşini ve isiiMam imkanlarının süratle çoğalınası sonucu doğuracaktır. Bunlar içirıde sanayi te
sislerinin veya elektrikli atelyelerin kurulması nakliyat ve haberleşmenin geliştirilmesi gerekecek
tir. Ayrıca yeni yerleşme yerlerinin kurulması, mevcutlarının ıslahı, çiftlik bina ve tesisleri ile ko
nut inşaatları sulama tesisleri, pazar merkeziai ve depolanır iıışaası gibi faaliyetler de bölgenin kal
kınmasında tarım dışı gelir kaynaklarını teşkil edecektir.



Bütün bu faaliyetler aynı zamanda kırsal kesimde yaşayanların çevrelerini geliştirecek, bütün 
ihtiyaçlarını büyük ölçüde yakınında bulabilmesine imkan verecek, sonuçta şehir hizmetlerine 
olan talebi ve şehire göçü azaltacak veya tamamen durduracakta'. (Hatta bir süre sonra yeniden bü 
yük şehirlerin kırsal alana nüfus vermeye başlaması da imkan dahiline girecektir.)

Kırsal kesimde tanın dışı faaliyetlerin geliştirilmesi amacıyla sanayileşmeye ağırlık vermek 
şartıyla aşağıdaki tedbirlerin alınmasına da ihtiyaç duyulmaktadır:

4.1) Özellikle küçük ve orta çaptaki sanayi tesislerinin uygun yerlerde kırsal alana çeki
lebilmesi için yeterli vergi muafiyetleri ve teşvik tedbirleri yanında, alt yapı ve kamu hizıııetleri- 
ninde ihtiyaca cevap verebilecek seviyeye yükseltilmesi, sağlık, eğitim, kullanma ve içme suyu, 
yol, haberleşme ve nakliyat problemlerinin çözülmesi gereklidir.

4.2) Bölgenin sakinlerini her türlü teşvik ve garantilerle destekleyip yatırıma özendirerek 
aile işletmeleri şeklinde de olsa mahallin potansiyelini harekete geçirici sanayileşme başlatılmalı
dır.

4.3) Bölgenin tarım dışı nüfusu, topraklandırılmayan veya i rımda istihdam edilmeyen iş 
gücünü eğitecek, onlara yeni meslekler öğreterek ihtiyaç duyulan yeni istihdam yerlerine yerleşti
rilecek kuruluşlar vücuda getirilmelidir.

4.4) Kırsal kesimdeki kalkınma faaliyetleri Kalkınma Planı içinde ve bir bütünlük halinde 
programlanmalı, bilhassa ölü mevsimdeki atıl iş gücünü harekete geçirebilecek faaliyetler organize 
edilmelidir.

4.5) Tarıma dayalı sanayinin gelişmesi teşvik edilmeli, öncelikle bölgenin ham maddesini 
işleyecek tesisleri vücuda getirerek tarım ve sanayi arasındaki ilişkileri, bölgenin kalkınması doğ
rultusunda kullanacak tedbirler alınmalıdır.

4.6) Uygun alanları ağaçlandırarak atıl işgücüne ücret temin etmek yanında çevrenin ko
runması, erozyonun önlenmesi, yakacak odun ve satılabilecek kereste sağlanması planlanmalıdır.

4.7) Kırsal alandaki su kaynaklarının en uygun şekilde kullanılması planlanırken, su ürün 
leri yetiştiriciliği ve değerlendirilmesine de yer verilmeli bu alanda uğraşan yetiştiriciler destek
lenmeli, çevre korımması esaslarına dikkat ederek kirlenmenin önüne geçilmelidir.

5- Eğitim:
(Özel İhtisas Komisyonu Raporu Mevcuttur)

6- Mevzuat :

Kırsal alan alt yapı düzenlemesinde yukarıda teklif edilen hizmetlerin yapılabilmesi için mev 
zuat yönünden mevcut eksikliklerinde giderilmesi gereklidir. Bunlar:

a) Kırsal alan kalkınma hizmetlerini üstlenecek olan bir Kırsal Kalkınma Teşkilatı kurulmalı 
veya mevcut teşkilatlardan biri bu hizmet ve sorumlulukları üstlenecek tarzda düzenlenmelidir.

b) Kırsal alana götürülen hizmetlerin koordinasyonu bakımından İl İdaresi Kanununda gerek 
li düzeltmeler yapılarak valilerin yetkileri arttırılmalı, her ilde ilgili Bakanlığın bir temsilcisi Valile 
re muhatap olmalı, İl Idaıe Heyetleri buna göre düzenlenmeli, bütün yatırımların programlanması 
Vali denetiminde mahalli kuruluşların da katdnıasıyla yapılmalı, koordinasyon kurulları buna gö
re çalışılmalıdır.

c) 1757 sayılı Kanun iptal edilmiş, arazi mülkiyet düzenlemeleri ile ilgili mevzuat boşlukta 
kalmıştır. Bu boşluk en kısa sürede Türkiyenin şartlarına uygun şekilde giderilmelidir.



d) Tarım arazisi kullanılması, başka kullanımlara tahsisi, halen tarıma sokulmamış alanların i- 
marı ve değerlendirilmesi konularını açıklığa kavuşturacak mevzuat tamamlanmalıdır.

e) Kırsal alana götürülecek hizmetlerle ilgili verileri depolayıp değerlendirecek bir merkezin ku
rulması ve bilgisayarlardan bu hizmetin yürütülmesi sağlanmalıdır.

1) Mevcut köylerin imar planlarını tamamlayacak köy konutları ve çiftlik binalarını projelendi
recek, uygun inşaat malzemelerini araştırıp, geliştirerek tedarik ve dağıtımını yapacak, gerekli kredi
yi temin edecek bir kuruluş ve buna ait mevzuat düzenlemesi yapılmalıdır.



III. KIRSAL ALANA GÖTÜRÜLEN HİZMETLERİN GELİŞTİRİLMESİ

A- KIRSAL ALANA GÖTÜRÜLEN HİZMETLER

1. SOSYAL ALTYAPI HİZMETLERİ

1.1. Köy Yolları

Köy kalkınmasında başlıca etken olan köy yollarının ve bu yollar üzerindeki her türlü 
sanat yapısı inşaatlarının uzun vadeli planlanması, düzenli yıllık programlara bağlanması ve sistemli 
bir şekilde yürütülmesi, yapımı planlanmış olan ve her türlü sanat yapılarının inşaasıııda inşaat nıaki- 
naları ve araçları ile Genel bütçeden köy yolu için ayrılan ödeneğin en verimli bir şekilde kullanıla
rak, yeni yapım ve onanımın yapılması maksadıyla ilgili Bakanlık kırsal kesimde yaşayan vatandaşla
rımızın ihtiyaçlarım karşılayacak şekilde görevlendirilmiştir.

Cumhuriyetin kuruluşundan 1 065 yılma kadar yapımı ikmal edilerek hizmete açılan köy yolu 
18.482 km. idi. 1965 yılında köy yolları ağının toplam tulü 162.055 km. olup, bilahare 1981 yılın
da yapılan envanter çalışmaları sonucunda köy yolları ağının toplam uzunluğu 268.817 km. glarak 
tesbit edilmiştir. Sıhhatli envanter çalışmalarına devam edilmektedir. Köy yolları ağı bir taraftan çe
şitli çalışmalarla artırılıp yapım faaliyetleri sürdürülürken, diğer taraftan mevcut köy yollarının geo
metrik ve fiziki standartlarımı! geliştirilmesi için lüzumlu onarım - bakım çalışmalarının yapılması i- 
le daima trafiğe elverişli tutulması öngörülmüştür.

1.1.1. Köy Yolları Ağı Tanımı :

Köy yollan yapını - bakını yönetmeliğine göre Devlet ve İl yolları dışında kalan, bir 
köyü komşu köylere, il ve ilçe merkezlerine, üretim ve tüketim merkezlerine bağlayan yollarla, köy
lerin mahalle yolları toplamı köy yolu ağım teşkil etmektedir.

Bu tanıma göre köy yolları ağı üç grupta toplanır :

1 — Köy merkezlerine ait yollar,

2- Nüfusu 500'ü aşan köy mahallesi yolları,

3- Nüfusu 500'üıı altındaki köy mahallesi ve üretim yolları

1981 yılında yapılan envanterlerden, değerlendirilmesi biten illerde köy yolu tulünün 1976 
envanter sonuçlarına göre % 21,2 civarında artış gösterdiği tesbit edilmiştir. Buna göre köy merkez
lerine ait toplam yol tulü 208.617 km, nüfusu 500'ü aşan köy mahallesi yol tulünün 60.200 km. ve 
nüfusu 500'üıı altında bulunan köy mahalleri ile üretim yolları tulünün de 160.000 km. olduğu tes
bit edilmiştir. Ancak, mevcut yapını kapasitemize göre, Ulaştırma Ana Planında sadece köy merkez
lerine ait yollar ile nüfusu 500'ü aşan köy mahallesi yollarının yapımı planlanmıştır.

Buna göre,

1- Köy merkezlerine ait yolları 208.617 km.

2- Nüfusu 500'ü aşan köy mahallesi yolları 60.200 km.

3- Plana dahil edilen köy yolu toplamı 268.817 km.



1.1.2. Köy Yolları Envanteri (1.3.1982 tarihi itibariyle geçici)

1— Stabilize kaplama köy yolu 118.190 km.

2— Asfalt kaplama köy yolu 9.502 km.

3— Tesviyeli köy yolu 37.925 km.

4- Yapılacak lıanı yol 103.200 km.

T O P L A M 268.817 km.

Köy Yollarından Faydalanan Ünite ve Nüfus

Köy Adedi Nüfusu % si

1 - Kaplamalı yol olanı (1) 28.174 19.523.352 78

2— Tesviyeli yolu olan 6,714 4.652.509 18

3- Yolu olmayan 1.267 916.089 4

T O P L A M  36.155 25.091.950 100

(1) Devlet ve İl yollarından faydalananlar dahildir.

V.Beş Yıllık Plan Dönemi Köy Yolları Fiziki Hedefleri ve Gerçekleşme Durumu

Yol yapım ve onarım : 25.000 kııı.
Kaplama yapınır : 25.000 km. olarak öngörülmüştür.

Yıllık Plan
Dönem Yılı Hedefleri (Km.)

Uygulama 
Tesviye (Km.)

Kaplama
(Kııı.)

1979 5.000
1980 5.000
1981 5.000
1982 5.000

8.754
9.350
8.053
7.565

8.171
10.125

8.327
7.384

1.1.3 Köy Yolları Ulaştırma Ana Planı özeti :

a. Amaçlar :

Ulaştırma Aııa Planının köy yolları bölümünü nüfusumuzun yarıdan fazlasının yaşadığı 
köylerimizin ve diğer kırsal yerleşme birimlerinin, sosyal, kültürel ve ekonomik yönden kalkınma
sında önemli rol oymyacağı sebebi ile sınırlı kaynak imkanı dikkate alınarak, hazırlanmıştır.



Buna göre, kırsal yörelerde üretilen tarım ürünlerinin zamanında pazarlanması sağlanacak, kır
sa) kesimde yaşayanların hizmetlerden, sosyal adalet ilkelerine uygun olarak yararlanmaları müm
kün olacaktır.

b) Hedefler :

Teklif edilen Plan Hedeflerine göre, her yıl 8.600 kııı. tesviye, 4.000 km. onarım, 5.000 km 
si ihale, 5.000 km. si de emanet olmak üzere toplam 10.000 km. stabilize kaplama, 2.000 km. as
falt kaplama; 400 adet 6.000 mt. köprü; 1.400 adet 4.620 nıt. menfez;65.000 mt. büz yapımı ile 
40 adet 40.000 m2. tesis yapımı planlanmıştır. Buna göre köy merkezlerine ait yolların tesviye ya
pımı 1986 yılı sonunda, kaplama yapımı 1989 yılı sonunda bitirilmiş olacaktır.

Köy merkezlerinden sonra nüfusu 500'ü aşan mahalle ve benzeri yerleşme birimlerinin yolları
nın yapımına başlanacaktır. Bu yolların da 1993 yılı sonunda bitirilmesi planlanmıştır.

C- 1993 YILI SONUNA KADAR YAPILACAK KÖY YOLU TALEBİ VE 
ÖDENEK İHTİYACI

1981 Yılı Birim Fiatları İle
Alt Yapı Türü Miktarı Tahmini Maliyet (Bin TL.)

Tesviyeli yol yapımı - 96.100 km. 86.490
Stabilize kaplama yapımı 110.000 km. 66.000
Asfalt kaplama yapımı 22.000 km. 35.200
Yol onanını 44.000 km. 39.600
Köprü yapımı 66.000 mt. 33.000

(4.400 adet)
Menfez Yapımı 50.820 mt. 12.705

(15.500 adet)
Büzlü geçiş yapımı 715.000 mt. 5.005

(71.500 adet)
Tesis yapımı 440.000 m2. 11.220.

289.220
Teçhizat aluıu 1.050

TOPLAM 290.270.-TL.

1.1.4. Kırsal Alanda Entegre Projeler

a) Çankırı - Çorum Kırsal Alan Projesi

1976 - 1983 yıllarını kapsayan bu proje ile 80 km köy yolu yapımı, 164 km. köy yo
lu onarımı, 904 km. köy yolu bakımı, 8 ad/l 10 m. köprü yapımı öngörülmüştür. Ancak, bir kısım 
Dünya Bankası kredisi ile finanse edilen bu projede doların değer artışı nedeniyle önemli ölçüde ar
tık kredi bulunmaktadır.
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Bu arLık kredi ile daha evvel yolu yapılmış, köylerin yollarında bakını - onarım hizmetlerinin 
sürdürülmesi için Diıııya bankası ilgililerince teklif yapılmıştır. Teklif olumlu karşılanmıştır. Dünya 
bankasınca 1982 - 1983 yılı için 1448 kııı. yol bakını teklifi yapılmıştır.

1982 yılı sonu itibariyle

Köy yolu yapımı 77 km.
bakım 904 km.
Onarım 164 kın.
Köprü 8/llOAd/ıııt.
İçmesııyu 117 ünite

b) Erzurum Kırsal Kalkınma Entegre Projesi

Bu proje ile 4 yıllık (1982 - 1985) dönem içinde 94. km. yeni yol yapımı, 804 kııı. stabilize 
kaplama yol yapımı, 73 ad/689.40 mt.köprü yapımı, 883 ad/830 ıııt. büz yapımı 337 ad/679.65 m. 
menfez yapımı, 300 km/gün kar mücadelesi planlanmıştır.

Tesis Uygulama

İçmesııyu 12 köy
Tesviye 26 km.
Stabilize kaplama 19 kııı.

L802 kııı. kar mücadelesi yapılmıştır.

c) Askeri Maksatlı Yol Yapımı :

İçişleri Bakanlığı ile yapılan 11.3.1980 tarihli protokolü göre her yıl askeri maksatlı yollar 
programa alınarak imkanlar ııisbetiııde yapılmaktadır.

1.2. Köy İçıııesuyu:

İçme suyn sektörünü, Türkiye'deki mevcut uygulamalar çerçevesinde kirve şehir kesim
leri olmak üzere iki ayrı bölümde ele almak uygun olacaktır.

Kırsal kesime bu sektörde hizmet veren yatırımcı kuruluş, Yol Su ve Elektrik İşleri Genel 
Müdürlüğüdür. (YSE) Şehir kesimine ise İller Bankası Genel Müdürlüğü ile Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğü (DSİ) hizmet götürmektedir.

Kırsal kesimin % 62'si yeterli ve kaliteli içmesuyuna sahiptir. (1980 nüfusuna göre) Geri kalan 
% 20'si çeşitli kaynaklardan içmesuyunu temin etmelerine rağmen bu su tatminkar ve yeterli değil 
dir. Kalan % 18’i ise standartlara göre kötü su kaynaklarından faydalanabilmededir.



1.2.1. İçnıesuyu Hizmetinin Kapsamı

442 sayılı Koy Kanuna göre, nüfusu 2.000'den aşağı yerleşme yerlerine (Köy) ve nüfusu 
2.000 - 20.000 arasında olanlara (kasaba) ve 20.000'deıı yukarı nüfusu olanlara (şelıir) denilmekte
dir.

Nulusu 2.000'den aşağı olsa ılalıi, belediye teşkilatı olan yerleşme merkezleri, kasaba itibar o- 
lunur ve Belediyeler Kanununa tabidirler.

747B sayılı Koy İçınesuiarı Kanununa göre, son nüfus sayımında nüfusu 3000'e kadar olan 
14 0 0 0  d a h i l i  kasabalar (belediye teşkilatı bulunmayan ilçe, bucak ve köyler) ile bucak, köy, mahalle 
oba, mezra, kont vb. yerleşme ünitelerine içmesııyu götürülmesi YSE'ce yapılmaktadır.

YSE görev alanında kalan belediyeli koy sayısı : 612 adet ve ilçe sayısı : 71 adettir.

1 50 ııı. yarı çaplı daire bir saha içinde en az 30 nüfus ve 5 hane (lıer ikisi beraber) veya sadece 
50 ve dalıa fazla nüfusun barındığı, sabit meskenlerin bulunduğu alanlar, yerleşme birimi (ÜNİTE) 
kauııl edilmiş olup, bu ünitelere yeterli ve sıhhi içmesııyu getirilmesi lıedef alınmıştır.

1.2.2. İçmesııyu

a) Hizmetin Götürülmesindeki Öncelikler

7478 Sayılı Koy İçmestıları Kanununun 3. maddesine göre;

1- İçmesııyu ihtiyacı en çok,
2- Nüfusu en kalabalık,
3- Nüfus başına su getirme masrafı en az,
4- İçmesııyu tesisleri için ıııeııba, para ve arazi hibe eden,
5- Birkaç köye ait işlerde aralarında birlik kuran,
6- En fazla işbirliğinde bulunan köylere öncelikle içmesııyu götürülmektedir.

b) Uygulanan Standartlar

1- İçmesııyu inşaat malzemelerinde ve içıııesu kalite kontrolünde Türk Standartları 
uygulanmaktadır.

2- Kırsal yerleşme biriminin 30 yıl sonraki müstakbel nüfusu esas alınarak kişi başına 
günde 60-120 it/güıı arasında içme ve kullanma suyu götürülmektedir. Genel olarak askeri garnizon
lar için 125 tı/günlük su tenlin etmeye çalışılmaktadır.

c) Su Dağıtım Sisteminin Seçilmesi

Yerleşme yerinin konumunun toplu olması, evlerin sokak oluşturacak şekilde düzgün 
sıralı ve planlı olması evlerin su almaya elverişli malzemeden yapılmış olması ve nıenbada 1 it/sn.den 
fazla sıı olması halinde bu tiır ünitelere şebekeli sistemle su götürülmektedir. 11u özellikleri haiz ol
m a y a n  ve müstakbel ihtiyacı 1 lt/sıı.deıı aşağı olan ünitelere ise çeşmeli sistemle su getirilmekle ye- 
ı inilmektedir.



Evlere şebekeli sistemle su bağlamımı halinde, artık sular çevre sağlığı yönünden sorun olabile
cek ise, bu tür ünitelere çeşmeli sistemle su verilmekte ve çeşme ayakları çevre sağlığını tehdit etme
yecek şekilde düzenlenmektedir.

d) En Ucuz Olan Sistemin Seçilfnesi

1- Miktar ve kalite bakımından yeterli ve yerleşme yerine en yakın olan cazibe ile getirilebi
len kaynak suları,

2- basit tasfiyeden (çökeltme, filitre) sonra cazibe ile getirilebilecek sular,

3- Terfili sisteme göre % 25'e kadar daha pahalı cazibeli sistemler,

4- Hiçbir tasfiyeye ihtiyaç göstermeyen terfili sistemler esas alınarak geçilmektedir.

1.2.3. Mevcut Durum ve Gelişmeler

Cumhuriyetin ilk yıllarında yürürlüğe giren 442 sayılı Köy Kanunu ile kırsal kesimin ihti
yacı olan içmesuyu temini için ilk hukuki tedbir getirilmiştir. Bu Kanuna göre sağlıklı içmesuyu gö
türülmesi köyün ve köy ihtiyar heyetinin zorunlu görevleri arasına girmiştir.

Ancak, köylerimizin maddi imkanları çok yetersiz olduğundan 1960 yılında bu konuyu devle
tin ele alması gereği ortaya çıkmış ve 7478 sayılı Köy İçmesuyu Kanunu ile bu görevin bir kısmı 
DSİ Genel Müdürlüğüne ve bir kısmı da İl Özel İdareleri kanalı ile Bayındırlık Müdürlüklerine veril
miştir.

Tablo - 9 : Köy İçmesuyunda 1960 - 1970 - 1980 ve 1982 Yılları Kesitinde Durumu :

1960 1970 1980 1982

Adet % Adet % Adet % Adet %

Suyu Yeterli 
Uııite
Suyu Yetersiz

12.513 19 35.893 55 54.659 62 58.598 66

Ünite 25.111 39 13.084 20 18.184 20 17.311 20

Susuz Üıüte 27.653 42 16.298 25 15.710 18 12.644 14

T O P L A M 65.277 100 65.277 100 88.553 100 88.553 100

Kaynak : YSE Genel Müdürlüğü



Köy içmesuyu yatırımlarına lıalkııı katılmasının teşvik edilmesini öngören tedbirler I. ve II. 
Plan Dönemlerinde başarılı bir .şekilde uygulanmış ve halkın katılımı Plan Hedeflerine ulaşılmasında 
önemli bir etken olmuştur. Ancak, 1974 yılında yayınlanan Hükümet Programı ilkeleri ile ve daha 
sonra da 1977'de çıkarılan 2962 sayılı Kanun ile her türlü halk katılımı kaldırılmıştır. Bunun sonucu 
olarak 1975, 1976 yıllarında halk katılımı önemli ölçüde azalmış ve 1977 yılında ise tamamen kalk
mıştır.

7478 sayılı Kaııun'un 10.maddesine göre YSE'ce yapılan tesislerin bakım ve işletilmesi köylüye 
ait olduğundan yapılan tesisler Köy İhtiyar Heyetlerine, kurulmuş birlik varsa bu birliklere devir ve 
teslim edilmektedir. Ancak, birçok köylerimizin, teknik ve mali imkanları yetersiz olduğundan ken
dilerine teslim edilen bu içmesuyu tesislerini işletememekte ve bakımsız bırakmaktadır. Bu sebeple 
de bu tesisler kısa sürede harap olmaktadır.

Geçmiş dönemlerde izlenen işçi istihdam politikası sonucu olarak içmesuyu lıizmetleri için ye
terli sayıda teknik eleman ve kalifiye işçi sağlanamamıştır.

Bu sebeplerle Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı hedeflerine göre 1977 yılı sonuna kadar bütün 
kırsal yerleşme yerlerine içmesuyu götürülmesi planlandığı halde bu hedefe ulaşılamamıştır.

Bütün bu faktörler gözönüne alınmak suretiyle, yıllık ödeneklerin sağlanması, halk katılımları
nın yeniden teşvik edilmesi ve yeterli sayıda teknik personel sağlanması halinde Türkiye Milli Çalış
ma Komitesince verilen 1990 yıh sonuna kadar kırsal kesimin tamamına sağlıklı ve yeterli içmesuyu 
teinin edilmesi hedefinin gerçekleşmesi beklenebilir.

Bjr içmesuyu tesisinin yaklaşık olarak ömrü 20 yıl kabul edildiğinden 1960-1970 yılları arasın
da yapılan ünitelerin 1980 - 1990 yılları arasında onarlın ve geliştirilmesinin yapılması gerekecektir. 
1981 yılı sonuçlarına göre suyu yetersiz ve susuz üniteler gözönüne alınırsa,

1960 - 1970 yılları arasında iıışaa edilmiş bulunan 23.382 Ünite,

1981 yıh sonunda suyu yetersiz olan 17.311 ünite olmak üzere toplam 40.693 ünite içmesuyu 
bakılmadan yetersiz lıale gelecektir. Bu ünitelerin % 40'ında yenileme, % 60'ında ise onarım ve geliş
tirme yapılması gerektiği kabul edilirse ve 15.075 susuz ünite de gözönüne alınmak suretiyle 1981 - 
1990 yılları arasında,

Yeni inşaat olarak 31.352 ünite,

Onarım ve geliştirme olarak 24.416 ünite üzerinde çalışmak gerekecektir.

Bu tahminlere göre yıllık inşaat kapasitesi de gözönüne alınarak 1984 - 1988 yılları arasında 
17.720 ünitenin yeni inşaatı 5.000 ünitenin ise onarım ve geliştirmesinin yapılması gerekecektir.

V.Beş Yıllık Yeni inşaat Yenileme
Plan Dönemi (Ünite) (Ünite)

1984 3.544 1.000
1985 3.544 1.000
1986 3.544 1.000
1987 3.544 1.000
1988 3.544 1.000

T O P L A M 17.720 5.000



1.2.4. İyileştirme Tedbirleri :

a) Köyişleri ve Kooperatifler Bakanlığının Kuruluş Kanunu biran evvel çıkarılarak günün 
şartlarına uygun yönetim sistemine gidilmelidir.

b) Köy içmesuyu tesislerinin bakım ve işletilmesi için kanuni düzenleme yapılması zorunlu
dur. Buııuu için ya 7.}78 sayılı Kanunun 9. ve 10. maddeleri hükümlerinin işlerliği sağlanmalı veya 
köy içmesuyu bakını, onarım ve işletme hizmetleri YSE'ye verilmelidir.

Bucak, ilçe ve il seviyesinde bölge bakım, işletme teşkilatları kurularak 7478 sayılı Kanu
nun 9. ve 10. maddeleri hükümlerine işlerlik sağlanabilir: Bu suretle, bakım ve işletme masraflarına 
hizmetten yararlanan köyler de katılmış olacaktır.

Bu hususta YSE ile mahalli idareler (Valilik,Kaymakamlık, Muhtarlık, Belediyeler ve benze
ri mahalli kuruluşlar) sıkı işbirliği içinde olmalıdır. Ayrıca sağlık yönünden Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanlığı kuruluşları da işbirliğine katılmalıdır.

c) Esasen çok dağınık bir dokuya sahip olan kırsal yerleşme dokusunun daha da dağınık 
duruma geçmemesi için kanuni tedbirler alınmalıdır.

d) Teknik eleman yetersizliği sebebiyle inşaatların kalitesi düşük olmaktadır. Kamu kesi
mindeki teknik eleman ücret farklılığı giderilmeli ve ücretli kesimdeki teknik eleman ve dolayısıyle 
YSE'deki yetişkin teknik eleman yetersizliği giderilmelidir.

e) Sektörde kullanılan yerli ve yabancı malzeme miktarları ihtiyacı karşılayacak seviyede 
değildir. Bilhassa boru üretimi ihtiyacın çok gerisindedir. Sektörde ihtiyaç duyulan malzemelerin 
yurt içinde üretilme imkanları araştırılmalıdır.

f) Ülkemizdeki müteahhit ve taşaroıı müessesesi çok dejenere edilmiştir. Meslekten kaynak
lı kalifiye müteahhitlik ve taşaroııluk geliştirilmelidir.

g) Sektörde kullanılan malzemeler standartlaştırılmalı, ekonomik projeler için araştırmalar 
yapılmalı ve tesis maliyetleri düşürülmelidir.

h) Ayrılan yıllık ödenekler yanında, halkın yapıma iş gücü ile katılması sağlanmalıdır. Gö
nüllü para katılımları da teşvik edilmelidir.

1.3. Köy Elektrifikasyonu

1.3.1. TEK Genel Müdürlüğü
1.3.1.1. Amacı, Hukuki Durumu ve Organizasyonu

Köy Elektrifikasyonu; ülke nüfusunun önemli bir kısmının yaşadığı köylerimizin aydın 
latılması ile birlikte küçük sanayi, içmesuyu tesisleri, orman ve tarım endüstrisi, tarıma dönük sula
ma tesisleri, hayvancılık projeleri,bölgesel tesisler, turizm tesisleri, kamu ve özel kuruluşlara ait diğer 
tesisler gibi kırsal alanın sosyo-ekonoıııik kalkınmasını sağhyaeak teşebbüs ve işletmelerin ihtiyacı o- 
lan elektrik enerjisinin sağlanması amacına yönelik bir anlamı ifade etmektedir.

Üretilen elektrik enerjisinin kullanılabilmesi önce iletim hatları ile belli noktalara iletilmesine, 
bundan sonra da dağıtım hatları ile tüketiciye kadar götürülmesine bağlıdır. Bu hizmet; bir anlamda 
köy elektriklendirilmesi, başka bir ifade ile kırsal alanın elektrifikasyonu demektir.



Köy elektriklendirilmesi işleri 1312 sayılı Kaııuıı ile Türkiye Elektrik Kurımıu'na görev olarak 
verilmiştir. Yine bu Kanun ile bu Iıizıııete sarfedilmek üzere bir Fon kurulmuştur.Bu Fon'un başlıca 
iki kaynağı bulunmakladır.Birisi bazı istisnalarla tüketilen elektriğin kwlTdaıı alınan 1 kuruşluk köy 
elektriklendirme payları ki bu günkü durumda fonun bu kaynaktan geliri yıllık yatırım harcamaları
nın ancak % 2'si gibi çok cuz'i bir kısmını karşılayabilmektedir.

Fonun en önemli ve esas kaynağı 1312 Kanun'un 4/a maddesi uyarınca Devlet Bütçesinden her 
yıl verilen ödenekler teşkil etmektedir.

Köy Elektrifikasyonu 1312 sayılı Kanuna göre (Bu kanunun bazı maddelerini değiştiren 2705 
sayılı Kanunun 11.9.1982 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girmesine kadar) merkezde TEK bünye
sinde yalnız köy elektrifikasyonu işleri ile görevli 3 daire ve bu dairelere bağlı 22 bölge müdürlüğü, 
Bölge Müdürlüklerinin dışındaki illerde Baş Mühendislikleri vasıtasıyla özel bir teşkilat marifetiyle 
yürütülmüştür. Böylece köy elektrifikasyonu teşkilatı hemen hemen bütün illerimizde ve birçok ilçe
lerimizde 5035 personel ile devamlı hizmet arzeder şekildedir.

Köy elektrifikasyonu tesis işleri; emanet ve yüklenici marifetiyle olmak üzere iki taraflı olarak 
yürütülmektedir, işletme hizmetleri ise sadece Kurum personeli ile yapılmaktadır.

Köy elektrifikasyonu teşkilatı mevcut personeli yaklaşık 800 adet aracı, iş makinalan ve teçhi
zatı ile yılda 3 bin köyün elektrik şebekesini ve 12.000 km. enerji nakil hattı tesisini yapacak ve yap
tıracak seviyeye ulaşmıştır.

1.3.1.2. Mevcut Durum ve Gelişmeler

Türkiye Eletrik Kuruntunun 1970 yılında 1312 sayılı Kanunla kurulmasından sonraki köy elek- 
triklendirilmesi ve kırsal alandaki orta gerilimli dağıtım hatlarının durumu aşağıda belirtilmiştir.

Tablo - 10 : Elektrik Hizmeti Götürülen Köy Sayısı

Yıllar
Dağıtım 
Hattı (Km)

Yıl İçinde 
Elektriklenen Köy

Eletrik Köy 
Toplamı

1970'e kadar 4.182 2342 2642
1971 4.709 634 2976
1972 9,420 887 3863
1973 10.051 924 4707
1974 11.349 1068 5855
1975 15.766 1412 7267
1976 15.077 1875 9142
1977 18.831 2017 11159
1978 20.276 1747 12906
1979 21.122 2554 15460
1980 21.608 2885 18745
1981 22.894 1466 1981 1
1982 23.419 2221 22032

KAYNAK: TEK Genel Müdürlüğü



Yukarıda belirtilen ana dağıtım hatlarının dışında yaklaşık 166.884 km.köyler için yapılmış 
enerji nakil hattı bulunmaktadır.

Ayrıca TEK Yatırım Programlarında yaklaşık 16.000 km. ana dağıtım hattı ile 20.000 km. 
köy dağıtım hattı yer almaktadır.

Kırsal alanda bulunan yerleşme yerlerine, sosyal tesislere, sanayi tesislerine, içme suyu ve su
lama tesisleri ile diğer ihtiyaçlara Türkiye Elektrik Kurumu (TEK),muhtelif Devlet Kuruluşları ve 
özel sektör tarafından ayrı ayrı enerji nakil hatları ve dağıtım tesisleri yapılmaktadır.

Gerek aynı bölgeye birden fazla tesis yapılmasını önlemek, gerekse yapılan yatırımlardan ya 
rarlanmayı en üst seviyeye çıkartmak için gerekli koordinasyonu sağlayacak özel ve kanuni tedbir 
lerin alınmasına ihtiyaç vardır.

1.3.2. YSE Genel Müdürlüğü

1.3.2.1. Amaç :

Küçük hidroelektrik santrallarda kullanılabilecek su potansiyeli ülkemizde henüz ke
sin olarak tesbit edilmiş değildir. Ancak, Elektrik İşleri Etüd İdaresince bu yöndeki çalışmalara 
devam edildiği bilinmektedir.

Elektrik İşleri Etüd İdaresince yapılan ön çalışmalara göre yararlanılabilir hidroelektrik po
tansiyeli yaklaşık % 8'i civarındaki enerjinin (8 milyar kwh/yıl) küçük hidroelektrik santrallar ta
rafından üretilebileceği kabul edilmektedir.

Ülkemizin yapısı bakımından asgari debileri düşük fakat kararlılık arzeden ve üzerinde küçük: 
hidroelektrik santrallar kurularak dağ ve orman köylerinin bir çoğuna elektrik enerjisi verilebile
cek olanlar vardır. Küçük akarsular üzerinde yapılacak kısa veya uzun süreli detaylı etüdler sonu
cu çeşitli kurulu güce sahip çok sayıda su santral projeleri ortaya konabilecektir.

Küçük hidroelektrik santralleri ile ulaşımı güç ve milli sistemden beslenemeyen kırsal bölge
lerdeki köy ve köy bağlısı ünitelerin enerji ihtiyacını karşılamak, köydeki akarsu potansiyelini de
ğerlendirmek, elektriğin teknolojik imkanlarım kullanmak, köyün ekonomik ve sosyal seviyesinin 
yükselmesine katkıda bulunmak imkanları mevcuttur.

Ayrıca, kırsal kesimde sosyo - ekonomik ve kültürel gelişmenin hızlanmasına ve artan yakıt 
bulma ve taşıma problemlerine bir çözüm getirir.

Kırsal kesimde küçük sanayiin teşekkülünü sağladığı gibi bakınılan kolay, ucuz ve hizmet sü
releri uzundur.

1.3.2.2. Mevcut Durum ve Hedefler

YSE Genel Müdürlüğü'nün imkanlan ile 1972 - 1982 yıllan arasında toplam kurulu 
gücü 0,5 KW olan 10 adet küçük hidroelektrik santral milli şebekeden uzak dağ ve orman köyle
rinde tesis edilmiştir. Yıllık çalışma müddetleri yaklaşık 2200 saiat kabulü ile, yıllık üretilen enerji 
miktarı yaklaşık 3 milyon kilovat saattir.



Bugüne kadar YSE Genel Müdürlüğünce kurulan küçük hidroelektrik santraller aşağıya çıkarıl
mıştır:

Yıllık Çalışma Yıllık Üretilen
Ü N İ T E S İ K.V.A. KW. Süresi h/yıl Enerji kwiı/TL

1 — Antalya-Akseki-Sincanhoca 32 25,6 7.200 184.320
2- Aııtalya-Finike-Gökbük 63 50,4 7.200 362.880
3— Antalya-Finike-Arif 40 32 7.200 230.400
4- Aııtalya-Kumluca-Altınkaya 50 40 7.200 288.000
5 — B ol u-M ud ıı rnu-Hacımusalar 45 36 7.200 259.200
6- Çoruın-Merkez-Ahmetoğlan 20 16 7.200 115.200
7— Hakkari-Çııkurca-Çığlı 75 60 7.200 432.000
8 — 1 lakkari-Ş emdinli-Or taklar 25 20 7.200 144.000
9— İçel-Erdemli-Sy.Sorgun 90 72 7.200 518.400

10— Konya-Ermenek-Çamlıca 50 40 7.200 288.000

T O P L A M 4 9 0 3 9 2 72.000 2.822.400

YSE Genel Müdürlüğü 1982 bütçe yılı köy elektrifikasyonu hidroelektrik santral yapım prog
ramına devanı eden iş olarak 12 köy ve yeni iş olarak 10 köy olınak üzere toplanı 22 köy alınmış
tır.

(1984 - 1988) yılları arasında her yıl 30 adet köye hidroelektrik santral kurulması planlanmış
tır. 5 yıl içerisinde ISO adet hidroelektrik santral kurulacak ve yapımları emanet usulle gerçekleşti
rilecektir.

İnşaat ve malzeme giderleri, işçilik giderleri, makine ve ekipman giderleri bir adet hidroelek
trik santral maliyeti 1982 fiatlarıyla 39.000.000.TL. hesap edilmiştir.

2. SOSYAL HİZMETLER

2.1. İlköğretim Hizmetleri :

2.1.1. Mevcut Durum ve Gelişmeler:

Kırsal kesimde halen mevcut 41.517 ilkokul binasında 5.443'ü geçici, 738'i ise prefab
rik okuldur. 2.076 köyde de okul binası mevcut değildir. (Tablo : 11)

Tablo — 11: Kırsal Kesimde İlköğretim

Yıllar Okul Sayısı Öğrenci Sayısı Öğretmen Sayısı Okulsuz
Köyler

1930 5.164 - 6.418 - .

1940 9.201 578.404 10.518 22.683
1950 15.505 1.148.701 23.784 16.396
1960 19.157 1.816.440 30.600 13.130
1970 33.772 2.168.518 80.045 5.042
1976 30.059 3.296.726 115.843 2.880
1980 40.678 3.044.409 118.653 2.513
1981 41.315 3.018.266 127.304 2.191
1982 41.517 3.047.477 124.054 2.076

KAYNAK : Milli Eğitim Bakanlığı



Kırsal kesimde okula kayıtlı kız öğrenci sayısı 1.377.087, erkek öğrenci sayısı 1.670.390.tlır.

İlköğretim zorunlu ve parasız olması sebebiyle, nüfusu ve öğrenci sayısı yeterli olan lıer yer
leşmede okul binası yaptırılmalıdır.

İlköğretim dışında kalan ortaokul, lise ile mesleki ve teknik eğitim okulları için daha fazla 
nüfus ve öğrenci sayısı gerekli olduğundan, kırsal kesimde yaygınlaştırılması mümkün olmamakla
dır. Ancak, büyük köylerin tamamında ortaokul açılmıştır.

2.1.2. Tedbirler

1- Nüfusu yeterli dağınık yerleşme birimlerine ortak hizmet verecek ilkokul sağlanmalı

dır,

2- Nüfusu az, dağınık okul binası yapılmasında fayda görülmeyen yerleşme yerlerindeki 
çocuklarınuzın eğitimleri için Temel Eğitim Yatılı Bölge Okulları yapılmalıdır.

3- Eğitimin diğer kademeleri için merkezi nitelikli köyler tesbit edilmelidir.

4- Köylünün sosyal ve ekonomik yönden kalkınması amacıyla,okuldan beklenilen görev
lerin neler olacağı tesbit edilmelidir.

5- Özellikle yaygın eğitim kurumlanılın yetişkinlere vereceği eğitim hizmetleri için böl
genin veya alanın ne tür yaygın eğitime ihtiyacı olduğu hususunda inceleme ve araştırma yapılma
lıdır.

2.2. SAĞLIK HİZMETLERİ

2.2.1. Mevcut Durum ve Gelişmeler

Sağlık hizmetleri bir bütün ve birbirine bağlı hizmetler olduğundan, bunları kır ve şe
hir merkezine götürülen hizmetler şeklinde kesin sınırlarla ayırmak mümkün olmamaktadır. Zira 
şelıir merkezinde, özellikle 3 büyült ilde bulunan dlstalıaııeler, köyde yaşayan halka hizmetlerinin 
büyük bir bölümünü vermektedirler. Buna rağmen sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi baklan
daki 5.1.1961 gün ve 224 sayılı Kanuna dayanılarak yapılan Sağlık Ocakları ve Sağlık Evleri ile 
koruyucu sağlık hizmetlerinin 15 yıl içinde halkın ayağına götürülmesi amaçlanmış, ancak bugü
ne kadar gerek zamanında bitirilememesi sebebiyle programlardaki gecikmeler, gerekse projelerin 
sosyalleştirmenin büııin memlekete teşmili sağlanamamıştır.

Bu sebeplerle bütün Türkiye'nin sosyalleştirme kapsamına alınmasının 1992 yılma katlar uza
tılması öngörülmektedir.

ilaleıı Türkiye'de 47 İl, 19 eğitim bölgesinde 1.955 Sağlık Ocağı ile fiilen sağlık hizmetleri
nin sosyalleştirilmiş şekilde verilmesine başlanılmıştır.



Snğlık Ocağı ve Sağlık L'vleri planlanması aşağıdaki şekilde yapılmaktadır.

Ortalama S0.0Û0 nüfusa 1 adet Aı, şelıir Tipi, Sağlık Ocağı 
" 30.000 nüfusa 1 adet Dı, şeiıir Tipi, Sağlık Ocağı

10.000 - 12.000 nüfusa 1 adel Köy Tipi Sağlık Ocağı 
2.500 - 3.000 nüfusa 1 adet Sağlık Evi.

1lu çalışmaların etkili ve verimli boyutlara ulaşabilmesi için aşağıda belirtilen darboğazla
rın mutlaka giderilmesi gerekmektedir.

a) Yeterli miktarda kalifiye personelin temini,

b) Makimi - teçhizat noksanlığının tamamlanması,

e) Taşıt noksanlığının tamamlanması ve parkının yenilenmesi,

d) Yatırını programlarının istenilen seviyede yürütülmesi,

e) Sağlık ve özellikle çevre sağlığı konusunda bütün hizmetlerin Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığından beklenmemesi, diğer kamu kuruluşları ile işbirliğinin sağlanması,

Kırsal alana hizmetin daha etkili ve verimli bir şekilde götürülebilmesi için 1965 yılına kadar 
1 2 il ve eğitim bölgesi (Muş, Kars, Van, Ağrı, Hakkari, Bitlis, Erzurum, Erzincan, Diyarbakır, Ur- 
fa, Mardin, Siirt illeri ile Ankara Etimesgut Eğitim Bölgeleri) sosyalleştirilmiştir. Bu illerde 452 
sağlık ocağı yapılmıştır. (28 adedi il merkezinde 59 adedi ilçe merkezlerinde 365 adedi köylerde) 
Ayrıca 1.734 adet sağlık evi planlanmış bunlardan ancak 829 adedi yapılmıştır.

1970 yılından 1975 yılına kadar I il ve 1 eğitim bölgesi daha sosyalleştirme kapsamına alın
mış (Sivas, Ankara Çubuk Eğitim Merkezi) 71 adet sağlık ocağı hizmete girmiştir. (4 adet il mer
kezinde 10 adet ilçe merkezinde 57 adet köylerde) ayrıca 261 adet sağlık evi planlanmış bunlar
dan 45 adedi yapılmıştır.

1975 yılından 1980 yılına kadar 19 il ve 9 eğitim merkezi daha sosyalleştirme kapsamına a- 
Iınmışlır. (Amasya, Bolu, Çankırı, Çorum, Kırşehir, Niğde, Kastamonu, Ordu, Yozgat, Sinop, Af
yon, Tokat, Konya, Bilecik, Samsun, Muğla, Bilecik - Bozüyük, İstanbul - Avcılar, Samsun,Adana, 
Karataş, Ankara-Gülvereıı-lfasköy, İzmir-Bornova, Nevşehir Eğitim Bölgeleri) 881 sağlık ocağı 
hizmete girmiştir. (79 adet il merkezinde 127 adedi ilçe merkezinde 675 adet köylerde) Ayrıca, 
2.862 adet sağlık evi planlanmış 365 adedi yapılmıştır.

1982 yılı itibariyle halen 47 il ve 19 eğitim Bölgesi sosyalleştirilmiştir. 1955 Sağlık Ocağı 
hizmet vermektedir. (170 il merkezinde 265 adedi ilçede 1.520 adedi ise köylerdedir. Ayrıca bu 
yıl sonuna kadar-7.044 Sağlık Evi planlanması yapılmış 2.1 53 'ü gerçekleşmiştir.

47 İl dışında kırsal alana hizmet 302 Hükümet Tabibliğine bağlı 3.696 köy grup ebesi tara
fından götürülmektedir.
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Tablo — 12 : Sosyalleştirilmiş İller Dışındaki Personel Durumu 
(İl ve İlçe Merkezleri Dalıil)

Kontenjan Mevcut İhtiyaç Fazlalık

Doktor
Çevre Sağlık Tek 
Sağlık Memuru 
Ebe (Köyde)

KAYNAK : S.S.Y.B.

Tablo — 13 : Sosyalleştirilmiş İllerdeki Personel Durumu 
(İl ve İlçe Merkezleri Dahil)

Kontenjan Mevcut İhtiyaç

Doktor 2.666 2.174 492
Sağlık Memuru 2.462 1.591 871
Çevre Sağlık Tek. 12.512 6.141 371
Ebe 12.469 6.855 5.614
Hemşire 1.955 1.799 156

KAYNAK : S.S.Y.B.

2.2.2. Tedbirler

Bugüne kadar sağlık hizmetlerinin daha çok tedavi edici hizmetler yönüne ehemmiyet 
verilmiş, koruyucu lıizınetler yönü ise ihmal edilmiştir. Vatandaşin sağlıklı bir yaşama ortamına 
kavuşması için Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının tek yönlü gayret ve katkıları yeterli olma
maktadır. Kırsal alana hizmet götüren tüm kamu kuruluşlanmn birbirleıiyle koordineli hizmet 
verme anlayışı sosyal kalkınmalımın bir gereği olarak görülmektedir. Yolu, Suyu, elektriği ve alt 
yapısı olmayan bîr köyde sağlık hizmeti vermek üzere kurulmuş bir Sağlık Ocağının ıie derecede 
faydalı olabileceği ayrı bir tartışma konusu olabilir.

Sağlık hizmeti, Sağlık ve Yardımcı Sağlık Personeli ile birlikte bir ekip hizmeti olduğu gibi 
diğer kamu kuruluşlanmn da oluşturduğu bir ekip hizmeti olarak mütalaa edilmelidir.

Çevre Sağlığı yönünden Köyişleri ve Kooperatifler Bakaııbğı, Zoonotik hastalıklar yönün
den Tarım ve Orman Bakanlığı, Eğitim yönünden Mille Eğitim Bakanlığı kırsal alandaki hizmetler 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ile daha sdu bir işbirliği içerisine girmek zorundadırlar.

435
367

1.502
3.696

435
284

1.440
3.556

83
62

140



2.3. FİT HİZMETLERİ

2.3.1. Mevcut Durum ve Gelişmeler

Haberleşme lıizmetleri, telekomünikasyon ve posta hizmetleri olarak iki ana bölümden 
meydana gelmektedir.

4.2.1924 tarilı ve 406 sayılı Kanunla yurtta telgraf ve telefon tesisatının kurulması ve işletil
mesi tekeli, 2.3.1950 tarih ve 5584 sayılı Kanunla da mektup ve haberleşme mahiyetinde yazı bu
lunan kartlan taşıma ve dağıtma tekeli PTT İşletmesi Genel Müdürlüğüne verilmiştir.

Haberleşme Sektöründe kendi bünyesi içersinde özel haberleşme faaliyetlerini sürdüren bir 
çok kuruluş bulunmakla beraber Türkiye'de haberleşme hizmetlerini sağlayan ana tesisler PTI" İş
letmesi Genel Müdürlüğü büııyesindedir.

Haberleşme hizmetlerini; havai hatlar, radyolink sistemleri, uydu aracılığı ile haberleşme sis
temleri, (peyk telekomünikasyon yer istasyonu), denizaltı kablo sistemleri ve şelıiriçi kablo şebe
kesindeki devreler üzerinden sağlanmaktadır.

Köy telefon irtibatları havai hat sistemleri ile tesis olunmaktadır.

Ülkemizde PTT hizmetleri köy olarak sayılan 876 adet bucak, 3.392 adet merkez köy ve 
32.483 adet çevre köy olmak üzere toplam 36.751 adet köyde mevcuttur, bucaklar da merkez köy 
sayılmak kaydıyla, 1981 yılı sonu itibariyle 2.946 adedi merkez köy ve 5.147 adedi çevre köy ol
mak üzere toplam 8093 adet köy telefonu şebekeye irtibatlanmıştır.

PTT Genel Müdürlüğü köylere telefon hizmetinin götürülmesinde önce, posta hizmetlerini ya
pabilecek şekilde bir işyerinin açılması veya mevcut olmasını aramaktadır. Bir iş yerinin açılabil- 
si için de aşağıdaki esaslar dikkate alınmaktadır.

a) Köy nüfusunun 300 ve daha/fazla olması,

b) Yol durumunun havai hat inşaatına ve ileride hattın bakımının yapılabilmesine müsait ol
ması,

c) Çevrede telefondan istifade edebilecek yerlerin mevcut olması,

d) İleri yıllarda diğer köylerin telefon irtibatlarımı! yapılabilmesine imkan sağlaması gerek
mektedir.

Yukarıda belirtilen özellikleri haiz ve işyeri açılmış olan köylere telefon hizmeti götürülmek
tedir.

1982 yılı içinde 500 köy telefon irtibatı yapılacağı öngörüldüğünden 1982 yıl sonu itibariyle 
toplanı 8.593 köyün telefon şebekesine irtibatı yapılmış olacaktır.



Tablo - 14 : 1972 - 1982 Yılları Köy Telefon İrtibatları

Toplam Yatırım Şebekeye Irti- Köy irtibatları Köy İrtibatları
Tutarı batlaııan Köy Yatırım Tutarı Yatırım Yüzdesi

Yıllar (Milyon TL) Sayısı (Milyon TL) (%)

1972 454,5 251 25,0 5.5
1973 756,7 426 59,7 7.9
1974 1.019,4 968 90,4 8.9
1975 1.742,6 578 182,7 10.5
1976 3.063,3 921 204,9 6.7
1977 3.876,3 1.274 ' 299,5 7.7
1978 4.531,3 415 183,4 4.1
1979 6.490,4 617 249,8 3.8
1980 13.150,0 1.448 1.197,3 9.1
1981 23.578,6 298 1.228,1 5.2

KAYNAK : PT'T Genel Müdürlüğü 

3. DİĞER SOSYAL HİZMETLER ( İSKAN) :

3.1. İskan Hizmetlerinde Durum ve Gelişmeler: 

a) Yerleri Kamulaştırılan Köyler : 

a-a) Baraj Köyleri:

Yurt sathında Devlet Su işleri Genel Müdürlüğünce yapımı planlanan, projelendiri
len, halen yapımı sürdüleıı, baraj sayısı 477'dir. Bu barajların göl sahaları altında kalacak yerleşme 
üniteleri İskan sorunu kabul edilmektedir.

Kaba bir hesapla, teorik olarak her barajın göl sahası altında bugüne kadar yapılan 
uygulamalara göre ortalama 3 (üç) köy kalmaktadır. Buna göre ortalama 100 ailelik bir köyün ye
ni baştan kurulması ve yaklaşık 143.100 aileye iskan hizmeti götürülmesi gerekmektedir. Bu aile
lerin bir kısım kamulaştırma bedelleri ve kendi imkaknlarıykı hayatlarına kendileri yön vermeyi 
tercih etmektedirler.

Aşağıda tablo 15' de görüleceği üzere şimdiye kadar 328 ailenin iskanı devletçe ya
pılmıştır. Bunlar devlet tarafından Iskan edilmeyi tercih ettiklerini beyan etmiş olan ailelerdir.



Tablo — 15 : Bugüne Kadar iskanı tamamlanan baraj köyleri.

Koyun Adı Aile Sayısı İskanı Yapılan Yıl

Keban Barajı sebebiyle

Tunceli - Pertek - Biçmekaya 

Elazığ - Merkez - Gölköy
26
39

93

1976
1976

1976

Gokçekaya Barajı sebebiyle

Eskişehir - Mihallıççık - Şuleler 43 1982

Porsuk Barajı Sebebiyle

Eskişehir - Merkez - İncesu 88 1978

liasaıı Uğurlu ve Suat Uğurlu 

Barajı Sebebiyle

Samsun - Çarşamba - S of unlan 39 1982

T O P L A M 328

KAYNAK : Toprak ve İskan Genel Müdürlüğü

Geriye kalan 142.772 aileden en fazla % 50'sinin Devlet eliyle iskan isleyeceği talimini ile 

71.376 ailenin gelecek yıllarda iskanının yapılmasının gerekeceği ortaya çıkmaktadır. Bir köy 

yaklaşık 100 aile olacağına göre ortalama 714 köyün yeniden kurulması veya mevcut yerleşmele

re eklenmesi gerekecektir.

Kurulacak 714 köyün yarısı için arazi satın almanın gerekeceği, yarışımı da hazine arazisine 
iskanının yapılabileceği tahmin edilmektedir.

Bir köy için 1982 lirim Hatları ile ortalama 35.000.000 TL. arazi bedeli ödeneceği hesabıyla 

bir köyün İKr tıırlü tesisi ile maliyeti; 498.450.000 TL. olmaktadır. Buna göre, 357 köyün maliye
ti 177.946.650.000 TL' olmakta, geri kalan hazine arazisine İskan edilecek 357 köy içinde gerekli 

ödenek ihtiyacı 165.451.650.000 TL. dır. Toplam olarak 714 köyün maliyeti 343.398.000.000.- 
lira olacaktır.

a-b) Orman İçi Köyler:

Ülkemizde Orman içinde ve bitişiğinde 9.3 milyon nüfusun yaşadığı 17.000 orman Kö

yü mevcuttur.

Bilindiği gibi orman köyleri il ve ilçe merkezlerinden oldukça uzakta, sarp ve dağlık alanlar
da dağınık bir yerleşme düzenine sahiptir.

Orman köylerinde kaynakların sııırlı oluşu, tutan nüfusun ihtiyaçlarını karşılayamamakta, 
ihtiyaç kaynak dengesizliği sorunu ortaya çıkarmaktadır. Bu sebeple normal yollarla gelir temin 

edemeyen orman köylüleri asgari şartlarla hayatlarını sürdürebilmek için, kaçakçılık yaparak, tar
hı açarak, orman içinde yerleşerek, lıayvanlarını otlatarak, tarla açmak gayesiyle yangın çıkararak 
ormanların aleyhine suç işlemekte ve orman tahribine yol açmaktadır.



Orman köylüsünün sosyo - ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmak üzere Orman - Köy iliş; 
kileri Daire Başkanlığı kurulmuş ve 6831 sayılı Orman Kanuna eklenen bir madde ile 1974 yılın
da teşkil olunan Orman Köylüleri Kalkınma Fonundan orman köylüsüne sosyal ve ekonomik kre
diler verilmeye başlanmıştır.

Ancak bugün şu husus anlaşılmıştır ki, gerek orman içi ve gerekse orman kenarında bulunan 
köylere götürülecek çeşitli yardımlarla bunların tamamının yerlerinde kalkındırma imkanları bu
lunmaktadır. Çünkü bazı orman köylerinin yerleşme yerlerinin çok arızalı ve sarp olması ve kal
kınmaları için gerekli kaynakların mevcut bulunmaması sebebi ile, bu köylerde herhangi bir yatı
rımın yapılması imkanı bulunmadığı gibi, yapılacak alt yapı ve tesislerin de çok pahalı olması kaçı 
ııılmazdır. Ayrıca, morfolojik durumun özelliği, bu köyleri her an tabii afetlerle karşı karşıya bı
rakmaktadır.

Bu köylerde yapılacak çeşitli yatırımlar için kullanılacak kaynakların verimliliği düşük ola
caktır. Umumiyetle dağlık arazide bulunan orman köylerinin çoğunluğu, dağınık mahalleler halin 
de bulunmakta ve civarda bu mahallelerin toplulaştırılabileceği müsait arazi de genellikle bulun
maktadır. Bu sebeple bu köylerin müsait bir yerleşme yerine iskan edilmeleri zorunlu bulunmakta 
dır.

Yurdumuzda Tarım ve Orman Bakanlığının tesbitleriııe göre 6831 sayılı Orman Kanunu'ııun 
13/B maddesi kapsamına girip, yerinde kalkındırılması mümkün olmayan 3.192 köy bulunmakta
dır. Bir köy ortalama 100 aile kabul edildiğine göre, toplam aile adedi 319.200'dür.

Aşağıdaki tablo 16'da görüleceği üzere 333 ailenin iskanı yapılmış durumdadır. 

Tablo - 16 : İskam Yapılan Orman Köyleri

Köyün Adı Aile Sayısı İskanı Yapılan Yıl

1 — Afyon - Bolvadin - Gökçeyayla 148 1982
2— Bursa - Gemlik - Fevziye 77 1982
3— Ankara - Naihlıaıı - Emincik 18 1977
4- İsparta - Eğridir - Başören 29 1980

5- Trabzon - Çaykara - Şahiııkaya 61

T O P L A M 3 3 3

KAYNAK : Toprak ve İskan Genel Müdürlüğü

Geriye kalan 318.867 ailenin iskanlarının yapılması gerekmektedir.

6831 sayılı Orman Kanunun 13/b maddesi kapsamına giren köylerin tesbiti için 1974 yılın
da Or-Köy Genel Müdürlüğünce (Bugün Daire Başkanlığı olarak hizmet vermektedir.) bir ön araş
tırma yapılmıştır.

a- Köylerin, geçimlerini sağlamak için yeteri kadar araziye sahi]) olmamaları, 

b— Ormanların verimsizliği sebebiyle ormancılık faaliyetlerinden yeteri kadar faydalanmama
ları,

c— Ormanlara, her türlü faaliyetleri ile ( açma, aşarı otlatma, kaçakçılık, yangın gibi) çok za
rarlı olmaları,



d- Başka yerler nakledilme isteğinde olmaları gibi kriterler esas alınarak yapılan bu 
araştırmaya gbre, Türkiye'de bulundukları yerlerde kalkınma imkanı bulunmayıp başka yerlere 
nakledilmesi gereken köylerin sayısı 3.192 olarak tesbit edilmiştir. (Ancak bu rakamlar kesin 
olmayıp bir oıı araştırma sonucu tesbit edilen rakamlardır.)

Bu köyler orman köyleri sayısının %20'sini teşkil etmektedir.

Başka bir yere nakli Bakanlar Kurulu Kararıyla kesinleşen köylerin Kamulaştırma işle 
ri OK KÖY tarafından iskan işlemleri Toprak İskan Genel Müdürlüğünce yürütülmektedir.

Ancak kırşılaşılaıı bazı sorunlar sebebiyle yerinden kaldırılıp başka bir yere iskan edi
len köy sayısı son derece azdır ve bu konuda pek başarılı olunamamıştır.

Bu hususla ilgili sorunlar şöyle sıralanabilir:

1 - Mali Sorun : Yapılan tesbitler bir köyün başka bir yere iskanı için 1970 yılında 35- 
40 milyon TL sına ve içinde bulunduğumuz yıllarda da 50-100 haneli bir köyün nakli içiıı 
350 — 400 milyon TL sına ihtiyaç duyulduğu, ortaya çıkmaktadır.

6831 sayılı Orman Kanunun 13/B maddesi kapsamına giren köy sayısı 3.192 olarak 
tesbit edildiğine göre, bu köylerin başka yerlerde iskanları için bir tahminegöre (3.192x400— 
1.276 800.000.000) TL.lık bir mali kaynağa ihtiyaç olduğu ortaya çıkmaktadır.

2— Arazi Sorunu : Mevcut hazine arazilerinin, bulundukları yerlerdeki topraksız veya 
az topraklı çiftçi ailelerinin ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak bulunduğu için Türkiye'de 13/B 
maddesi kapsamına giren, nakledilecek köylere yeni yerleşme yeri için müsait arazi bulmak zor 
olmaktadır.

3— Mevzuat Sorunu : 6831 sayılı Orman Kanunun 13/B maddesi; bulundukları yerler
de kalkınma imkanları olmayan Orman Köylerinin dalıa müstahsil bir hale getirilmeleri maksa
dıyla başka bir yere nakledilmeleri hususunu getirirken; bu köylerin kendi istek ve muvafakat- 
laruun alınması şartına koşmaktadır. Halbuki bir köyde bütün aile reislerinin yeri bir yerleşim 
yerine iskanlarına rıza göstermelerinin temini çok zaman mümkün olmamaktadır.

4— Toprağa Bağlılık Sorunu : Türk köylüsü karekteıi icabı doğup büyüdüğü ana ve 
baba ocağına bağlı bulunmakta ve ne kadar kötü şartlar altında olursa olsun oradan kolaylıkla 
ayrılmak istememektedir.

Yerinde kalkıııaınayan köylerin başka bir yere nakilleri yukarıda belirtilen sorunlar se
bebiyle sağlanamamaktadır.

Bir köyün ortalama 100 aile kabul edildiğine göre toplam aile adedi 319.200'dür. Bu
güne kadar ancak 333 ailenin iskanı sağlanmış bulunmaktadır.

Geriye kalan 318.867 ailenin talepleri halinde iskanlarının yapılması gerekecektir.



a- Maden Yatakları ve/Eski Eserler Üzerindeki Köyler :

Bugune kadar kömür yalaklan altında kalan 213 ailenin iskanı yapılmıştır. (Kütahya-Mer- 
kez-Seyitomer, 213 aile)

nü ailenin iskanını ise önümüzdeki yıllarda yapılması planlanmıştır.

İSÜ ailenin iskanı da eski eserlerin içinde bulunmaları sebebiyle yapılacaktır.

b- Göçebeler :

1962 - 1%8 yıllan arasımla yıırl sathında yapılan göçebe envanteri etudleıi sonuçlarına 
göre 52 İl 'e yayılmış ve çeşitli gruplara mensup topluluklar halinde 7.948 ailede 53.7 II göçebe 
ve gezginci ııtıl'ııs olduğu teshil edilmiştir.

Hugmıe kadar bunlardan 578 ailenin iskanı yapılmıştır. Geriye kalan 7.370 ailenin iskanı da 
önümüzdeki yıllarda yapılacaktır. Bir koyun yaklaşık 100 aile olacağı varsayımıyla yaklaşık 7 köy 
kurulması gerekecektir.

Aşağıdaki tablo 17'de görüleceği gibi bugüne kadar yapılan göçebelerin iskanı görülmekte
dir.

Tablo — 17 : tskaıı Edilmiş Göçebeler

Köyün Adı

1 -r Elazığ - Merkez - Sürsüriı 
(Beritaıılı Göçerleri)

2— Mardin - İdil (Merkez)
(Dudiraıı Göçerleri)

3— Diyarbakır - Bismil - Oğuzlar 
(Beritaıılı Göçerleri)

4 Hatay - Kırıkhan - Kurtlıısoğuksıı 
(Sarıkeçili Göçerleri)

5 Diyarbakır - Çınar - Göktepe 
(Beritaıılı Göçerleri)

6— Hatay - Kırıkhan - Kurtlıısoğuksıı 
(Alakoyuıı Malı. Sarıkeçili Göçerleri)

7- Burdur - Bucak - Sarıkeçili

TOPLAM

Aile Sayısı

109

50

62

76

105

161 

15

578

İskanı Yapılan Yıl

1982

1982

Devam ediyor.

1981

Devam ediyor.

1981 

Devam ediyor.

KAYNAK : Toprak ve İskan Genel Müdürlüğü



e— Dış Ülkelerden Gelenlerin İskam :

Kırsal alanda yerleşmeyi etkileyen unsurlardan biri de diğer ülkelerden gelen göçmenlerdir.

1923 - 1979 yılları arasında yurdumuza çeşitli ülkelerden 181.379 ailede 709.891 nüfus iskanlı 
göçmen, 168.856 ailede 644.302 nüfus da serbest göçmen olarak kabul edilmiştir.

1682 yılında yurdumuza 985 ailede 3811 nüfus Afganlı göçmen kabul edilmiştir.Bu göçmenle
rin kesin iskanları Tokat, Gaziantep, Hatay, Urfa, Van, Kayseri illerine yapılacak ve bu iskan işlem
leri için 4 milyar TL. harcanacaktır.

Baraj altında kalan aileler, orman içinden çıkarılacak aileler, kömür yatakları ve eski eserler 
üzerinde yaşayan aileler ile kurulacak köy ve yerleşme yeri adedi 3979 dur. Toplam köy sayısı olan 
36.155 den, yerleri kamulaştırılan 4.693 köy çıkarılınca 31.462 köye;

— Köy gelişme alanı.
Koy Iıııar planları.
Köy lophılaştırılması.
Sosyal ve ekonomik tesisler,

- Sportif alanlar çocuk bahçesi, koruluk, köy meydanı vb. gibi hizmetlerin götürülmesi gerek
mektedir.

ti

Hizmet götürme alanı olan 31.462 köyün yerleşme durumları gözönüne alındığında, % 65'i top
lu yerleşme gösteren 20.450 köy ile, % 35'i dağınık yerleşme gösteren 11.012 köy bulunmaktadır.

ç Deprem Kuşaklarındaki Köylerin Yenilenmesi:

Buguııe kadar, 9 köyde 833 ailenin konutlarının yenilenmesi tamamlanmıştır. Tablo : 18 de 
bu köyler belirtilmektedir.

Tablo - 18 :Iskanı Yapılmış Deprem Kuşağı Köyleri :

Köyün Adı Aile Sayısı Yılı

1 — Afyon - Bolvadin - Taşağıl 100 1982
2— Kütahya - Emet - Hacıkebir 100 1982
3 - Kastamonu - Tosya - Akbük 100 1982
4— Burdur - Merkez - A.Müsliimler 91 1982
5- Erzincan - Tercan - Çadır tepe 85 1982
6— Bolu - Mudurnu - Bostancılar 105 1982
7- Bolu - Gerede - Yumrutaş 35 1982
8— Erzincan - Tercan - Edebük 77 1982
9— Erzurum - Aşkale - Çay 140 1982

TOPLAM 833

KAYNAK : Toprak ve Iskan Genel Müdürlüğü



d- Yerinde Kalkındırılması Mümkün Olmayan veya Toplulaştırılınas Gerekli Köyler :

Bugüne kadar 65 köyde köy nakli uygulaması yapılmış ve 4.345 ailenin konutları tamam
lanmıştır.

e— Sosyal ve Ekonomik Tesisler :

Bugüne kadar 66 İlin köylerinde cami, köy konağı, hamam, çamaşırhane gibi sosyal tesisle' 
yapılmıştır. 1.980 adet tesis tamamlanmış durumdadır.

3.2. KIRSAL ALANDA YAPILACAK ISKAN VE YERLEŞME DÜZENLEMESİ

izah edildiği üzere, bugüne kadar kırsal alanda yapılan iskan, köy nakli ve deprem kuşakla
rındaki köylerin yenilenmesi ile sosyal ve ekonomik tesislerin durumu ve iskan hizmetleri için kurul
ması planlanan köy sayısı (3.979), olarak verilmiştir.

Ayrıca yerinde düzenleme hizmetleri kapsamında 10.985 dağınık köy ile 20.402 toplu köyde 
toplam 2.101.200 aileye hizmet götürülmesi gereklidir.

Iskanın hızlı ve ucuza yapılabilmesi için etkili bir metod henüz geliştirilmemiştir. Halen devlet 
tarafından yapılan inşaatlarla iskan edilen ailelerde ortalama maliyet 4,5 - 6 milyon TL. arasındadır, 
Bu ise, devlet kaynaklarıyla karşılanabilecek bir harcama değildir.

Iskan ve yerinde düzenleme hizmetlerinin tamamı için gerekli ödenek ihtiyacı tahmini olarak a 
şağıda tablo 19'da gösterilmiştir.

Tablo -19 Toplam Ödenek ihtiyacı (1982 Birim Fiatlarına göre)

Yerleşme Ünitesi Aile Ödenek İhtiyacı
H İ Z M E T  Ç E Ş İ D İ veya Köy Sayısı Sayısı (Bin TL)

A- İSKAN HİZMETLERİ 3.979 397.784 1.856.562.550

B- YERİNDE Dağınık 10.985 1. 101.200 1.057.702.600
DÜZENLEME Köylerde
HİZMETLERİ Diğerlerinde 20.402 1.000.000 500.000.0C0

TOPLAM 35.366 1 2.498.984 3.414.265.150

KAYNAK: Toprak ve İskan Genel Müdürlüğü

Yukarıda tabloda yer alan 20.402 toplu köy ile hizmet götürülmesi gerekli toplam 31.462 köyden (Köy 
nakli ve deprem hizmetleri götürülen) 74 köyün çıkarılması ile geriye kalan 31.387 köyün ilinde toplu köy 
oranı % 65'dir.



Belirtilen bu köyler için gerekli görülen 500 milyar TL.ile alt yapı hizmetleri, ihtiyaç duyulan sos
yal ve ekonomik tesisler, köy gelişme alanlarının teshili ve imar planlarının yapılması, çürük konutların 
dayanıklı hale getirilmesi, deprem kuşaklan dışında kalan konutların ve işletme binalarının yapılması, 
örnek çiftçi ailelerine kredi uygulaması hizmetleri götürülecektir.

Yine yukarıda tabloda (Tablo 19'da) yer alan 10.985 dağınık köyün hizmet götürülmesi gerekli 
31.387 köye oraıu % 35'dir. Bu köylerde bulundukları bölgelerin özelliklerine uygun toplulaştırılma 
yapılması, toplulaştırma yapılamayacak ise alt yapı ve sosyal, ekonomik tesislerin yapılması gerekli gö
rülmektedir.

3.3. Hizmetin Geliştirilmesi İçin Alınması Gerekli Tedbirler:

1306 sayılı Kanunun Ek-1 maddesine göre yerleri kamulaştırılanların iskanı ile göçebe toplu
luklarının İskam, yaşadıkları yörelerden başka yörelerde yeni köyler kurulmak suretiyle iskan edildikle 
riııden bu yörelere adepte olmaları açısından detaylı sosyolojik etüdlerin yapılması mecburiyeti bulun
maktadır.

Yerlerini terk etmek zorunda kalan bu ailelerin,ekonomik seviyelerinin günün şartlarına uygun şe
kilde kanuni düzenlemeler içinde yeniden ele alınarak belirlenmesi gereklidir.

Ayrıca hizmetlerin sağlıklı ve zamamnda götürülmesi için kuruluşların yeterli maddi imkan ve tek 
nik elemanla desteklenmesi gerekmektedir.

İSKAN KANUNU ve köylünün gönüllü katkısını sağlayacak olan tasarı kanunlaştırılmahdır.

İskan edileceklerin tarım dışı sektörlerde istihdamını sağlayıcı özel hükümler getirilmelidir.

4. EKONOMİK HİZMETLER 

4.1. Bitkisel Üretim :

Kırsal alanda, bitkisel üretim tarım sektörü faaliyetleri içinde en önemli yere sahiptir. Bu 
önem hem yarattığı katma değer, hem ülke nüfusumuzun beslenmesi, hem de sanayiye sağladığı ham
madde ile kendisini göstermektedir.

Tablo - 20 Üretim Faaliyetleri İtibariyle Arazi Dağılımı (1000 Ha.)

Üretim Faaliyetleri 1970 % 1975 % 1979 % 1982 %

Hububat 13.240 48.4 13.609 49.2 13.771 48.2 13.292 48.4
Baklagiller 534 2.0 568 2.0 677 2.4 732 2.6
Endüstri Bitkileri 1.480 5.4 1.683 6.1 1.717 6.0 1.233 4.5
Yumru Bitkileri 237 0.9 251 0.9 . 252 0.9 268 0.9
Yem Bitkileri 101 0.4 130 0.5 180 0.7 202 0.7
Sebzeler 448 1.6 490 1.8 571 2.0 596 2.1
Meyveler 1.019 3.7 1.163 4.2 1.352 4,7 1.386 5.0
Zeytin 731 2.7 801 2.9 812 2.8 820 3.0
Bağ 845 3.1 790 2.8 850 3.0 800 3.0
Nadas 8.705 31.8 8.277 29.6 8.367 29.3 8.188 29.8

T O P L A M  27.339 100.0 27.662 100.0 28.557 100.0 27.517 100.0

KAYNAK : D.İ.E. Tarım İstatistikleri Özeti 1979 _
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Tablo 20'de görüleceği gibi hububat ekim alanı % 48'e varan bir oranla ön sırayı almaktadır. 
Endüstri bitkileri ve yağlı tohumlar bunu takip etmektedir. Nadas alanları yüzde olarak azalırken 
bakliyat, meyve ve sebze alanlarında bir artış gözlenmektedir.

Nadas Alanlarının Azaltılması :

Her yıl 8 - 9 milyar hektar tarım alarun kırsal alanda ekilmeden nadasa bırakılması büyük kay
nak kayıplarına neden olmaktadır. Yağışı belli bir seviyenin üstünde olan bu bölgelerde alınacak 
tedbirlerle ve uygun ürün çeşitleri ile her yıl ürün almak mümkündür.

Bu konuda nadas alanlarında ekimi gerçekleştirilen mercimek,nohut, fiğ ve benzeri ürünler ile 
hem çiftçiler ek gelir hem de ihraç ile ülkeye önemli döviz girdisi sağlanmaktadır.

1981 - 1982 döneminde nadas alanlarının daraltılması projesinin uyguladığı 14 ilde 872.062 
hektar alandan nadas kaldırılmış, 1982 - 1983 döneminde ise nadas kaldırma planı 992.134 hektar 
olarak programlanmış olup, 2 dönem farkında 120.072 hektar daha fazla nadas alanı kullanıma a- 
çılnuş olacaktır. Nadas çalışmaları milli bir proje olarak devam ettirilecektir.

a— Tarım Yayınları :

Kırsal alanda tarımsal üretimi artırma faaliyetleri içinde yayını, eğitim ve öğretimin özel 
bir yeri vardırl Tarım yayım hizmetlerinde amaç, gelişmiş teknolojik bilgilerin üreticiye gö türülerek 
ana bilgi ve davranışlarında yenilik ve beceri kazandırmak ve bunun sonucu olarak üretimini ve do- 
layısıyle hayat seviyesini yükseltmektir. Çiftçiye 67 ilde ve bütün ilçelerinde hizmet götüren teknik 
tarım teşkilatı ferdi öğretim, grup öğretimi ve kitle öğretimi metodları ile tarım yayımları hizmeti 
yapmaktadır.

Tarım Öğretimi :

Yurt ekonomisine kırsal alanda tarım üretimi yönünden katkıda bulunacak, tarım alanında çe
şitli işletme ve kuruluşlarda çalışabilecek, modern tarım usulleriyle kitleye götürebilecek yeterlikte 
pratik bilgi ve beceriye sahip orta dereceli 9 adet Tarım Meslek Lisesi, 3 adet ev ekonomis lisesinde 
teknisyenler yetiştirmektedir.

Ayrıca, her yaştaki çiftçi ailesi fertlerinin memleket tarımının gelişmesini sağlayacak teknolo
jik gelişmeleri aktaracak biçimde kurslar açmaktadır.

Personel Eğitimi:
I

Kırsal yörede tarım hizmetlerinin yürütülmesinde görev alacak her kademedeki personelin, ge
rek görev başlangıcındaki (hizmet öncesi) eğitimlerini, gerekse hızla değişen teknolojik gelişmeleri 
aktarmak ve (hizmet içi) eğitimlerini sağlamak maksadıyla 9 adet personel ve çiftçi eğitim merkez
leri faaliyetlerini sürdürmektedir.

— Kırsal alanda İl Teknik Tarım Teşkilatlarınca meyve sebze, konservesi yapımı konusunda 
110.000 köy kadının eğitimisağlanmıştır.

— Ev ekonomisi teknisyenleri halen mevcut 366 adet dikiş makinasıyla köy çalışmalarında gi 
yim projesini gerçekleştirmişlerdir. Böylece aile fertlerinin ihtiyacı olan ve evin bütçesine etki eden 
yatak,yorgan, perde, divan, kumaştan elbise dolabı, iç ve dış giyim malzemelerinin üretimine katkı
da bulunmuşlardır.



b- Tarımsal Girdi Kullanımı

Tohumluk, Fide Fidan

Türkiye'de çiftçiye tohumluk dağıtımı uzun yıllardan beri yapılmaktadır. Ancak,sertifika
lı ve kontrollü tohumluk kullanımı planlı dönemle başlamış ve her yıl üretim ve dağıtun özel prog
ramlarla yapılmaktadır. D.Ü.Ç. anaç ve sertifikalı kademede üretiminden sorumludur. Zirat İşleri 
Genel Müdürlüğü tohumlukları elit ve Orijinal kademede sorumlu olup, ilgili diğer kuruluşlarla (T. 
Zirai Donatım Kurumu, T.M.O.) işbirliği yaparak illerin tohumluk sorununu temelde çözmek için 
yeni bir ülke tohumluk üretimi, tedarik ve dağıtım programı hazırlanmış ve 1981 yılından itibaren 
uygulamaya konulmuştur. Tarım ve Orman Bakanlığı denetiminde özel sözleşmeli tohumculuk 
teşvik edilmiş, tohumluk programının finansman ihtiyacının sağlanmasında T.C.Ziraat Bankası gö
revlendirilmiştir.

Tohumluk programının ilk yılı olmasına rağmen başarılı sonuçlar alınmış ve Tablo : 21 de gö
rüldüğü gibi en büyük bölümü buğday ve pamuk tohumu oluşturmakta olup, tohumluk üretimi 
1981 yılına kıyasla % 100 artış göstermiştir. (Tablo : 21)

Tablo - 21 : Çiftçiye Dağıtılan Tohumluk Üretim ve Dağılımı :

Cinsi 1980 (Ton) 1981(Ton) 1982 (Ton)

Buğday 49.042 ' 43.440 133.000
Arpa 12.932 11.976 15.000
Çeltik 282 215 1.910
Mısır 729 460 3.330
Ayçiçeği 4.971 2.500 4.500
Patates 5.922 9.000 990
Pamuk 31.779 32.500 30.386
Yem Bitkileri 1.655 1.572 2.795
Sebzeler 190 187 340

TOPLAM 107.102 97.850 192.251

KAYNAK : Tarım ve Orman Bakanlığı

— Tohumluk ilıtiyacııun yurt içi üretimle karşılanmaması halinde yurt dışından ithali yapıl
maktadır.

Ayrıca kırsal alanda çiftçiler kendi ayırdıkları hububat tohumları ücretsiz temizlenmek te ve i- 
laçlanmaktadır.

Fide ve fidan dağıtımı içinde aynı yol takip edilmektedir. Devlet eliyle üretilen ve çiftçiye da
ğıtılan fidan ve fideler Araştırma ve Üretim kuruluşlarında üretilmekte ve dağıtılmaktadır. (Tablo :
22)
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Tablo - 22 : Çiftçiye Damıtılan Meyve Fidanı

Birim 1970 1975 1980

Turunçgil Fidanı Adet 133.960 65.580 129.175
(Elma, Armut vb.)

Meyvelerin Fidanı Adet 2.254.990 1.344.453 1.411.167

Antep Fıstığı ve Adet 1.308.695 1.853.173 1.924.840
Zeytin Fidanı

Yerli ve Amerikan Adet 3.889.815 1.812.629 1.704.175
asma çubuğu

T O P L A M  7.587.460 9.075.835 5.169.357

KAYNAK : Tarım ve Orman Bakanlığı

1982 yılı meyve fidanı üretimi, 1981 yıbna kıyasla 2 misline çıkarılmıştır. 982 yıbnda Ta
rım ve Orman Bakanhğına ait Fidanlıklardan;

2.400.000 adet Meyve Fidam,
3.100.000 adet Asma Fidanı,
1.000.000 adet Antep Fıstığı çöğürü,

300.000 adet Zeytin Fidanı,
750.000 adet Yaprak Dut fidanı üretilmiştir.

Gübre :

Üretimin artırılmasında ve iklim dalgalanmalarına bağlı olmaktan kurtulmada tohumdan sonra 
en önemli girdi gübredir. Türkiye'de ekili alanların yapılan araştırmalarla ancak % 40 - 50'sinin güb- 
relendiği tesbit edilmiştir. Son yıllarda kimyevi gübre kullannmnda önemli artışlar olmuştur. 1970 
yıbnda 2.2 milyon ton olan kimyevi gübre kullanımı 1975 yılında 3.7 milyon ton, 1980 yılında kul
lanılan gübre miktarı 6 milyon civarında gerçekleşmiştir. (Tablo : 23)

Tablo - 23 : Gübre Tüketimi (TON)

1970 1975 1980

Azotlu 1.157.106 1.750.186 3.038.565
Fosforlu 1.034.916 1.909.800 2.839.941
Potaslı 23.204 31.680 88.982

TOPLAM 2.215.226 3.691.615 5.967.488

KAYNAK : Tarım ve Orman Bakanlığı



Gübre ihtiyacımızın büyük bir kısmı ithalat yoluyla karşılanmaktadır. İthal edilen gübre, tüke
timin % 50'si civarındadır. Kimyevi gübrelerin kullanılmasını arttırmak için gübre fiyatlarının gübre 
kullanılmasını teşvik edici seviyede olması, yurt içi dağıtım ve kredi sisteminin iyileştirilmesi ve ya
yını faaliyetlerinin yoğunlaştırılması gerekmektedir.

Halen 9,5 milyon ton olarak tahmin edilen gübre üretimi kapasitesinden mevcut tesislerdeki 
hammadde, enerji, yedek parça sorunları çözümlendiğinda tam olarak faydalanacağı düşünülmek-' 
tedir.

Mekanizasyon :

Türk tarımı son yıllarda hızlı bir mekanizasyon dönemine girmiş ve plan hedefleri aşılmıştır. 
(Tablo : 24)

Tablo - 24 : Alet ve Makine Sayısı (Adet)

1970 1975 1980

Traktör ' 105.865 243.066 436.369
Biçerdöver - 8.568 11.841 13.667
Traktörle çekilen mibzer 58.186 104.555 85.218
Harman makinesi 14.044 41.220 92.840
Tozlayıcı aletler 14.450 14.733 37.938
Pulverizatörler 293.242 305.150 376.686
Uçak 99 107 94
Helikopter - 3 6

KAYNAK : Tarım ve Orman Bakanlığı

Ülkemizin traktör ve biçerdöğer olarak ihtiyacı büyük ölçüde karşılayacak yeterli sayıda ta
rım makinalarına salıip olmasına rağmen, bunların çeşitli marka ve değişik malzemeden meydana 
gelııüş olması dolayısıyla, yüksek güce rağmen, traktör başına düşen ekipman ileri ülkelere nazaran 
oldukça düşük bir seviyededir.

Traktör sayısını artırmak yerine, kırsal alanda çiftçimizin ihtiyacı olan alet ve makina sayısını 
artırmak gerekmektedir. Küçük çiftçilerimizin tek başına modern alet ve makinalıra sahip olması 
rantabl değildir. Bunun için çiftçilerimizin bir araya getirecek alet ve makinaları ortak kullanmala
rı sağlanmalıdır. Diğer taraftan, pek çok çeşit ve markadan oluşan bir makinalaşma yerine standar
dize edilmiş alet ve ekipmana yöııelinmelidir.

Sulama :

Tarımın iklim şartlarına bağlılığının azaltılmasında sulamanın öneminin açık olduğu bilinmek 
tedir. Sulama ayrıca yoğun tarım teknolojisinin kullanılmasını de gerekli kıldığı için, verim bu iki 
sebeple daha yüksektir. Halen kamu ve halk sulamaları olmak üzere 2.9 milyon hektar alan sulan
maktadır. Ekilebilir arazinin 8.6 milyon hektarının sulanabilir nitelikte olduğu gözönüne alınırsa, 
sulanabilir arazimizin ancak 1 /3 ünün fiilen sulandığı anlaşılır.



Tarım sektörüne ayrılan kamu yatırımlarının takriben % 60'ıu sulama yatırımları teşkil etmek
tedir. Buna karşılık ülkemizde sulamadan beklenen yararın tam olarak sağlanamadığı da bir gerçek
tir.

Devletçe kurulmuş sulama şebekelerinde sulama randımanı % 47’dir. Bu randımanın düşüklü
ğünün giderilmesi; şebekelerde planlanan sahanın tamamen sulanması, verimin artırılması, arazilerin 
tesviyesi, tarla içi drenajı, işletme bünyesinin ıslahı, grup tarla yolları iıışaası, arazinin modern sulu 
ziraatın uygulanabileceği hale getirilmesi bu sahaların tarım dışında faaliyete tahsisinin engellenme
si, çiftçilerin eğitilmesi ve arazi tevhidi gibi hizmetlerle mümkündür.

1- Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri ;

Büyük sulama şebekeleri genellikle, üretim potansiyeli yüksek ovalarda yer almaktadır. Bu 
ovalarda evvelce yapılmış büyük yatırımlardan istenilen randıman ve faydanın temin edilememesi, 
sulama developman çalışmalarını zorunlu kılınak tadır .Tarla içi geliştirme hizmetlerinin götürüldü
ğü sahalarda, arazi kullanmada değişiklik olmakta, nadas sistemi kalkmakta, ürün paterni değişmek 
te, ürünlerin kalitesi yükselmekte, tarım üretimi ve gelir artmakta, üretim maliyeti azalmaktadır.

Çukurova'da evvelce sulu şartlarda dekara pamuk verimi ortalama 178 kilogram iken, bugün 
350 kiloya; buğday verimi ise 150 kilodan 400 kiloya yükselmiştir. Yine yapılan araşürmalarda a- 
razi tesviyesinin pamuk veriminde % 30 artış, sulama işçiliğinde de % 40 oranında tasarruf sağlaıv 
dığı tesbit edilmiştir. (Tablo; 25)

Tabio -25 : Tarla içi Geliştirme Hizmetleri Çalışmaları:

Yılı
Sonunda

Proje Adedi Faydalanan Çiftçi 
Ailesi

Sahası (Ha.)

1960 . __  . \ _

1965 25 6138 32367
1970 91 27179 112383
1975 256 67332 242989
1980 560 127929 399038
1982 659 150575 460804

KAYNAK : Toprak— Su Genel Müdürlüğü

2— Drenaj ve Toprak Islalu :

Drenaj ve Toprak Islahı; Tuzlu, Alkali, Asitli ve Turbiyer araziler ile ıslak alanların tarıma 
elverişli hale getirilmesi ile ilgili hizmetleri kapsar. Türkiye Geliştirilmiş Toprak Haritası etüdlerine 
göre, yurdumuzun tarım alanlarının 1.970.538 hektarında drenaj, 833.405 hektarında da çoraklık 
sorunu vardır. (Tablo :26)



Tablo — 26 r Drenaj ve Toprak Islah Çalışmaları :

Yılı
Sonunda

Proje Adedi Faydalanan Çiftçi 
Ailesi

Sahası (İti)

1960 _ _ _
1965 120 23383 49525
1970 171 54517 101418
1975 361 73009 132773
1980 484 101969 179673
1982 579 119305 203949

KAYNAK : Toprak - Su Genel Müdürlüğü

3- Küçük sıı İşleri :

Yerüstü ve yeraltı su kaynaklarının ıslahı ve geliştirilmesi ile sulanamayan alanların sulama 
suyuna kavuşturulması, sulanmakta olan alanlarda ise sulama suyundan en iyi şekilde yararlanabil
mek için yapılan çalışmalardır.

Küçüksu hizmetleri; çiftçi ailelerinin tanı faaliyetlerinin geliştirilmesinde, küçük taran 
işletmelerinde sebze ve meyve tannanın geliştirilmesinde, çiftçiyi kapalı ekonomi den kurtarıp pa
zar ekonomisine yöneltmekte birinci derecede etkili olmaktadır.

Yerüstü Su Kayııaklanndaıı Sulamalar :

Yerüstü su kaynaklarının kent, kaptj, galeri, kanal ve kanallar üzerinde yapılması gerekli sanat 
yapılarıyle, yerüstü su kaynağından yüksekte bulunan alanların sulama suyu ihtiyaçlarım sağlayan 
küçük sulama tesisleridir. (Tablo 27)

Tablo - 27 : Münferit Küçüksu Çalışmaları

Yılı Proje Adedi Faydalanan Çiftçi Sulanan Sahası (ila)
Ailesi

1960 118 8626 4837
Î968 1139 89646 74632
1970 2214 215742 166033
1975 4172 403150 283948
1980 6247 648743 476470
1982 7542 748542 538160

KAYNAK : Toprak — Su Genel Müdürlüğü



Yeraltı Sıı Kaynaklarından Sulamalar :

Topoğrafik ve toprak durumu uygun olan alanlar TOPRAKSU'ca belirlenerek hidrojeolojik ve 
yeraltı suyu etüdlerinin yapılması için DSİ Genel Müdürlüğüne iletilmektedir. Olumlu bulunan alan
larda öncelikle TOPRAK ve SU Kooperatifi kurdurularak DSİ tarafından derin sondaj kuyularının 
açtırılması sağlanmaktadır. Yeraltı suyu bulunan alanlara sulama kanalları ve sanat yapılarıyla sula
ma suyunun iletilmesi TOPRAKSU tarafından yapılarak tamamen kuru tarım uygulanan alanların 
sulu tarıma geçişleri sağlanmaktadır. (Tablo : 28)

Tablo - 28 : Yeraltı Suyu Kooperatif Çalışmaları

Yılı Proje Adedi Faydalanan Çiftçi Sulanan Saha Yatırını Harcaması
Sonunda Ailesi (Ha) (Bin TL)

1965 . _ _ _ _

1970 94 9516 29385 58.674
1975 321 44978 92560 275.936
1980 596 87357 151748 1.064.302
1982 823 101356 180657 4.272.306

KAYNAK : Toprak — Su Genel Müdürlüğü

Havza Islahı ve Gölet Çalışmaları :

Toprak Muhafaza ve Havza Islalu ile sulama ve hayvan içme suyu gölet çalışmalarını kapsa
maktadır.

Sulama ve Hayvan içme Su Göletleri :

Tali havzalarda gerek daimi akışlı, gerek kuru dere yataklarında oluşan yüzey akışlann, sula
ma yapılmayan aylarda biriktirilip sulama ve hayvan içme suyu ihtiyacı için hazır şeldlde bulundu 
rulmasım sağlayan depolama tesisleridir.

Sulama göletleri tamamen sulamaya yönelik çalışmalardır. Hayvan içme suyu göletferi ise; bü
yük ve küçükbaş hayvanların içme suyu ihtayaçlarıru karşılamak için tesis edilmektedirler (Tablo ; 
29, 30)
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Tablo — 29 : Sulaıııa Göleti Çalışmaları :

Yılı
Sonunda

Proje Adedi Faydalanan Çiftçi 
Ailesi

Sulanan Saha 
(Ha.)

Depolama Miktarı 
(1000 m3)

1960 3 114 67 1220
1965 32 2097 3737 169221
1970 60 6034 7721 29142
1975 105 11783 12997 62163
1980 252 31864 40262 216350
1982 285 35148 46622 259205

KAYNAK : Topraksu Genel Müdürlüğü

Tablo - 30 : Hayvan içme suyu Göletleri Çalışmaları :

Yılı Proje Adedi Faydalanan Çiftçi Depolama Hayvan Adedi
Sonunda Ailesi Miktarı B.Baş / K.Baş

1960 3 70 89000 6300/5000
1965 20 İ 629 1366632 54616/16964
1970 32 3242 1624411 89917/26992
1975 40 3851 1763504 109523/31529
1980 255 20353 7159068 243830/851990
1982 394 28006 9159702 315110/1130040

KAYNAK : Topraksu Genel Müdürlüğü

Toprak Muhafaza \e Havza Islahı Çalışmaları :

Toprak verimliliğinin devamlılığını sağlamak için, rüzgar ve su erozyonuna engel olunarak top 
rağı yerinde tutma ve suyu toprakda depolamaktır. Ayrıca uzun yıllar ziraat yapılan bazı alanlarda 
meydana gelen pulluk tabanım kırma, akarsuların kuyu erozyonlarım önleme ve yabani zeytinlik, 
harnupluk, sakızlık, fundalık, makilik, tabii ıııer'a ve benzeri sahaları, sel konilerini, taşlık,ve tra- 
verten sahaları ıslah ederek mahsuldar duruma getirme çalışmalarıdır.

Toprak muhafaza faaliyetleri devamlılık gösteren çalışmalardır. Türkiye çapında bu hizmetle
rin layıkı ile görülebilmesi için Devlet ve şahıs yatırımlarının birlikte yürütülmesi gereklidir.

Türkiye Geliştirilmiş Toprak Haritası Etüdlerine göre, ülkemizde tarım arazilerinde su erozyo
nu 15.859.460 hektar olup, bunun 13.780.260 hektarı orta, 2.077.260 hektarı şiddetli, 1930 hek
tarı ise çok şiddetli derecede erozyonun etkisi altındadır. Aym etki sonuçlarına göre tarım arazi
mizde 330.158 hektarlık alan rüzgar erozyonuna uğramış olup, bunun 159.259 hektarı hafif, 
168.460 hektarı orta, 2439 hektarı şiddetli derecede erozyona uğramıştır.



Toprak Etüd Çalışmaları :

Toprak Etııd Çalışmalarının Amacı:

- Sulama, drenaj, toprak muhafaza, havza ıslahı ve diğer konularda toprakların mevcut jrob- 
lemlerini yer ve genişlikleriyle tesbit etmek,

— Problemlerin halli için gerekli tedbirleri ortaya koymak,

- Toprakların kabiliyetlerine göre dengeli bir şekilde kullanılmasını sağlamak,

-- Toprağa dayalı planlama çalışmaları için gerekli bilgileri toplamak,

— Toprak verimliliğini artırmak ve sürekli kılmak için gerekli tedbirleri almak,

Bölgelerin tarım üretimi karakterlerini ortaya koymaktır.

Tarımda yapı düzenlenmesi faaliyetleri, arazi vergilendirilmesi, arazi kıymet takdiri, yerleşme 
alanlarının tesbiti, şehir imar planlanması ve askeri coğrafya çalışmaları için topraklarımızla ilgili 
donelerin tesbiti amaçları ile toprak etüd ve lıaritalama çalışmaları yapılmaktadır.

Toprak Talüili Laboratuvar Çalışmaları :

Sulama hizmetlerinin araştırma, etüd ve tatbikat safhalarındaki, toprak sulama suyu, bitki ve 
gübre analizi ihtiyacını karşılamak, memleketimizin topraklarının etüd ve haritalaması ile ilgili tah
lilleri yapmak, çiftçiler ile özel ve resmi kuruluşların su-gübre, sulama-gübreleıne, toprak ıslahı, mu 
lıafazası ve toprağın daha verimli hale getirilmesine ait hizmetleri toprak tahlil laboıa tu varlarında 
yapılmaktadır.

Yapılan toprak analizlerine göre çiftçilere, arazilerinin ne miktarda ve ne çeşit gübreye ihti
yacı olduğu, gübrenin ne zaman ve nasıl verileceği tavsiye edilmek te ve birim sahadan daha fazla 
mahsul almaları sağlanmaktadır.

Bu amaçla Türkiye Toprak Verimlilik Envanteri Projesi uygulamasına devam edilmektedir.
Bu proje ile yurdumuzun yıllık gübre ihtiyacı tesbit edilecektir. Projeye 1979 yılında başlanılmış 
olup, çalışmalar 5 yılda tamamlanacaktır.

Zirai Mücadele Faaliyetleri :

İyi ve kaliteli ürün elde edilmesinde önemli yeri olan zirai mücadele hizmetleri için, kırsal alan
da tanın üretiminde geniş zarar yapan zararlı ve hastalıklarla (süne, kımıl, beyaz, sinek, patates böce
ği vb.) devlet mücadelesi yapılırken, diğer taraftan da çiftçilerimizce yürütülen mücadele faaliyetleri
ne devlet katkısı ilaç tedariki, teknik yardım ve yayını çalışmaları sürdürülmektedir.

Ayrıca piyasada yeterli miktarda ve uygun fiyatla ilaç bulundurulması ve bu faaliyeti yürüten 
bayiliklerin, lıizıııeti disiplin içerisinde devam ettirmeleri kontrol edilmektedir.



C İ N S İ 1980 1981 1982

İç Anadolu KIMIL MÜCADELESİ (Dekar ) 660.424 726.000 732.775
Güney ve Güney Anadolu Süne Mücadelesi (Dekar) 328.906 2.582.000 4.666.212
Patates Böceği (Dekar) 238.263 355.101 452902
Hububat Hortumlu Böceği Mücadelesi (Dekar) 12.930 86.340 69.724
Zeytin Sineği Mücadelesi (Ağaç - Adet) 7.618.800 7.600.000 7.800.000
Beyaz Sinekle Mücadele (Dekar) 4.436.200 2.701.525 2.629.700
İncir Kurdu Mücadelesi (Ton - Mahsul) 16.400 20.810 32.172
Elma İç Kurdu (Erken uyarı) Adet - 19.000 52.710
Elma İç Kurdu (Adet - Ağaç) 9.130.881 8.100.849 9.684.836
İlaçlanan Saha (Dekar) 64.103.688 71.998.786 75.027.182
İlaçlanan Ağaç Sayısı (Adet) 97.310.422 89.946.806 115.178.893
İlaçlanan Fidan Sayısı (Adet) 3.658.726 7.778.507 4.863.015
İlaçlanan tohumluk 1.665.765 1.586.451 1.644.413
Ambar Zararlılarına Karşı İlaçlanan Ürün (Ton) 402.588 671.275 519.S51
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Mücadele çalışmalarıyla 1982 yılında yalnız hububatta tahminen 16 milyar TL.lık ürün kaybı 
önlenmiştir.

1983 yılında projeye bağlı olarak 5.3 milyon dekarda süne, 250 bin dekar alanda patates böce
ği mücadelesinin yapılması, sürme hastalığına karşı 750 bin ton tohumluğun ilaçlanması planlanmış
tır.

1980 - 1981 - 1982 yılları zirai mücadele faaliyetleri 1983 yılı programlan (Tablo : 31) gösteril
miştir.

Tarım Kredisi :

Kırsal alanda, tarım üretimi faaliyetlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi ve yeni yatırımlar yapılma
sında kredinin önemi çok büyüktür.Sermaye birikimi düşük; küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin 
teşkil ettiği bu alanlarda gerekli yatırımların yapılabilmesi için işletme dışında sağlanacak kredilere 
ihtiyaç vardır. Tarım sektörünün moderııize olması ve teknolojik gelişmeler ölçüsünde üretimden pa
zarlama faaliyetlerinin sonuna kadar her safhada krediye ihtiyaç duyulmaktadır.

Ülkemizde tarım kredisi kaynakları oldukça sınırlıdır. En büyük kuruluş T.C.Ziraat Bankası'- 
dır. Halen Türkiye'de teşkilatlı kredilerin % 95'i Ziraat Bankası Şubelerince doğrudan ve Taruıı Kre 
di ve Tarım Satış Kooperatifleri yolu ile çiftçilere dağıtılmaktadır. Diğer teşkilatlı kredi kuruluşlan 
olan Şekerbank, Egebank, Türkiye Bağcılar Bankası ve Türkiye Tütüncüler Bankasının toplam tanm 
kredileri içindeki payı % 1 civanndadır. Bu sebeple, T.C. Ziraat Bankasının kredi politika ve uygula
maları büyük önem kazanmaktadır.

Tarım Kredilerinde Güdülen Amaçlar:

a) Tarım işletmelerinin işletme ve donatım sermayesi ihtiyacını karşılamak,

b) Tarım üretiminin verimini arttırmak ve üretimi iyileştirmek,

c) Tarım işletmesi ve tanm işletmeleriyle ilgili her türlü yapı ve tesisleri edindirmek veya mev
cut tarım işletmelerini büyütmek,

d) Küçük çiftçilerle tarım amaçlı kooperatiflere ve üst kuruluşlanna fiilen işlemek üzere toprak 
edindirmek,

e) Tarım ürünlerinin iç ve dış pazarlarda pazarlanmasını sağlamak, kolaylaştırmak ve arttırmak,

f) Tarım sanayii ile ilgili her türlü teşekkülün Kalkınma Planı ilkelerine göre yürümesini ve geliş
mesini sağlamaktır.

Tarım Kredilerinjn Açılmasında Gözetilen İlkeler :

a) Kalkınma Plan ve Programında öngörülen ilke esas ve öncelikler dikkate alınır.

b) Kalkınmada öncelikli yörelerdeki küçük ve orta tanm işletmelerine, tarım amaçlı koopera
tiflere ve üst teşkilatlanna diğer yörelerdekilere kıyasla daha uygun şartlarla kredi açılmasını düzen
leyici tedbirler alınır,



c) Tarım üretimi, pazarlama ve tarım sanayii amacını gütmeyen kredi talebi, gösterilen teminat . 
ne olursa olsun kabul edilmez.

d) Tarım kredileri iç ve dış pazarlarda pazarlanması mümkün olan tarım ürünleri ve tarım sanayi 
maddelerinin üretimi için verilir.

e) Kredilerin küçük ve orta işletmelerin teşkilatlanmasına imkan verecek şekilde düzenlenmesi 
gözetilir.

f) Spekülatif amaçlarla veya pazarlama konusu ürünlerin ticaretiyle uğraşanlara pazarlama kre
disi verilmez. v

g) Tarım ürünlerini işleyen ve değerlendiren sanayinin hammadesinin yurt içinde üretilmesi e- 
sastır.

lı) Verilecek kredinin üretim artışı sağlamakla birlikte ödeme gücünü aşmaması esastır.

Tablo - 32 : T.C. Ziraat Bankasınca Kullandırılan Tarım Kredileri Toplamı :

Ait Kredi Geçen Yıldan Yıl İçinde Toplam
Olduğu
Yıllar

Çeşitleri Devir (1) 
(Milyon TL.)

Açılan Krediler 
(Milyon TL.)

(Milyon

İşletme Banka 1.464 1.323 2.787
İş. Kooperatifler 4.568 4.726 9.294

1970
Diğer Krediler 4.033 376 4.409
Yıl Toplamı 10.065 6.425 16.490

İşletme Banka 2.125 3.201 5.326
İşletme Koop. 17.693 23.393 45.086

1975
Diğer Krediler 10.946 1.947 12.093
Yıl Toplamı 30.764 32.541 63.305

İşletme Banka 9.125 16.566 25.691
İş.Kooperatifler 52.038 121.905 173.943

1980
Diğer Krediler' 38.574 19.585 58.150
Yıl Toplamı 99.737 150.056 257.793

İşletme Banka 13.632 25.870 39.502
İşletme Koop. 89.533 171.196 260.729

198!
Diğer Krediler 66.249 24.707 90.956
Yıl Toplamı 169.414 221.773 391.187

KAYNAK : T.C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü



1982 yılı plasıuaıı programına göre zirai sektöre tahsis edilen kaynak ve imkanları 
48ü.290 milyon i L.dır.

1.983 yılı plasman programına göre zirai sektöre tahsis edilen kaynak ve imkanları 
635.600 milyon TL.dır.

4.2. Hayvancılık:

Karsa! yörelerimizin konumu ve değişik ekolojik şartları hayvancılığa oldukça elverişli o- 
hıp, harekete geçil ilmemiş huynk bir potansiyele sahiptir, iiu alanlarda hayvancılık gelişmiş (tikele
rin aksine mer'aya donuk ekstansii bu işletmecilik lipindedir.L.ntansil ahır hayvancılığına geçiş ya
vaş olmakta, tarımın gelişmesi ile orantılı olarak, hayvani üretimin ekonomideki payı giderek art
makladır.

Yurdumuzda halen.

— Büyük Baş Hayvan . 19.31 7.972
- Küçük Baş Hayvan : 69.247.696
- Kanallı : 59.663.000
— Toplanı : 148.228.660 hayvan varlığı mevcuttur.Hayvan varlığı bakımından

dünyada ilk sıralarda yer almamıza rağmen verim dıişııktiır.

Kuzeydoğu Anadolu'nun 5 ilinde (Kars, Ağrı,Muş, Lrzincau, Erzurum) mevcut yerli sığırların 
ıslahı için hazırlanan Kuzeydoğu Sığırcılığının Geliştirme Projeleri 1982 yılında Muş ve Erzincan 
tilerinde uygulanmaya konmuştur. 1983 yılı için bu proje uygulamalarına devam edilmektedir.
(1983 yılında, 1545 adet hayvancılık işletmesinin kurulması, bu işletmelere 4705 büyük baş ve 
12.375 küçükbaş damızlık hayvan ile 640 adet muhtelif alet makine dağıtılması planlanmıştır.)

Yem Üretimi :

Entaıısif alur hayvancılığı için kaba ve konsantre yeııı üretimine büyük ihtiyaç vardır. Halen 
22 milyon hektar çayır - ıııer'a, hayvancılığımızın en önemli kaynaklarından biridir Toplam yeııı 
bitkileri ekim alanı 350.000 hektardır.

Tarım ve Orman Bakanlığınca tek ve çok yıllık yeııı bitkilerinin pamuk, pancar ve buğday a- 
lanlarıııda münavebe bitkisi şeklinde ekiminin artırılması yönünde uygulamalar sürdürülmektedir.

4.3. Ormancılık :

Kanunlar ve Kalkınma Planları ile Tarım ve Ormaıı Bakanlığına verilen ülke ormanlarının 
korunması, işletilmesi, geliştirilmesi ve genişletilmesi ana görevlerine ilişkin çalışmalar: amenajıııan 
kadastro, üretim, ağaçlandırma, yangınlardan koruma faaliyetleriyle sürdürülmektedir. (Tablo: 33)

1982 yılı ağaçlandırma programı 29.100 hektar Suıı’i gençleştirme dahil olmak üzere, toplam 
89.062 hektardır. 1982 Eylül sonu itibariyle yatının harcamalarından 26.330 hektar ve döner ser
maye bütçesi cari harcamalarından 15.653 hektar sun'i gençleştirme faaliyetleri neticesi olarak 
toplam 41.893 hektar ağaçlandırma yapılmış ve % 47 oranında bir gerçekleşme sağlanmıştır.

Ağaçlandırma çalışmaları yanında 2487 hektar alanda erozyon kontrolü, 372 hektar nıer'a ıs
lahı, 600.000 hektar alanda ameııejmaıı çalışması, 306.059 hektar alanın orman kadastrosu çalış
maları yapılmış 2.983 kııı. orman yolu inşa edilmiş, 5.4 milyon ııı3 endüstriyel oduıı ve 12.3 mil
yon ııı3. (16.4 milyon ster) yakacak odıııı elde edilmiştir.



Tablo - 33 ■‘Ormancılık Faaliyetleri

C İ N S İ BlRlMl

1

1980 1981 1982 Programı
1982 Eylül Sonu 

Gerçekleşme

Orman Yolu Yapımı (Km.) 3.583 3.729 3.914 2.983
Amenajıhan (Hektar) 342.851 814.127 1.620.000 600.000

KADASTRO (Hektar) 451.335 613.959 1.250.000 306.059

AĞAÇLANDIRMA (Hektar) 58.244 71.927 89.062 41.983
— Orman İçi Ağaçlandırma (Hektar) 20.744 16.228 58.212 25.749
— Tensil Çalışmaları (Hektar) 37.275 52.874 29.100 15.653
— Orman Dışı Ağaçlandırma 225 2.825 1.750 581

EROZYON KONTROLÜ (Hektar) 2.152 4.984 5.000 2.487
Mer'a Islahı (Hektar) 2.174 3.164 3.000 372

ORMAN YANGINLARI
— Yanan Orman Sahası (Hektar) 10.248 5.529 - 2.786
— Orman Yangın Sayısı (Adet) 1.092 985 - 724
— Kule - Kulube Sayısı (Adet) 988 942 28 -

(Mevcut) (Mevcut)
— Telsiz Sayısı (Adet) 913 2.870 - -

1 (Mevcut) (Mevcut)

ORMAN ÜRÜNÜ ÜRETİMİ
— Endüstriyel odun (Milyon m3) 6.7 7.4 7 5.4
— Yakacak Odun (Milyon ster) 21.8 20.0 > 18.8

\

16.4

KAYNAK : Tarım ve Orman Bakanlığı



Ağaçlandırma ve erozyon kontrolü çalışmaları kapsamında ayrıca Çakıt Çayı Ağaçlandırması, 
Ankara ili Yeşil Alanlar Sistemi, Porsuk Galeri Kavakçılığı, ağaçlandırma projeleri ile Türkiye'deki 
nehir, ırmak ve çay kenarlarının ağaçlandırılması ile ilgili proje hazırlık ve çalışmalarına devam edil
miş tir.

Ayrıca ormanlarımızın korunması, orman içinde yaşayan köylülerimizin ekonomik olarak güç
lendirilmesi gibi çok yönlü yararlar sağlanması amacıyla, Antalya merkez ilçe hudutları dahilinde or
man rejimi içinde kalan, şimdiye kadar yurt ekonomisinde hiç bir katkısı olmayan verimsiz taşlı,yer 
yer kayalık 10 bin hektar genişliğindeki traverten ana kaya üzerindeki makilik arazinin iyileştirilme
si ve ağaçlandırılması projelendirilmiştir.

Bu proje ile mevcut verimsiz makilikler ıslah edilerek 9960 hektar tarla, 27.180 dekar narenci
ye 18.120 dekar mer'a 17.804 zeytin ve 26.706 dekar ağaçlama öngörülmüş olup, bugüne kadar sı- 
lir olan yıllık gelir miktarı proje gerçekleşmesine müteakip 8.9 milyara çıkarılmış olacaktır.Yapılan 
hesaplamalara gore sözkonusıı proje kendini 3 yılda finanse edeceği gibi 58.000 köylüye ile yerleş
me ve istihdam imkanı sağlayacaktır.

Diğer taraftan orman yangınları ile mücadele çalışmalarına önem verilmekte, yangın mevsimine 
girilmeden önce yangınlarla ilgili seminer ve tatbikatlar yaptırılmakta, yangın emniyet yol ve şeridi 
inşa edilerek orman yangınlarının önlenmesi için gerekli her türlü hizmetin daha etkin yürütülmesi u- 
macıyla merkez ve taşrada gereken tedbirler alınmaktadır.

Ormancılık faaliyetlerinin hedeflerine ulaşabilmesi için orman köylüsünün kalkınmasına katla 
da bulunmak üzere ilçe bazında köy kalkınma planlarının yapımına devam edilmektedir.

4.4. Kooperatifçilik :

a) Teşkilatlanma Hizmetleri :

1163 sayılı Kooperatifler Kanuna göre kurulan kooperatiflerden, Köy Kalkınma, Orman 
Köyleri Kalkınma Kooperatifleri, Su Ürünleri Kooperatifleri, Çay İstihsal ve Satış Kooperatifleri, 
TOPRAK—SU Kooperatifleri, Pancar İstihsal ve Satış Kooperatifleri, Hayvan Üreticiler Kooperatille 
ri, Toprak ve Tarım Reformu Kooperatifleri olmak üzere 9 adet kooperatif çeşidi bulunmaktadır.

Bu çeşit kooperatiflerin kuruluş edudleri, incelemeleri yapılıp, kuruluş izinleri verilmekte koo
peratif ve üst kuruluşlarının genel kurul belgeleri değerlendirilerek gerekli işlemler yapılmakta ve mü 
racaatta bulunan kooperatiflerin genel kurullarına Köyişleri ve Kooperatifler Bakanlığınca temsilci 
tayin edilmektedir.

Kooperatifler anasözleşmeleriııde değişiklik talep ederlerse, gerekli izin işlemleri yapılmakta, 
kooperatif feshi işlemleri neticelendirilmektedir.

b) Teknik Yardım Hizmetleri :

Kırsal alanda kuruluşunu tamamlamış yeterli ortak sayısı ve sermayeye ulaşan kooperatifler 
devlet yardımına esas olmak üzere etüdleriııin yapılması talebinde bulunurlar. Proje etiidleri incelenir 
uygun görülenlere tip projeler verilir.



Kooperatiflerden işletmesi durmuş ve tesisleri yarını kalmış projelerinin başka proje konuları
na çevrilmesi ve projede kapasite artınlıını yapılmaktadır.

Projelerini uygulamaya koymayan kooperatiflerin konu iptal çalışmaları ve ekonomik geçerli
liği kalmamış tip projelerin kaldırılma çalışmaları vardır.

Proje konusu verilen kooperatifler için ön fizibilite incelemeleri yapılmakta, uygulama proje
len hazırlanma ktadır.

Uygulanmakta olan özel projelerin değerlendirilmesinde keşif özetleri yeni birim Hatlarına 
çevrilir, adaptasyonları yapılır, yatırım tutar tabloları düzenlenir. İşletme sermayesi ihtiyacı yem 
birim Hatlarına göre düzenlenir.

Kooperatifler işletme uygulama durumlarının genel değerlendirmesi yapılması sonucu , bölge
ler, iller ve sektörler itibariyle;

İşletmesi devam eden 432 adet kooperatif,
İşletmesi duran 212 adet kooperatif,
Proje uygulaması duran 390 adet kooperatif,
Proje uygulaması devam eden 222 adet kooperatif,
Toplam 1256 adet kooperatifin durumu tesbit edilmiştir.

c) Mali Destek Hizmetleri ;

Tarımın bünyesi, çiftçi gelirinin düşük olması, diğer taraftan 1163 sayılı Kooperatifler Ka
nununa göre ortakların yüklenebilecekleri ortaklık payları sınırh olduğundan, kırsal alanda kurulan 
Köy Kalkınma Kooperatifleri yeterli mali güce erişememektedir. Bu sebeple, bu kooperatifler yal
nızca kendi özkaynakları ile ortaklarının yararına olan projeleri gerçekleştirememekte ve dış finans 
mana ihtiyaç duymaktadırlar.

Köy Kalkınma Kooperatiflerinin projeli faaliyetlerini, yeterli miktarda, düşük faizli ve uzun 
vadeli kredilerle desteklenmesi gerekmektedir.

Köy Kalkınma Kooperatiflerinin projeli faaliyetlerinin dış finansmanını sağlayan en önemli 
kaynak, iıer yıl devlet bütçesine konan ödeneklerdir. Bu ödeneklere esas olan ve 19.3.1974 gun ve 
14832 sayıi. Resmi Gazetede yayınlanan Tarımsal Köy Kooperatiflerine ve Üst Kuruluşlarına yapı
lacak Devlet Yardımının Tahsis ve Sarf Şekli Hakkıııdaki Yönetmelik değişiklikleri ile birlikte yü
rürlüğe girmiştir.

ç) Denetim Hizmetleri:

Kırsal alanda belli bir eğitim seviyesine sahip kimselerce kurulan kooperatiflere hizmet gö
türürken denetim lüzmetleri oldukça önem kazanmaktadır. Esas arzu edilen, kooperatiflerin dene
tim birliklerim kurarark kendi kendilerinin denetimlerini yapabilmeleridir. Ancak 1163 sayıL Ka 
ııun buna imkan vermemektedir. Kooperatiflerin kendi genel kurullarında seçilen denetçiler dene 
tim görevlerini tam olaıak yapamamaktadırlar.



1163 sayılı Kooperatifler Kanunu kooperatiflerin teftiş ve denetim yetkisini Ticaret Bakanlığı 
na vermiş bulunmaktadır.

1975 yılında Cumhurbaşkanlığı tezkeresine göre özel kanunlarla kurulan Tarım Satış, Tarım 
Kredi Kooperatifleri hariç,kırsal alanda kurulan bütün kooperatiflerin Köyişleri ve Kooperatifler Ba
kanlığına bağlanması sonucu kooperatiflerin denetimi yeni bir boyut kazanmıştır.

1982 mali yılında Kooperatifler Genel Müdürlüğünce Kooperatifleri Denetleme Başkanlığında 
mevcut 26 Kontrolörle (31.10.1982 itibariyle) 963 kooperatif ve 8 birlik olmak iizere 971 normal 
denetim gerçekleş tirilm iş tir.

d) Eğitim ve Elsanatları Faaliyeti :

Ülkemizde hızla artan nüfusun ortaya çıkardığı fazla işgücü gelişmekte olan sanayi sektörün
de gereği gibi değerlendirilememektedir.

Kırsal alandaki istihdam sorununun çözümlenmesinde büyük ölçüde etkili olacak vasıtalardan 
önemli bir tanesi de el sanatlarımn geliştirilmesi çalışmalarıdır.

Kırsal alanda yaşayanların ekonomik kalkınmalarına yardım eden el sanatları hizmetlerini ge
liştirmek için yapılan çalışmalar arasında bulunan eğitim Köyişleri ve Kooperatifler Bakanlığınca 
iki şekilde yapılmaktadır.

1. El Sanatları Eğitim Merkezleri :

9 ay süreli ve yatılı olan el sanatları eğitim merkezlerinde öncelikle proje uygulayan ve 
uygulayacak olan kooperatiflerin ortaklan veya kooperatiflerin ortaklarının ailelerinden 14 - 20 yaş 
arasında kişiler eğitilmektedir.

1982 yılında 7 eğitim merkezinde 574 kişi mezun edilerek halı, kilini, ağaç ve taş işleri konu
larında usta olarak yetiştirilmişlerdir. Halen 576 kursiyerle eğitim devam etmektedir.

2. El Sanatları Gezici Köy Kursları :

3 ay temel, 3 ay geliştirme eğitimi şeklinde olan 6 ay süreli gezici kurslar Kooperatifler 
Bölge ve tl Müdürlükleri tarafından hah, kilim, battaniye dallarında açılmaktadır.

1982 yılında 185 kurs açılmış ve toplam 2856 kursiyer mezun olmuştur.

1982 yılı içinde 1500 takım tezgahı ile 3000 pafta desenin % 60'a yakın kısnu kooperatiflere 
ve kurslardan mezun olanlara dağıtılmıştır.

İt



B- KIRSAL ALANA GÖTÜRÜLEN HİZMETLERİ İYİLEŞTİRME TEDBİRLERİ

Uygulanmakta olan planlama sistemimiz içerisinde kırsal alan ayrı bir sektör olarak kabul 
edilmemiştir. Ancak, kırsal alan kalkınması ile ilgili politikalar ilgili sektörler içerisinde yer almıştır. 
Ülkemizin ekonomik hayatında öncelik ve ağırlığı olan kırsal alana yönelik tahsislerin ayrı sektörler 
içinde planlanması, bütünün disiplin altına alınması meselesinin her zaman canlı kalması sonucunu 
doğurmaktadır.

Kırsal alanda yerleşme birimlerinin sayıca çokluğu ve dağınıklığı, birim hizmet maliyetini artı
ran en önemli darboğaz olarak görülmektedir. Bu engelin bertaraf edilmesi maksadıyla kamu kurum 
ve kuruluşları tarafından iki temel yaklaşımla konuya çözüm aranmaktadır: Birinci yaklaşım, bazı 
hizmetler için daha fazla sayıda nüfusu hitap etme imkanı olan merkez nitelikli yerleşme birimleri 
seçilerek, ilgili elemanlarla bu yerleşme biriminden daha alt yerleşmelere hizmet götürülmesidir.İkin
ci yaklaşım ise, merkez nitelikli yerleşme birimlerine hizmetlerin götürülmesi ile çevreden bu yerleş
me yerine gelinerek hizmetten istifade edilmesidir, llizmet verimliliği bakımından, yatırımların di
sipline edilebilmesi için bu merkez nitelikli yerleşme yerlerinin belirlenmesi, değişik kurumlanıl hiz
metlerinin koordinasyonu açısından önem taşımaktadır.

Kırsal alana hizmet götüren kuruluşların yatırımlarım,havza, il veya bölge bazında planlama sis
temlerine göre koordine etmeleri ve çalışma programlarını buna göre yapmaları uygun olacaktır. Ay
rıca Devlet Planlama Teşkilatı tarafından da kırsal alana hizmet götüren kuruluşların yatmın prog
ramlarının, birlikte değerlendirmesi ile b'u koordinasyon güçlenebilecektir. Bu yolla büyüle bir,perso
nel, maddi kaynak ve nıakiiıe-teçhizat israfı önlenmiş olacaktır. Bugün kamu kurum ve kuruluşları
nın elinde geniş bir makiııa imkanı mevcut bulunmaktadır. Kırsal alana hizmet götürmekte olan ku
ruluşların ortak bir ıııakina-ikmal birimi tesis etmeleri, atıl kapasitenin kullanıma yöneltilmesini sağ
layacaktır.

Bugün götürülen hizmetlerin büyük bir kısmı kamu kaynaklarına dayalı olarak yerine getirilmek 
te, daha sonra köy muhtarlığına yazılı veya sözlü olarak teslim edilmektedir. Çoğunlukla köy muh
tarlığı bir sorumluluk yüklenmek istemediğinden, hizmetler sahipsiz kalmaktadır.Tesislerin ömrünün 
uzatılabilmesi, hizmet verimliliğinin artırılmasının sağlanması için, sorumluluk bu maksatla kurula
cak "birliklere', yüklenmelidir. Bu birliklerin hizmet gitmeden önce teşkil edilmesi, tesisin bakım ve 
onarımından sorumlu olmaları kanun hükmü olmalıdır.

Uzun vadeli geniş kapsamlı olmayan münferit projeler şeklinde götürülen hizmetler, uygulama
nın yaygınlaşmasını engellemektedir: Arazi tesviyesi, sulama gibi... Bu tür hizmetler, alanda geniş 
tabanlı olarak uygulanmadığı ve korumadığı takdirde,bütçe imkanları ile yaygınlaştırılması mümkün 
görülmemektedir. Havza veya köy bazında götürülmesinde zaruret bulunan hizmetlerin,belli bir süre
si karşılıksız olmak üzere, uzun vadeli ve düşük faizli tarım kredisi temini yoluyla sağlanması gerek
mektedir. Bu suretle hizmetin yaygınlaşması temin edilirken, korunması da garanti edilııüş olacak
tır.

Kırsal alana ihale yoluyla ve müteahhitler eliyle götürülen hizmetlerin uzun ömürlülüğünü sağla
mak üzere Artırma* Eksiltme ve İlıale Kanunu incelenerek gerekli düzenlemeler yapılmalı .hizmetin 
taliplilerden hangisine yaptırılacağına karar verilmesi için daha gerçekçi tedbirler getirilmelidir.



Kırsal alana lıizıııet götüren kuruluşların, benzer işlerde farklı birim fiatlar uygulamaları, mü
teahhitlerin, belli kuruluşlara yönelmeleri sonucunu doğurmaktadır. Bu sebeple, bazı kamu kurum
lan tarafından götürülmesi gereken iıizmetiıı ulaşması geciktiği gibi, yeniden doğan fiat artışları ge
cikmeler yüzünden maliyetin artmasına sebep olmaktadır. Özellik arzedeııler dışında, ayııı tip işler 
için, kamu kurulularının tek birim fiat uygulanmasına yönelmeleri sağlanmalıdır.

Kırsal alana lıizıııet götüren kamu kurulularının bir kısmı ithalatlarında gümrük muafiyetinden 
faydalandıkları halde, bir kısmı kapsam dışında kalmışlardır. İş ve zaman kaybına sebep olan bu 
ayrıcalığın ortadan kaldırılması gerekli bulunmaktadır.

Ülkemizin tapu ve kadastro çalışmalarının tamamlanmamış olması sebebiyle; sulama, arazi 
toplulaştırılması gibi çalışmalarda büyük güçlüklerle karşılaşılmaktadır. Arazilerin kısmen tapusuz 
veya tapulu olup lıaziııe arazisine tecavüzlü bulunması, bu araziler üzerindeki faaliyetleri zorlaştır
maktadır. Tarla içi geliştirme hizmetleri, sulanıa-toplulaştırma gibi hizmetlerin yürütülmesi için, 
belli öncelikler tesbit edilerek 1/5000 ölçekli topografik kadastral haritaların yapılmasında kolay
lıklar sağlanmalıdır. Ayrıca, tarım kesiminde verilen kredilerde, gerçek tapulu ekim alanlarının tes- 
Lıiti önem arzettiğiııden, tapu kadastro çalışmalarının tamamlanması kredi uygulamasında da bir 
darboğaz teşkil etmektedir.

Çiftçiye kullandırılacak kredilerde, "Projeli Kredi Uygulamasına" ağırlık verilmeli, kırsal kesi
me hizmet götüren uygulayıcı kuruluşlar ile, en büyük kredi kaynağı olan T.C.Ziraat Bankası ara
sında iyi bir koordinasyon sağlanmalıdır.



IV. KIRSAL ALANDA TEŞKİLATLANMA :
t

Ülkemizde nüfusun % 56'sı kırsal alanda yaşamaktadır. Kırsal alanda gerek yapının iyileştiril
mesi ve gerekse Devletçe götürülecek hizmetlerin müessir lıale getirilmesi gayretleri, bu kesimde ya
şayanların uygun şekilde teşkilatlanmalarını gerekli kılmaktadır. Böylece, kalkınma hamlesine kır
sal kesimin daha şuurlu şekilde katılması sağlanarak hu kesimin refah seviyesinin yükseltilmesi 
mümkün olacaktır.

Kırsal alanda hedef ve yapıları itibariyle farklı özellikler gösteren teşkilatlar sözkoııusudur. 
Oldukça çeşitli ve birimleriyle karşılıklı etkilere sahip olun bu teşkilatların kesin sınırlarla birbir
lerinden ayrılmaları kolay değildir. Ancak analiz tekniği yönünden belli bir sınıflandırma yapılım
sı da kaçınılmaz olduğundan, kırsal alandaki teşkilatlanma iki ana bölümde ele alınmıştır.

1) Mesleki ve Sosyal Teşkilatlanma, bu bölümde hedefleri daha ziyade mesleki ve sosyal daya
nışmayı sağlamaya dönük teşkilatlar (Ziraat Odaları, Çiftçi Mallarım Koruma Birlikleri, Sendikalar 
Sulama Birlikleri vb.) biraraya getirilmiştir.

2) İktisadi Teşkilatlanma, burada ise iktisadi teşkilatlanmanın en önemli unsurunu teşkil eden 
Kooperatifleşme incelenmiştir. Kırsal kesimdeki kooperatifler ise mevcut uyguluma gözönüııe alına 
rak iki alt bölümde incelenmiştir.

Bu arada son yıllarda, gerek Batı'da gerekse gelişmekte olan ülkelerde önem kazanmaya başla
yan ve kooperatif hareketi destekleme ve uygulamada esneklik sağlamaya dönük kooperatif dışı 
iktisadi işbirliği şekilleri üzerinde de durulması uygun görülmüştür.

Raporun son bölümünde, yapılan analizlerden elde edilen neticeler dikkate alınarak önümüzde 
ki Plan Dönemi için kırsal alandaki teşkilatlanma konusunda alınması gerekli tedbirler lir bütün o- 
larak takdim edilmiştir.

A- KIRSAL ALANDA MESLEKİ VE SOSYAL TEŞKİLATLANMA

Kırsal alana götürülen lıizmetleriıı etkinliği, bu hizmete muhatap olanların belli bir teşki
lat içinde disiplin altına alınmaları ile artırılabilir. Bu gaye ile, kırsal alanda yaşayanların belli mes
lek grupları itibariyle genelde bütünleşmeleri zorunlu olmaktadır. Kırsal alanın en önemli unsur
larım teşkil eden Çiftçilerin, tarım İşçilerinin teşkilatlanmaları öneııı arzetmektedir. Bunun yanın
da belli tedbirler dışında, dış tesirlere açık olarak yapılan tarımsal üretimin korunması önemli bir 
konu olmakta bu konuda da bir teşkilatlanmaya ihtiyaç duyulmaktadır.
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Sanayileşme dolayısıyla şehirlerde elde edilen sosyo—kültürel imkanlar sebebiyle, kırsal 
alandaki hayat tarzı şehirlere nisbetle buralarda yaşayan insanların şehirlere göç etmesini zorla

yacak derecede ağırlaşmaktadır. Kırsal alanları daha rahat yaşanabilir hale getirmede, Devletin 
ortaya koyduğu gayretlere kırsal kesimin gönüllü iştirakini sağlamaya yönelik teşkilatlara da ön
emli derecede ihtiyaç vardır. Bu gerekçelerden hareketle, kırsal alandaki mesleki ve sosyal teşki
latlanma konusu aşağıdaki bölümler halinde ele alınmıştır.

1. ZİRAAT ODALARI :

Kırsal alanın en büyük grubunu çiftçiler teşkil etmektedir. Zirai İşletmeciliğin özelliği se 
bebiyle Çiftçi; kırsal kalkınma faaliyeti içinde en küçük karar birimidir. Diğer bir ifadeyle, kusul 
alana yönelik hizmet akışının başarılı veya başarısız olması, çiftçinin davranışlarına doğrudan 
bağlı kalmaktadır. Bu yüzden çiftçilerin bir bütün olarak kalkınma faaliyetlerine katılmalarının 
sağlanması onların bir çatı altında toplanmalarmı zaruri kılmaktadır. Böylece çiftçilerin, diğer 
sektörler ve bu arada Devlet ile olan münasebetlerinin düzenlenmesi daha kolay ve etkin hale 
getirilebilecektir. Bu tarz bir teşkilatlanma çiftçilerin, uygulamadan gelaı tecrübelerini genel ta
rım politikasına yansıtmaların da mümkün kılacaktır.

Türkiye'de çiftçilerin bu gayeyle teşkilatlanmalarını sağlamak için, 1957 yılında çıkarılan 
6964 sayılı Kanunla Ziraat Odaları kurulması öngörülmüştür. Ziraat Odalan Köy, İlçe, İl ve Milli 
seviyede teşkilatını tamamlayabildi nadir kırsal teşkilatlarımızdan biridir. Ancak başından beri 
çiftçilerin gönüllü ve şuurlu iştiraklarmın sağlanması yönünde müessir tedbirlerin alınmayışı bu 
kuruluşların gereği gibi gelişmelerim engellemiştir. 1980ii yıllarda bile T.Z.O.B. ne bir yükümlü
lük olarak verilen "Çiftçi Sicili" düzenlenmesi konusunun bir esasa bağlanamamış olması bu tes- 
biti destekler mahiyettedir. Çiftçilerin zorunlu haller dışında (Üretim Girdileri temininde Odaya 
üyelik mecburiyeti, gibi) Ziraat Odalarıyla yeterli şekilde ilgilendiklerini söylemek güçtür. Bu se
beple Ziraat Odalan, diğer kırsal teşkilatlarda da müşahade edildiği gibi, Devlet'ten sağlanacak 
imkanlarla ayakta durma esprisine dayandırılarak kurulmuş ve yaşamaya çalışmaktadırlar. Bu i- 
se çiftçilerin, Devlet ve diğer kesimlere karşı özlenen ölçüde bağımsız şekilde temsil edilmesini 
engellemektedir. Bu görünümleri itibariyle Türkiye'de Ziraat Odalarının bütün çiftçilerin aktif 
katılımlarının sağlandığı kuruluşlar olduğunu söylemek mümkün değildir.

Aslında güçlü ve bağımsız bir çiftçi teşkilatı olarak; Ziraat Odalarına pratiğe dönük araştır
ma, yayım, standart tesbiti, zirai planlamaya temel teşkil edecek verilerin toplanması, gibi tek
nik konular yanında, çiftçinin alın terinin değerlendirilmesi için yapılacak faaliyetlerde daha bü
yük ve önemli görevler düşmektedir.

2. ÇİFTÇİ MALLARINI KORUMA TEŞKİLATI;

Kırsal alandaki tarım faaliyetinin çeşitli tesirlerden korunması önemli bir meseledir. Bu 
konu ile ilgili olarak 1941 yılında çıkarılan 4081 sayılı Kanun halen yürürlüktedir. Ancak müey
yidelerin günün şartlarında çok yetersiz miktarlarda olması (.1 TL.den 5 TL.ye kadar para cezası) 
ayrıca tahsilatın, 6183 sayılı Amme Alacaklılarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanunla çok forma
list bir görünüm arzetmesi Çiftçi Malları Korum Teşkilatını fonksiyonsuz hale koymaktadır.



3. SENDİKALAR

Kırsal kesimde çalışanların bir bölümünü tarım işçileri teşkil etmektedir. Zirai işletmeleri
mizin daha ziyade aile işgücüne dayalı çalışması, yabancı işçi çalıştırmanın çoğunlukla geçici işçi 
şeklinde mevsimlik olması, sendikal faaliyetin, ancak Devlet Çiftlikleri ile nadiren büyük özel ziraat 
işletmelerinde sözkonusıı olmasına yol açmaktadır. Özellikle Devlet Üretme Çiftlikleri, Haralar, Zi
rai Araştırına Kuruluşlarında çalışan tarım işçilerinin sendikalaşma yoluyla sosyal dayanışma sağla 
maya çalıştıkları müşalıade edilmektedir. Sendikalaşma " Çalışına Hayatının Düzenlenmesi Özel ili 
tisas Komisyonu"ııun konusu olması sebebiyle, burada ayrıntılı olarak ele alınmayacaktır.

4. DİĞERLERİ :

Kırsal alandaki diğer mesleki ve sosyal teşkilatlar bölümünde, önemine binaen "Sulama Bir
liklerine" yer verilmiştir. Zirai üretimin artırılmasında en önemli faktör olan suyun ve buna bağlı o- 
larak büyük ve pahalı sıiama sistemlerimizin iktisadi olarak kullanılması ve korunması önemli bir 
konudur. Bu konuda bir yandan sudan faydalananların mali iştiraklerinin sağlanması, diğer yandan 
su kullanma konusundaki yayını faaliyetinin daha müessir hale getirilmesi, sulama birlikleri şeklin
deki teşkilatlanma ile miisbet şeklinde gerçekleştirilebilir.

Diüıya tecrübelerinin ışığı alünda, sulama sistemlerinin çiftçileri kooperasyona sevketmede 
önemli bir amil olduğunu söylemek mümkündür. Bu noktadan hareketle, sulama birlikleri kurulma
sı yanında, sulama sistemi temel alınarak diğer işbirliği şekillerine yön verilmesi de mümkün olabi
lir.

Ülkemizde sularla ilgili mevzuat oldukça dağınıktır. 10 Mayıs 1926 yılında 831 sayılı "Sular 
Hakkında Kanun" yürürlüğe ginniştir. Kazalar ve köylerde bulunan suların tedarik ve idare şeklini 
göstermektedir. Daha sonra 1.1.1935 tarihinde 11 maddelik, sularla ilgili 2659 sayılı Kanun yürürlü 
ğe girmiştir. Bu kanunlarda Sulama Birliklerinin kuruluş Şekli, görev ve yetkileri gösterilmiştir. Or 
taklaşa idare edilecek sular için Belediye Kanunu hükümlerine göre birliklerin kurulabileceği husu
su yer almaktadır. 14.4.1930 tarihli ve 1 580 sayılı Belediye Kanununda içme, kullanma ve sulama 
sularının Belediyece tanzim ve dağıtımının yapılabileceği ve gerektiğinde sulama birliklerinin kuru
labileceği hükmü bulunmaktadır. Köy Kanunu, Çeltik Ekimi kanunlarında sulamayla ilgili hüküm
ler yeralmaktadır. 10.7.1941 tarilıli 4081 sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Halikındaki Kanunda 
sulama ile ilgili işlerin köylerde Köy İhtiyar Heyetlerince yapılmasını lıükıne bağlamıştır.

24.2.1960 gün ve 7457 sayılı TOPRAKSU Teşkilat ve Vazifeleri Hakkındaki Kanunda, zirai 
sulama, toprak muhafaza \e arazi ıslahı için birlikler, ortaklıklar ve döner sermaye teşkil edilebile
ceği hükmü yeralmaktadır.

8.12.1953 gün ve 6200 sayılı "Devlet Su işleri Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hali
kındaki KanuıT'da D.S.I. tarafgından kuralan suhuııa yatırımlarının işletme ve bakımlarının sulama 
birliklerine devredilebileceği hükmü yeralmaktadır.

Toprak-Su Genel Müdürlüğü, meydana getirdiği sulama yatınnılarını sulama birliklerine devret 
ine yönünden bir Kanun Tasarısı hazırlamış ise de, bilahare bundan gazgeçilerek bu yatınmlann iş- 
letme ve bakımının kırsal alanda kurulan Toprak-Su Kooperatifleri kanalıyla yürütülmesi uygun gö
rülmüştür.

Sulama Birlikleri , Devlet Su işleri Genel Müdürlüğünün meydana getirdiği sulama tesislerinin 
işletilmesinde kullanılmaktadır.



Sulama Birlikleri, o bölgede sulamadan faydalanacak köy muhtarları, Belediyeler ve sulamadan 
yararlanacak çiftçiler tarafından tıizük hükümlerine göre kurulmaktadır. Devlet Su İşleri Genel Mü
dürlüğü ile devir sözleşmesi yapılarak tesisin işletilmesi bakını ve onanınım birlik üstlenmektedir.Ay
rıca, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü sulama yatırımının geri dönüşü içiıı Birliği borçlandırmaktır.

Birliğin kuruluşunda, Tüzüğüne göre belirli bir adı ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün yatı
rımının kapsadığı sahaya göre belirli bir sahası ve faaliyet merkezi bulunmaktadır.

Sulama Birliğinin kurulabilmesi için sulamadan yararlanacak köylü nüfusunun 2/3'ünün ve ara
zisi sulanacak kimselerden en az % 50'siniıı birliğin kurulmasını kabul etmeleri ve katılma paylarını 
ödemeleri gerekir.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü büyük merkezlerden uzak ve ufak sulama işletmelerini Sula
ma Birliklerine devretmeyi uygun görmektedir. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü sulama yatırımı i- 
çin gerçekleştirdiği makiııa, tesis, araç ve gereç bedelini uzun vadeli ve faizsiz denebilecek oranda 
geri ödeme yoluyla birlikten tahsili cihetine gidilmektedir. Sulama birliği geri ödemeyi yapabilmesi 
için çiftçiye dağıttığı sudan, dekar başına bir miktarda kar eklenmek suretiyle, belli bir ücret almak
tadır. Elde edilen kar, Köy Belediye tüzel kişiliği tarafından köy ve belediye yararına kullanılmakta 
dır. Muhtelif bölgede 50 sulama birliği kurulmuş bulunmaktadır.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile Sulama Birlikleri arasında bazı darboğazlar ortaya çıkmak
tadır.

—Genellikle Birlik tarafından yatırımın geri ödenmesi konusunda zorluklar ortaya çıkmaktadır. 
Birük gecikme zammının % 10 olduğunu bildiğinden, genellikle geri ödemeyi yapmamaktadır. Bu
nunla ilgili parayı başka alanlarda kullanıp harcamaktadır.

— Bir başka darboğaz, birliğin kendi el emeğine dayanan bir işin (Örnek olarak; kanalet kırıl
ması ve oııarnm, makiııa tamiri vb.) masraflarım sözleşme gereği kendisi ödemesi gerekirken, bunu 
da D.S.İ.'ııe yükleme yoluna gitmesidir.Bu husus D.S.İ. tarafından kabul edilmeyince teknik yönden 
bir takım problemler ortaya çıkmaktadır.

— Bunun haricinde bir takını Birlik içi anlaşmazlıklar olmaktadır. Birlik, bir köye hitap ediyor
sa olumlu faaliyet göstermekte,üyeler arası ilişkiler iyi, amaca uygun bir işbirliği sağlanabilmektedir. 
Fakat Birlik bir kaç köyün bir araya gelmesiyle kurulmuşsa, bu durumda bir çok şikayet ve yakın
malar, anlaşmazlıklar ortaya çıkmaktadır. Hizipleşmelere sebep olan bu anlaşmazlıklar, birliğin ken
di kendini telletmesine kadar varmaktadır.

— Birlikçe geri ödenmesi gereken paranın bilerek geciktirilmesi veya ödenmemesine sebep, uy
gulanan müeyyidenin çok hafif olması olarak gösterilebilir. Bununjönüne geçilebilmesi için D.S.İ. 
Kanununda gerekli değişiklik yapılması veya devir sözleşmesine ek bir madde konulması uygun gö
rülmektedir.

Sularla ilgili çok dağınık mevzuatın yeniden gözden geçirilmesi ve ülkemizin bugünkü ihtiyaçla
rına cevap verecek şekilde düzenlenerek birleştirilmesi gerekmektedir.
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iiir taraftan Toprak Su Kooperatifleri bir taraftan Sulatna Birlikleri Köy tüzel kişilikleri ve 
belediyeler tarafından sulama işlerinin düzenlenmesi, kırsal alanda dağınıklığa ve kaynak israfına 
sebep olmaktadır. Sulama İşlemlerinin, geliştirilecek tek tip ve çok amaçlı kooperatifler bünye
sinde toplanmasıyla dağınıklık önlenebilecektir.

5. DARBOĞAZLAR VE TEKLİFLER

Kırsal alanda mesleki ve sosyal teşkilatlanma konusundaki en önemli darboğazı, bu tür teş
kilatların köylü ve çiftçiler tarafından şuurlu bir şekilde benimsenmemiş olmaları teşkil etmekte
dir, denilebilir. Bu konuda rol oynayan birçok faktör vardır. En önemli faktör olarak kırsal ke
simdeki eğitim, yayım ve haberleşme konusundaki eksikliğimiz kabul edilebilir. Ancak son yıl
larda kitle haberleşme alanındaki gelişmelerden faydalanarak kaybettiğimiz mesafeyi, nisbeteıı 
kısa bir zamanda kazanmak imkanı mevcuttur.

Diğer önemli bir faktörde, mesleki ve sosyal açıdan kurulan teşkilatların, kırsal kesimin 
tam olarak kavrayıp, sahip çıkamayacağı ölçüde çeşitli ve dağınık olmalarıdır. Bir köyde, mesela 
Ziraat Odaları, Koruma Dairesi Güzelleştirme Derneği, Sulama Birliği gibi çeşitü teşkilatların 
kurulduğu düşünülürse ve bunların hepsinin genel kurul, yönetim kurulu, denetim kurulu olacağı 
gözönüne alınırsa, butüıı bunların kırsal alan şartlarında ahenkli bir şekilde kurulup, çalışmaları
nın güçlüğü anlaşılır. Bu bakımdan, bunalan sonra ele alınacak ve belki de aynı darboğazlarından 
yakınılan iktisadi işbirliği şekli olan kooperatifler dışında, bu kooperatiflere yaptıkları iş gereği 
katılmayanları da içine alabilecek, bir tek teşkilat modelinin teklif edilmesi yerinde olacaktır. 
Böylece, aslında bütün bu teşkilatların yürütülmesinde aktif görev alan, belirli bir gurubun (Muh
tar, Köy İhtiyar Heyeti ve köyün diğer ileri gelenlerinin) daha müessir çalışmaları ve kırsal kal
kınma'da en fazla ihtiyaç duyulan "Köy bazındaki karar mekanizmasının" daha rasyonel davran 
ması mümkün olabilecektir.

B- KIRSAL ALANDA İKTİSADİ TEŞKİLATLANMA

Son yıllarda sanayi alanındaki önemli gelişmelere, rağmen Türk ekonomisi tarıma bağlılığı
nı büyük ölçüde korumaktadır. Kırsal alanda yaşayanların hemen tamamı ise, tarım faaliyetiyle 
geçimlerini sağlamaktadırlar. Gerek Kırsal alandakilerin geçimlerini sağlama, gerekse ekonomik 
kalkınmanın temel unsurunu teşkil etme yönünden tarım üretiminin rasyonel bir yapıya kavuştu 
rulması Türkiyenin en önemli meselelerinden biridir. Tarım üretiminin rasyonelleştirilmesini güç
leştiren en önemli problem, taran işletmelerinin çeşitli sebeblerle, küçük ve aynı zamanda parça 
h bir yapıya sahip olmalarıdır.

Tarımın bünyesinin bu özelliği, piyasaya ve özellikle ihracaata dönük üretimin gerektirdiği, 
düşük maliyet, kaliteli ve standart üriiıı, rekabet gücü sağlayacak pazarlama teknikleri gibi husus
ların gerçekleştirilmesini büyük ölçüde engellemektedir. Hür ve demokratik sistemde, sosyal 
refah devleti olma konusunda kararlı olduğu yeni Anayasa ile bir defa daha açıkça ortaya konu
lan Devletimizin, tarımın bünyesini İslah konusunda yapacağı birçok düzenlemeler vardır. Ancak 
diğer Alt Komisyonlarımızın konusunu teşkil eden bu düzenlemeler, uzun vadeli ve hassas davra- 
nılınası gereken alanlardır.



Tarımın bünyesinden gelen aksaklıkların kısa ve orta vadede yeterli ölçüde giderilmesi, kırsal a- 
landa halkın gönüllü katılımıyla kurulacak iktisadi teşkilatlarla mümkün olabilecektir. Bütün dünya 
ülkelerinde kırsal alandaki iktisadi teşkilatlanmayla ilgili birçok model geliştirmişlerdir. Bu modelle
rin en başarılı olanlarından biri olarak "Kooperatif Model" dikkati çekmektedir. Ancak, gerek koo
peratif teşebbüs şeklinin, gerekse diğer iktisadi işbirliği şekillerinin toplumun sosyo-kültürd bünye
sine uygunluğunun sağlanması konusuna özel önem verildiğini gözden uzak tutmamak gerekmekte
dir. Bu sebeple uygulanacak model konusunda aşırı muhafazakar davranmamak, diğer bir ifadeyle, 
halkın arayışlarına cevap verebilecek, O'nuıı gerçekten gönüllü iştirakini sağlayabilecek iktisadi teş 
kilat modelleri geliştirmek özellikle önem arzetmektedir. Bu yapılamadığı takdirde kurulacak iktisa
di teşkilatların, bu arada mesela kooperatiflerin Devletin kurup, geliştirmeye çalıştığı, asg.ri ölçüde 
iştirak ile Devlet'ten yardım ve hibe sağlamaya yarayan kuruluşlar oldukları imajının yaygınlaşması 
önlenemeyecektir. Bu gerçekten hareketle, kırsal kesimin iktisadi teşkilatlanma meselesine yaklaşık 
malıdır. Türkiye'de bu yapılamadığı ve kooperatif model konusunda alınacak kararlarda Devlete ge 
rekli ilmi destek sağlanamadığı için, kooperatif hareketimize baştan beri "Batı'dan aktarma" anlayı
şı hakim olmuş, bu yüzden de sosyal ve iktisadi yönlerinin dengeli bir şekilde de alınması gerdeli o - 
lan kooperatif hareket, toplum tabanından ve özellikle kırsal kesimden özlenen ve beklenen ilgi ve 
reaksiyonu elde edememiştir.

Bu düşüncelerin ışığı altında, bu rapor çerçevesinde kırsal kesimin iktisadi teşkilatlanması, iki 
ana bölümde ele alınacaktır.

1. Kırsal Alanda Kooperatifleşme :

Kırsal alanda kooperatifleşme konusuna kooperatiflerin sayı ve çeşit itibariyle durumlarını 
ortaya koyarak başlamakta yarar görülmüştür.

Tablo - 34 : 1982 Yılı itibariyle Kırsal Alandaki Tarım Kooperatifim

Kooperatif Kooperatif Ortak Birlik Mr. Birliği
Çeşidi Sayısı Sayısı Sayısı Sayısı

1 — Tarım Satış 826 674.026 23 —

2— Tarım Kredi 2264 1.3S0.Û04 16 1
3— Tütün Tarım Satış 12 4.780 - -

4- Köy Kalkınma 6536 685.221 79 2
5- Pancar İşi. ve Sat. 21 715.135 1 -

6— Orman Köyü Kalk. 1685 97.776 - -
7— Toprak — Su 1146 12.750 ' 4 -

8- Hay.Ür.Ted.ve Paz. 162 7.494 - -
9- Çay İstihsal ve Sat. 101 11.325 7 -

10— Su Ürünleri 321 16.752 7 -

11 — Elektrik Sağlama 6 268 2 -
12- Top. ve Tarım Ref. 8 896 - -

T O P L A M 13.088 3.576.427 137 3

KAYNAK : Köyişleri ve Kooperatifler Bakanlığı



NOT: Kırsal alanda kurıılan tarım kooperatiflerinin dışındaki tüketim, yapı ve diğer kooperatif
ler, gerek az sayıda olmaları ve gerekse bu tiir kooperatiflerin kırsal alanda kurulmuş olanların sayıla
rının tesbitinin mümkün olmayışı yüzünden inceleme dışı tutulmuşlardır.

Tablo 34'de görüldüğü gibi kırsal alanda yaklaşık 13.000 kooperatif faaliyet göstermektedir.Or
tak sayısı 3,5 milyon civarındadır. Tarım işletmelerinin sayısı yaklaşık 3.2 milyon civarında kabul e- 
dildiğine göre, sayı yönünden tarım kooperatifçiliğinde önemli gelişmeler olduğu söylenebilir,ancak 
kooperatifçilikte kooperatif ve ortak sayısından daha önemli olan gösterge,kooperatiflerin hizmetler 
yönünden ulaştıkları seviyedir, üu konuda genellikle iyimser olunamayacağı açıktır. Esasen bu konu 
da yeterli ve sağlıklı istatistiki bilgi de yoktur. Buna rağmen, tarım kooperatiflerinin genel yapılar ve 
hizmetleri aşağıda ana hatlarıyla ele alınmaya çalışılacaktır. Bu incelemeyi yaparken,kooperatiflerin 
1163 sayılı Kanunla kurulanları ile özel kanunlarla kurulunlar ayrı gruplar halinde ele alınmışlardır. 
Bu ayırım bir bakıma kooperatifleri yönetim bakımından Devlete olan bağımlılıkları yönünden de 
belli gruplarda ele almaya yaramaktadır.

1.1. 1163 Sayılı Kooperatifler Kanununa Göre Kurulan Kooperatifler :

1969 yılında, yıllarca özlenen bir Kooperatifçilik Kanunu çıkarılmasından sonra, kırsal a- 
laııda faaliyet gösteren Tarım Satış ve Tannı Kredi dışındaki kooperatifler bu Kanun çerçevesinde 
ele alınmaya başlanmıştır. Arada çeşitli değişiklikler yapılmasına rağmen, bu kooperatifler Köy İş
leri ve Kooperatifler Bakanlığı'ıun çalışına alanı içinde mütalaa edilmişlerdir. Bu bölümde ele alınan 
kooperatiflerin yıllar itibariyle sayı yönünden gösterdikleri gelişme Tablo 35 de özetlenmiştir.

Tablo 35 den de takip edilebileceği gibi, ele alınan kooperatif türleri itibariyle sayı yönünde ge
lişme gittikçe azalmaktadır. Ancak, ortak sayısının yıllara göre gelişmesi sağlıklı olarak bilinmediğin 
den, sayısal gelişmenin seyri konusunda bir yorum yapma imkanı yoktur. Ancak, diğer ülkelerde ya
şanan gelişmeler dikkate alındığında, Türk tarımında kooperatifleşmenin henüz gelişme çağında ol
duğu söylenebilir.

1965 yılından itibaren yurt dışına işçi göndermede kooperatiflere öncelik tanıma gibi, koo
peratif faaliyetin sağlayacağı imkanlardan ziyade,kooperatif kurmanın sağladığı avantajlardan yarar
lanma motifiyle sayıları hızla artan Köy Kalkınma Kooperatifleri, kendi kendine yardım şuurundan 
çok "Devlet Kaynaklarından İstifade" düşüncesine dayalı olarak gelişmelerini sürdürmeye çalışmak
tadırlar. 1967 kuruluş yıllarından 1982 yılına kadar Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığınca 2490 
kooperatifin proje konusu tesbit edilmiş, ancak bu projelerden 432 tanesi işletmeye açılabilmiştir. 
Netice olarak bu kooperatiflerin ancak % 6'sının devletçe desteklenen projelerle faaliyete geçtikleri 
ortaya çıkmaktadır. Bu gayeyle, bu süre içinde hibe ve kredi olarak aktarılan Devlet Fonları 3.6 mil
yar TL. tutmaktadır. 15 yıl boyunca bu miktarda yardım yapılması ve bundan kooperatiflerin sade
ce % 6'sııun yararlanması, geri kalan binlerce kooperatifin ise olursa devletten yardım alma gibi ko- 
peratif hareketin özüyle bağdaşmayan bir atalete saplandıklarım açıkça ortaya koymaktadır.

1958 - 1981 yılları arasında Toprak - Su Genel Müdürlüğünce sulama konusunda faaliyet göste
ren Toprak - Su Kooperatiflerine yaklaşık 2100 proje için 7.2 milyar TL.lık yatırım yapılmıştır. Ku
rulmaları Toprak - Su Genel Müdürlüğü, diğer bir ifade ile Devlet tarafından teşvik edilen ve hatta 
bazı hallerde Devlet eliyle kurulan bu kooperatiflerden, pahalı ve hassas sulama yatırımlarının düzen
li kullanılmaları yanında, korunmaları görevi beklenmektedir. Bu yüzden kuruluş motiflerinin yine 
dayanışma şuuruna dayanamadığı söylenebilir.
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Tablo - 35 : 1163 Sayılı Kooperatifler Kanununa Bağlı Kooperatiflerin Yıllara Göre Sayısal Gelişmeleri (1982 Kasını itibariyle)

Kooperatif Türü Birlik
Sayısı

1967 - 
1976

1977 1978 1979 1980 1981 1982 rop.

Köy Kalkınma 79 4599 243 435 651 301 220 87 6536

Pancar İstihsal 1 20 - - - 1 — — 21

Orman Köy Kalk. — 560 193 337 256 177 134 28 1685

Toprak - Su 
Hayvan Ürünleri

4 846 69 47 57 33 29 55 1146

Ted. ve Pazarlama. — 110 9 14 12 9 4 4 162

Çay İst. ve Satış 7 56 1 35 5 3 1
1 — 101

Su Ürünleri 7 191 19 34 23 11 20 23 321

Elektrik - 6 - - - — — — 6

Toprak ve Tarım Tef. 7 — — 1 —1 — — 8

T O P L A  M 6395 514 913 1004 535 408 197 9966

KAYNAK : Köyişleri ve Kooperatifler Bakanlığı



Orıııaıı içi ve civarında yaşayan köylülerin özel durumları gözöıüiııe alınarak, bu alanda hizmet 
verecek kooperatiflerin Orıııaıı - Köy İlişkileri Daire Başkanlığınca (OR - KÖY) teşvik ve desteklen
mesi düşünülmüştür.

17.000 orıııaıı köyünde 9.3 milyon nüfusun barındığı ve bunun kırsal alan nüfusunun % 35'inin 
teşkil ettiği, bu insanların sert tabiat şartlarında yaşama nıücadeleri veren, ekonomik yönden güçsüz 
kimseler oldukları düşünülürse, bu alanda teşkilatlanmanın önemi daha iyi anlaşılabilir. Orıııaıı işçili
ği ve işe donuk tarım işletmeciliğinden sağlanan imkanlarla geleneksel yapılarını muhafaza eden or
man köylülerinin, gerek ormanla ilişkilerinin ve gerekse bu güne kadar kendine has özelliklerini koru 
muş el sanatları ürünleri özellikle dış pazarlarda önemli bir mal olan halıcılık vb. yönlerden destek
lenmeleri için kooperatiflerden önemli ölçüde yararlanılabilir. Bu konuda kırsal kesimin diğer alan
larından farklı olarak, bu alanda Devletin daha etkili fonksiyonlar yüklenmesi de yerinde olacaktır.
Bu gayeyle 1974 - 1982 yılları arasında projeye dayalı olarak 7035 orman köyünde 128.523 aileye, 
4.043.8 milyon TL. ayni ve nakdi ferdi kıredi verilmiş, 52 köy tüzel kişiliğine karşılıksız yardım ola
rak 409.0 milyon tutarında alt yapı yatırımı yapılmış olması sevindirici gelişmeler olmuştur; çünkü 
kooperatif grubu teşkil edecek fertlerin öncelikle belli bir iktisadi güce kavuşturulmaları gerektiği, 
kooperatif ilminin önemli tesbitlerindendir.

Su ürünleri bakımından büyük bir potansiyelimiz bulunmasına rağmen, yeterli teçhizat ve teş
kilata sahip olumnayışı,bu konudaki üretimimizi geliştirmemize engel olmaktadır. Özel ihtisas gerek
tiren su ürünleri üretimi ve bilhassa balık ve diğer deniz ürünleri avcılığı, küçük ve dağınık işletmeler 
tarafından uzun zaman ananevi ve ilkel denilebilecek usullerle yapılagelmiştir. Kırsal alanın, özellik
le hayvani protein açığını kapatmaya yönelik bu faaliyet alanında teşkilatlanma, ülkemizde diğer 
konularda olduğu gibi kooperatifler yoluyla gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır. 1950 Ti yıllarda 
Marslıall yardımından yararlanmak gayesiyle kurulmaya başlanan su ürünleri kooperatifleri, Devletin 
sağladığı çeşitli imkanlarla varlıklarını sürdürmeye çalışmaktadırlar. Sayılarının 300 civarında oldu
ğu bildirilen bu kooperatifler, 6 Birlik halinde teşkilatlanmış bulunmaktadırlar. Ortak sayıları 16.000 
civarında olan su ürünleri kooperatifleri T.C.Ziraat Bankası kanalıyla açılan kredilerle faaliyetlerini 
sürdürmektedirler .Ayrıca gümrük muafiyeti, istihsal yerlerini tahsiste öncelik tanıma gibi önemli teş
vik tedbirlerine rağmen, bu alandaki kooperaliflerin başarılı olmadıkları genellikle ifade edilmekte
dir.

1982 yılı itibariyle 21 kooperatifte 846.966 ortağı bir araya getirerek teşkilatlanmış bulunan 
Pancar Ekicileri İstihsal Kooperatifleri kooperatif hareketimizde önemli yere sahiptirler. 1972 yılın
da PANKOBİRLİK adıyla kurulan üst teşkilatın ciddi çalışmaları sonucu, bu kooperatifler hakkında 
sıhhatli oilgiler elde etmek mümkün olmaktadır. 1982 yılında 1.466.0 milyon TL.si tahsil edilmiş 
durumda 2.419.7 milyon TL. taahhüt sermayesine sahip olan bu kooperatifler, Türkiye Şeker Fabri
kaları A.Ş. ile çok sıkı ve organik bir bağ içinde gelişme imkanı bulmuşlardır.

Pancar üretiminin tekelleştirilmiş olması ve bu sahada çalışan üreticilerin bölgelerinde mevcut; 
kooperatiflere ortak olmalanıuıı bir bakıma zorunlu olması gibi avantajlardan yararlanarak, hizmet 
götürmede belli bir seviyeye ulaşan bu kooperatifleri, kendi şartları içinde değerlendirmek, daha et
kili çalışmalarım sağlamak için desteklemek, ancak bu arada gelecekte kooperatifçilik prensiplerinin 
tatbik edildiği daha sağlıklı bir yapıya kavuşmalarım temin etmek üzere gerekli tedbirleri almalarını 
teşvik etmek yerinde olacaktır. Bu yapılmayıp, bunların sadece Şeker Şirketinin vesayetinde koope
ratifler olduklarını belirtmekle, kooperatifçiliğimizin güçlenmesine bir katkıda bulunmak mümkün 
değildir. Zira özellikle bundan sonra ele alınacak özel kanunlarla kurulan kooperatiflerimizin ve hat
ta bütün kooperatiflerimizin belli ölçüde vesayet altında oldukları bilinen ancak düzeltilmesi uzun 
vadede mümkün olabilecek bir gerçektir.



Şeker Fabrikaları Bölge Şefliklerini tabii şube olarak kabul ederek 21 kooperatif ile 800.000 
civarında ortağa hizmet götüren bu kooperatiflerde ortak başına ortalama taahhüt sermayesinin 
2.867 TL., ödenmiş sermayenin 1.736 TL. gibi oldukça düşük seviyelerde olması, ortakların koope
ratife asgari miktarlarda iştirak temayülünde olduklarını ortaya koymaktadır. Bu gösterge ortakların 
kooperatifleri kendi kendine yardım şuuruyla benimseyip tam manasıyla sahip çıkmadıkları fikrini 
destekler malıiyettedir. Ortakların makul seviyelerde iştiraklerinin sağlanması Pancar Ekicileri istih
sal Kooperatiflerini içinde bulundukları ifade edilen finansman güçlüklerinden kısa vadede kurtara
cak ve onları Devlet desteğine aşırı bağlı kalma durumundan kurtaracaktır.

Türkiye'de tarım kooperatiflerinin tarım sanayiinin geliştirilmesi konusunda sanayi kuruluşları
na iştirak etme uygulamasını Pancar Ekicileri İstihsal Kooperatiflerinin başlattıkları ve başarı ile de
vam ettirdikleri söylenebilir. Ayrıca yine bu kooperatifler, özel kanuna kavuşturulamadığı için, koo
peratiflerin finansmanında etkili olamayan bir Kooperatifler Bankası modelini kabul etmişlerdir.

1.2. Özel Kanunlarla Kurulan Kooperatifler :

Türkiye'de tarım kooperatifçiliğinin iki önemli çeşidi; Tarım Kredi ve Tarım Satış Koope
ratifleridir. 1163 sayılı Kanun kapsamına alınmayan bu kooperatiflerden Tarım Satış Kooperatifleri 
1935 yılında çıkarılan 2834 sayılı Kanunla kurulmuş ve bugün de bu Kanunla yürütülmektedir. Ta
rım Kredi Kooperatifleri ise, 1935'de çıkarılan 2836 sayılı Kanunla kurulmuş; bu Kanun 1972 yalın
da yürürlükten kaldırılarak 1581 sayılı "Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu" yürürlüğe 
konulmuştur.

Tarım Kredi Kooperatifleri, 2264 kooperatif, 16 bölge ve bir merkez birliği olmak üzere teşki
latlanmış ve 1.350.000 ortağa salıip bulunmaktadırlar. Kredi faaliyetlerinin yürütülmesinde, yıllara 
göre değişmekle birlikte, yaklaşık % 70 - 80 oranında Ziraat Bankası kaynaklarına dayanmaları, Ta
nın Kredi Kooperatiflerini, bir Merkez Birliği şeklinde teşkilatlanmalarına rağmen, Ziraat Bankası
nın ve dolayısıyla devletin .vesayetinden kurtaramamıştır. Aslında ortak sayısı bakımından oldukça 
büyük bir potansiyelleri vardır. Ancak ortak başına ortalama ödenmiş sermayenin 3000 TL. civarın
da olması ve 1972 yılında çıkarılan Kanuıı'un öngörmesine rağmen, kooperatiflerin mevduat topla
malarına imkan tanımaması Tarım Kredi Kooperatiflerinin finansman yönünden dışa bağımlılıkları
nı sürdürmelerine sebep olmaktadır. Diğer bir şekilde ve çoğu zaman ifade edildiği gibi, bu koopera
tifler Ziraat Bankasının bir nevi ajansları şeklinde çalışmak durumunda kalmışlardır. Mevduat topla
ma konusunda geç kalınmış olması, son yıllarda bankacılık alanında ve sermaye piyasasında ortaya 
çıkan gelişmeler yüzünden eskiye nazaran kooperatiflerin ortak tasarruflarını toplamlı konusunda 
çalışmaları daha da zorlaşmıştır. Ancak, herşeye rağmen, Tarım Kredi Kooperatiflerinin teme! esp- 
risiıü ve dayanağını teşkil eden, ortak tasarruflarım değerlendirme konusu önemle ele alınmalıdır.

1581 sayılı Kanunla çok amaçlı kooperatifler olarak faaliyetlerine imkan tanınan Tarım Kredi 
Kooperatifleri, ortaklarına 1981 yılında 16.90 milyar TL. tutarında kimyevi gübre, 1,14 milyar TL. 
tutarında zirai mücadele ilacı, 2.90 milyar TL. karma yem ve küspe, 11,45 milyar TL. tutarında la- 
rım alet ve makiııaları olmak üzere, yaklaşık 32.3 milyar TL. tutarında üretim girdisi temin etmişler
dir. Aynı yılda temin edilen nakdi kredi tutanımı yaklaşık 36.2 milyar TL. civarında olduğu dikkate 
alınırsa, bu kooperatiflerin çok amaçlı olmaları yolunda alınan tedbirlerin başarılı olduğu söylenebi
lir.



Tanın kredisi konusunda, kendinden çok büyük görevler beklenen Tarım Kredi Kooperatifleri
nin, en önemli meselelerinden biri de ortaklardan zamanında tahsil edilemeyen ve bir bakıma don
muş olarak nitelendirilebilecek kredi miktarının fazlalığıdır. 1979 yıllarından beri toplam ikrazata o- 
ranla % 60 oranında yıl sonu bakiyesinin bulunması, bu kooperatiflerin alacak tahsilatında müessir 
olmadıklarını ortaya koymaktadır. Bu konuda devletin ürün bedellerini zamanında ödememesi bir 
miktar müessir olmakla beraber, açılan kredilerin yerinde kullanılmasını takip etmek yönünden Ta
rım Kredi Kooperatiflerine de önemli görevler düşmektedir. Ancak bir kooperatifin ortalama 20 kö
ye dağılmış 532 ortağa lıizmet götürmesi, kredinin sarfiyatında etkinliğin temini imkansız kılmakta
dır.

Özellikle geleneksel tarım ihraç ürünlerimizin pazarlanması konusunda faaliyet gösteren Tarım 
Satış Kooperatifleri finansman, yönetim ve denetimde Devletin tamamen hakim olduğu kooperatif
lerdir.Kooperatif tarifi ve kooperatifçilik prensipleriyle bağdaştırılması mümkün olmayan bu durum 
sebebiyle, bunları kooperatiflerden ziyade, devletin tarım ürünleri piyasasında kullanmak üzere görev 
leııdirdiği kamu kuruluşları olarak ele almak mümkündür. Bu yönleriyle Tarım Satış Kooperatifleri
nin, kooperatif anlayış ve şuurunun kırsal kesimde yaygınlaşıp yerleşmesine bir ölçüde mani olduğu 
bile ileri sürülebilir. Özellikle 2834 sayılı Kanunun 17. maddesinin siyasi gayelerle ölçüsüz şekilde uy 
gulaııarak, Devlet Destekleme Atımlarıyla görevlendirilmeleri, bu kooperatiflerin son yıllarda, kanıtı 
kaynaklarını, Kamu İktisadi Teşebbüslerinden daha serbestçe kullanan kuruluşlar olmalarına yol aç- 
ııuştır.

Sayıları 1000'e yaklaşan ve yaklaşık 500.000 ortağı olan bu kooperatifler 21 Birlik şeklinde 
teşkilatlanmış bulunmaktadırlar. Birlikler arasında organik bir bağ kurularak, üreticilerin temel gir
dilerini sağlamaya dönük yatırımların gerçekleştirilmesi yerine, destekleme alanlarıyla sağlanan kay
nakların Birliklerce münferiden çeşitli sınai işletmelere yatırılması, Tarım Satış Kooperatiflerinin di
siplinsiz ve sağlıksız bir şekilde büyümelerine yol açmıştır.Nitekim Birliklerin salıip oldukları birçok 
sınai işletme ve fabrikanın kime ait olduğu bile son günlerde tartışılmaktadır.

Ortakların kooperatiflere, gereğinde kooperatif hizmetlerden yararlanmayı sağlayacak şekilde, 
asgari payla iştirak şeklini benimsemeleri, T.S.K. leriııi dış kaynaklara, diğer bir ifadeyle kamu kay
naklarına ölçüsüz şekilde bağımlı kılmıştır. Buna ilaveten, destekleme alımlarından doğan karların 
ortaklara veya kooperatif yatırımlarına intikali, zararlarının ise Devlet Hâzinesinden karşılanması 
şeklindeki olumsuz uygulama, bu kuruluşları toplumun diğer kesimleri aleyhine aşırı derecede kayı
rdan bir özelliğe sahip kılmıştır. Gerçekten T.S.K. Birliklerinin 1981 yılında, gerdi reeskont ve ge
rekse banka kaynağından olmak üzere T.C’.Ziraat Bankasına 102.9 milyar TL. borçlu olduğu, buna 
karşılık stok değerlerinin 52.9 milyar TL. civarında olduğu tesbit edilmiştir.

1.3. Darboğazlar :

Tiirk kırsal kooperatifçilik hareketinin darboğazlarını öncelikle üç ana konuda toplamak 
ve alınacak tedbirleri bu konular üzerinde yoğunlaştırmak zorunlu hale gelmiştir.

a) Kırsal alanda yaşayanların sosyolojik, kültürel ve iktisadi bakımdan özellikleri koopera
tifçilik hareketi yönünden başlangıçtan beri gereği gibi dikkate alınmamıştır. Kooperatifçilik konu
sunda temel unsuru oluşturan "insaıı faktörü" nün ihmal edilmesi, hareketin tabandan beklenen ilgi
yi görmesini engellemiştir. Bu sebeple kooperatifler başından beri Devletin, desteğine muhtaç olmuş 
lardır.

Devletin aşırı himayesi sonucu kooperatifler, kendi kendine yardım şuurundan ziyade Dev
letten yardım elde etme aracı olarak sadece sayısal artış temayülü göstermişlerdir.
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b) Kooperatif hareket, değişen ve gelişen sosyo-ekonomik şartlara uyum sağlayamamıştır. 
Kooperatiflerin gelişmesi yeni kanunlar çıkarılarak sağlanabilir düşüncesi, kooperatiflerin sadece hu
kuki olarak kurulmalarını teşvik etmiş, birçok kooperatif, iktisadi fonksiyonunu kaybetmesine rağ
men, hukuken var olduğundan kooperatif hareketin kalitesi istenen seviyeye bir türlü ulaşamamıştır. 
Kooperatif hareket, tabandan doğan ihtiyaç ve şuura dayandmlamadığından, hukuki mevzuat bakı
mından özellikle 1163 sayılı Kanunla çok iyi şartlara kavuşturulmasına rağmen, bu Kanunla öngörü-, 
leıı üst teşkilatlanma 15 yıldır gerçekleştirilememiştir.Çünkü kooperatifçilik hareketi tabandaki ihti
yaçtan doğan bir teşkilatlanma olarak değil, Devletin devamlı teşvikiyle şekillendirilmeye çalışılan 
ve birer kamu kurumu oluşturma niteliğini göstermektedir.

Kooperatif hareketin en önemli dayanağı olan kooperatifçilik ilini ve dolayısıyla kooperatifçi
lik eğitimi ciddi şekilde ele alınmamıştır.

Eğitimin eksikliği, bir bakıma kooperatifçiliğin ne olduğunun bilinmesine, aşırı devlet müdaha
lesi ve desteği yüzünden ihtiyaç duyulmamasına bağlanabilir. Ayrıca kooperatifçiliğin sosyo-ekono
mik bir hareket olması sebebiyle, iktisat, işletmecilik, hukuk, muhasebe ve benzeri bilim dalları ya
nında sosyoloji, psikoloji, gibi Türk toplumu açısından henüz tam manasıyla teorik temelleri ortaya- 
konulamayan bilim dallarının tam ve eksiksiz uygulanmasını gerektiren bir bilim dalıdır. Bunun kav
ranamamış olması, kooperatifçilik eğitimi, kooperatifçilik prensiplerinin sıralanması ve kooperatif
lere muhasebeci yetiştirilmesi gibi dar bir çerçevede ele alımın ştır. Üniversitelerimizdeki yeni düzen
lemelerden sonra kooperatifçilik bilim dalının bir seçmelik ders ile birlikte, İktisadi veya İdari Bilim
ler Fakülteleri bünyelerinde yer alması, konuya ne derece ciddi yaklaşıldığım ortaya koymaktadır.

Bu konuda en önemli eksiklik ise, araştırmaların yetersizliğidir, llni temelin zayıflığı ve Türk 
toplumunun özelliklerine uygun bir gelişme göstermeyişi, araştırmaların çoğunu mevcut kooperatif
lerin durumunu tesbitten ödeye gidemeyen raporlar haline getirmiştir.Bu yüzden de, kooperatifçilik 
eğitiminde toplumun yönlendirilmesi konusunda önemli gelişmeler elde edilmesi mümkün olamamış 
tir.

Bu üç önemli darboğazın dışında, bir bakıma bunların neticesi olarak kooperatif harekette ö- 
nimli diğer bazı problemler de halen gündemde bulunmaktadır.

Kırsal alanda faaliyet gösteren kooperatiflerin sayı ve çeşit yönünden aşırı şekilde dağınık bir 
gelişme göstermesi, bu alanda belli bir kooperatifçilik politikasının uygulanmasını zorlaştırmıştır.Bu 
duruma, daha önceki yıllarda politik ve ideolojik çekişmelerin de önemli ölçüde sebep olduğu bilin
mektedir. Kooperatif hareketin belli yönleri, siyasi iktidarların çıkarları yönünde, ya aşırı derecede 
desteklenebilmiş veya aşırı derecede kısıtlanmaya çalışılmıştır. Bu yüzden kırsal alandaki kooperatif 
hareket bugün bile tesirini sürdürebilecek bir tarzda politize sayılabilir.

Kırsal kooperatiflerin uygun ve esnek tek bir model altında yönlendirilmelerinin mümkün ola
mayışı yanında bu yapı içinde aktarılan Devlet kaynaklarının denetimini müessir şekilde sağlama en
dişesi kooperatiflerin kendi kendilerini denetlemeleri mümkün olamadığından Devlet birim seviyede 
denetlemesini gerektirmiştir. Bunun sağlanabilmesi için, birçok kamu kuruluşunun görevlendirilme- 
si zorunlu hale gelmiştir. Kooperatiflerle görevli kamu kuruluşları arasında koordinasyonun, dağınık 
yapı sebebiyle sağlanamayışı, kooperatif harekette önemli ölçüde kaynak israfına yol açmıştır.



Belli kooperatiflerin belli menfaat gruplarına hizmet götürme gayretinde olmaları, kırsal alanın 
önemli müşterek ihtiyaçlarını temin etme yolunda birleşmelerini, iktisadi olmasına rağmen önlemiş
tir. Kooperatiflerin bölgesel ve milli seviyede teşkilatlanmaları, kooperatifçilik mevzuatının esnek 
olmayan özelliği yanında (mesela birlik kurulmasında kooperatiflerin azami 30.000 TL. ile iştirak 
etmeleri halen geçerli bir durumdur.), kooperatif üst yöneticilerinin işbirliğinden kaçınmaları yüzün
den de engellenmektedir. Çünkü kooperatiflerin yönlendirilmesi, genel kurullara bile iştirak edeme
yen ortaklardan ziyade, toplanabildi ortaklar veya Devlet tarafından seçilen ve tayin edilen yöneti
cilerin tutumlarına büyük ölçüde bağlıdır.Aslında uluslararası kooperatifçilik prensiplerinden birinin 
de "kooperatifler arası işbirliğinin sağlanması" olduğunu bilmeyen yöneticilerin bulunmaması gere
kir.

Yukarıda sayılanların yanında; kooperatiflerin ortak tasarruflarını, batı kooperatifçiliğinin en 
önemli hareket noktalarından olan "Köyün Parası, Köye" motifine uygun olarak toplayamamaları, 
kooperatiflerin finansman yönünden dışa bağımlılıklarına sebep olmuştur. Uzun vadede mümkün ol
sa bile, ortak veya kırsal kesim tasarruflarının toplanması sağlanarak kurulacak bir Kooperatifler 
Bankasının teşvik edilmesi yararlı olacaktır.

Sonuç olarak kırsal kesim kooperatifçiliğimiz, özellikle ekonomimizin dışa açılma vetiresine 
girdiği ve büyük ve olumlu bir değişmeye mütemayil olduğu bu dönemde, bu gelişme hamlesini des
tekleyecek bir yapıya kavuşturulmak zorundadır. Bunun sağlanması için de kooperatiflerin, iktisadi 
hayatın sert ve acımasız şartları içinde kendi kendine ayakta durabilecek bir yapıya kavuşturulması 
için gerekli tedbirler alınması zorunluluğu vardır. Bu tedbirler kısa dönemde bazı sarsıntılara yol a- 
çabileceklerdir. Ancak uzun dönemde başarılı olunacağı gerçeği gözönüııe alınmadıkça, kooperatif
lerin Devletin imkanlarını rasyonel şekilde değerlendiren ve kendileri hamle yapabilen teşkilatlar ol
maları sağlanamayacaktır.

2. KOOPERATİF DIŞI İKTİSADİ TEŞKİLATLANMA :

Kırsjl alanın iktisadi teşkilatlanmasında başarı, uygulanacak modelin değişen ve gelişen iktisa
di şartlara uyum sağlayabilmesiyle yakından ilgilidir. Türk kırsal kesiminde iktisadi teşkilatlanmanın 
ana modeli, kooperatifleşme olarak kabul edilegelmiştir. Ancak kooperatiflerin yeterli olamadığı 
yerierde, bu aracı destekler mahiyetteki diğer işbirliği şekillerinden yararlanma konusu da önem arz 
etmektedir. Tarım üretimi sürecinin safhalarına uygun olarak kooperatif dışı iktisadi işbirliği şekille
ri üç ana grupta incelenebilir.

a) Finansman,
b) Tarım üretim faktörlerinin rasyonel kullanımı,
c) Tarım ürünleri pazarlaması,

2.1. Finansman

Kooperatiflerin sermaye şirketinden çok şahıslar topluluğu olma özelliği ve buna bağlı o- 
larak şekillenen "bir ortağa bir oy" prensibi, sermaye teminini belli ölçülerde güçleştirmektedir. Ge
lişme sonucu meydana gelen fonksiyon değişmesinin kooperatiflerde sermaye ihtiyacını artırması, 
finansman tedarikini daha önemli hale getirmiştir. Finansman darboğazının aşılmasında,Devletin ve
sayetini de beraberinde getiren kamu kaynaklarından faydalanma yerine, büyük ölçekli kooperalif 
yatırımlarının "anonim şirket statüsü"nde gerçekleştirilmesi, daha rasyonel bir hareket tarzı olmak
tadır. Türkiye'de bazı örneklerine rastlanan bu uygulamanın, kooperatif hareketin bağımsız gelişme
si açısından daha da yaygınlaştırılması faydalı olabilir.



Bunun dışında, tarımda üretimin daha büyük işletmelerle yapılması, miras yoluyla işletmele
rin daha da küçülmesinin önlenmesi, böylece finansman yönünden daha güçlü birimlerin teşkili için 
kırsal alanda ''aile şirketleri" şeklindeki teşkilatlanmanın teşviki de olumlu sonuçlar verebilir. Batı' 
da özellikle Fransa'da bu konuda önemli gelişmeler olduğu bilinmektedir.

2.2. Tarımda Üretim Faktörlerinin Rasyonel Kullanılması :

Tarım faktör ve girdilerinin rasyonel kullanımında hizmet kooperatiflerinin etkileri sınırlı 
kalmaktadır. Faktör kullanımının özellikle işletme bazında rasyonelleştirilmesi konusunda koope
ratif dışı işbirliği şekillerinden büyük ölçüde faydalanmak mümkündür.

Bu bölümde hemen bütün Kalkınma Planlarında yaygınlaştırmaları hedef alınan, üretim fak
törlerinin ve özellikle makinalann kullanımında tarım işletmeleri arasındaki işbirliği şekilleri, dün
ya uygulamalarının ışığında 4 grupta toplanabilir. Bu sınıflamada basitten karmaşığa doğru bir sı
ralama esas olunmaktadır.

a) Komşu Yardımlaşması :

Tarım işletmeleri arasındaki daha çok örf ve adetlerden ve karşılıklı dayanışma ihtiyacın
dan kaynaklanan ve belli bir kaideye ve sözleşmeye bağlı olmaksızın ortaya çıkan, aynı zamanda 
ferdi işletmelerin yapısında değişikliğe sebep olmayacak şekilde üretim faktörlerinin değiş - toku- 
şunu sağlayan işbirliği şekilleri bu grupta ele alınmaktadır.-

Komşu yardımlaşmasının esas önemi, daha entegre teşkilatlanmalar için temel teşkil etmesin
den ileri gelmektedir. Bu yüzden bu tür yardımlaşmanın yaygınlık derecesi, kırsal kesimin işbirliği
ne yatkınlığı bakımından önemli bir gösterge olarak kabul edilmektedir. Türk köylüsünün "keşik", 
"değişik", "imece", "hap" gibi oldukça yaygın ve etkili yardımlaşma şekillerine sahip olması göz 
önüne alındığında, "Türk köylüsü feydiyetçidir" tarzındaki yaygın kanaatin yerinde olmadığı söy
lenebilir.

b) Üretim faktörlerinin ortaklaşa kullanımı :

İşletmecinin karar aİma hürriyetinin büyük ölçüde korunmasını mümkün kılma özelliğinden 
dolayı bu tür işbirliği şekilleri kırsal alanda kooperatif model dışında en yaygın teşkilatlar olarak 
göze çarpmaktadırlar. Bu işbirliği şekillerini uygulamadaki önemleri dikkate alınarak üç bölümde 
ele almak mümkündür.

ba) Ortak nıakina kullanımı :

Tarım üretiminde canlı varhğa bağlılık sebebiyle işlerin sınırlı sürelerde bitirilme mecburi
yeti tarım işgücünün verimliliğini artırmanın gerekli oluşu, hızla artan nüfusun tarım ürünü ilıtiyac 
mn karşılanması zarureti, tarımda makinalaşıııayı zorunlu hale getirmektedir. Dünya'da tarım üre w 
minin genellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerde gerçekleştirilmesi, makiııalaşmada rasyonel dav
ranmayı güçleştirmektedir. Bu konuda alınacak tedbirler dört ana bölümde toplanabilir:

a) Merkezi idareli ekonomik sistemlerde olduğu gibi işletmelerin ferdi mülkiyet kaldırılarak 
birleştirilmesi,

b) Ferdi mülkiyet esas alınarak toprak reformu tedbirleriyle işletme büyüklüklerinin düzenlen
mesi,

c) Tarımın yapısı değiştirilmeden, bu yapıda rantabl olabilecek özellikte tarım makinalanmn 
imali,

d) Makinalann ortak kullanımının teşviki,



Bu tedbirlerden birincisi haricindekiler Türk köylüsü ve çiftçisi için düşünülebilir. Tartın Re
formu ve buna bağlı olarak tarım işletme büyüklüklerinin yeniden düzenlenmesi Anayasa gereği o- 
larak gündemdedir. Ancak uzun vadeli ve zor bir tedbirdir. Tarımın yapısının bugünkü yapısına uy
gun makiııalar ve özellikle küçük tip traktör imali konusunda faaliyetler yapılmakla beraber,bu ted
bir tarım faaliyetlerinin belli alanları, mesela bağ - bahçe ve bazı tarla bitkileri üretimi için sözko- 
ııusu olabilir. Ancak elde mevcut ıııakina parkının kısa ve orta vadede yenilenmesi mümkün olmadı
ğı gözöııüne alınırsa, makina kullanımında ran tabili tenin sağlanmasında, ortak kullanma en çıkar 
yol olarak görülmektedir. Tamamen iktisadi düşünce mantığı içinde, ortak makina kullanmanın ge
rekliliği ortaya çıkmakla beraber, bu konuda sosyo - kültürel ve psikolojik bir takım engeller aşıla
madığı takdirde, başarılı olunacağı düşünülemez. Bu sebeple Türk köylüsünün ortak makina kullan
ma konusundaki düşünce tarzı ve eğilimlerinin iyi bilinmesi ve teklif edilecek modellerin bu eğilim 
ve fikri yapıya mümkün mertebede uygun olıuası önem arz etmektedir.

Ortak makina kullanımında dünyada çeşitli modeller uygulanmaktadır. Önemli görülen üçü kı
saca burada incelenecektir.

Müşterek mülkiyeti esas alan Makina Ortaklıklarında hukuki statü olarak 3 - 5 üyeli ortaklıklar 
şeklinde dernek veya basit ortaklık şekli esas alınmaktadır. Daha büyük gruplarda ise dernek yanın
da kooperatif şeklinde ortaklıklar da kurulmaktadır. Müşterek mülkiyetin yanında, organizasyonun 
sağlanmasının pahah olması ve makinalarm itinalı kullanımının zorluğu gibi dezavantajları olan bu 
model, daha ziyade devlet desteği ile başardı olabilmekte, diğer bir ifadeyle doğacak zararların 
devletçe, kırsal kesimin lıimayesi gözetilerek karşılanması bu tür ortaklıkların devamını sağlamak
tadır.

Makina Müteahhitliği, özellikle ihtisas gerektiren makinalarm belli kimseler tarafından diğer 
işletmelerde kullanılmasını mümkün kılan bir uygulamadır. Bu uygulama, ülkemizde son yıllarda 
biçer - döver ve traktör kullanımında yaygınlaşmaktadır. Makinalaruı özel mülkiyette olması, itina
lı kullanma ve oldukça esnek bir uygulamaya imkan verme gibi özellikleri dolayısıyla teşvik ve yay
gınlaştırılması faydalı bir model olarak ortaya çıkan makina müteahhitliğinin Türk köy yapısına 
uygun olduğu söylenebilir.

Makina Birlikleri, ilk olarak Federal Almanya'da "Makina Bankası" adıyla ortaya çıkmıştır.
Bu müşterek makina kullanma şekli, organizasyon yönünden Türkiye'deki Otobüs Şirketleri tara
nın, tarım makina hizmetleri konusuna uygulanması şeklinde düşünülebilir. Atıl kapasite sebebiyle 
makina hizmeti arz edenlerle,iktisadi olmadığı için makina satın almayıp, bu hizmeti işletme dışın
dan talep edenlerin, belli bir haberleşme ağı içinde organize olmaları sistemin esasııu teşkil etmek
tedir. Yılda bir veya iki defa toplanan genel kurul, makina hizmetlerinin fiyatlarım tesbit etmekte, 
küçük birliklerde fahri, büyüklerde profesyonel çalışan yöneticiler Makina Birliğinin temsil edilme 
si, üyeler arası haberleşme ve iş akışının düzenlenmesini sağlamakta, rAakiııa hizmetleri konusunda 
ortaya çıkan anlaşmazlıklar genel kurulca seçilen uzlaştırma heyetlerince çözüme kavuşturulmak
tadır. Ferdi işletmeler yanında, makina ortaklıkları ve müteahhitlerinin de birlik bünyesinde faali
yet göstermeleri mümkündür. Gönüllü iştirak, özel mülkiyet ve makinalarm sahipleri tarafından kul
lanılmasının sağladığı faydalar, bu tür modelden Türk kırsal kesimi için de yararlanılabileceği fikri 
desteklenmektedir.



bb ) Örtük işletme Binaları :

Tarımın modernleşmesi, tarım işletmelerinde bina yatırımlarını önemli ölçüde artırmakta
dır. Bu sebeple binaların ortak kullanımı konusunda önemli gelişmeler olmaktadır. Makina hangar
ları, yem depoları, soğuk hava ve diğer ürün muhafaza yerleri ve benzeri konularda ortak bina kul
lanımı yaygınlaşmaktadır. Ortaklaşa hayvan barınakları konusu da önem arz etmektedir. Ancak, 
hayvancılık üretiminin özelliği dolayısıyla, her üreticinin kendi hayvanları için özel bölüme salıip 
olduğu; doğum, genç hayvanlar, alet makina, banyo, tuvalet gibi bölümlerin ortaklaşa kullanıldığı 
modeller yaygınlaşma eğilimi göstermektedir. Bu yolla bina yatırımlarından önemli ölçüde tasarruf 
sağlanması mümkün olmaktadır.

Ülkemizde işletmeler bazında projeye dayalı tarım yatırımlarının kredilendirilmesinde, ortak 
bina kullanımı tarzındaki işbirliğini teşvik edecek tedbirlerin alınması mümkündür.

bc) Ortak İşgücü Kullanımı :

Türk kırsal kesiminde kökü oldukça eskilere dayanan işgücü mübadelesi bugün de özellikle 
yoğun işgücüne dayanan üretim faaliyetlerinde "keşik" "değişik”, "imece" gibi adlarla yaygın ola
rak uygulanmaktadır. Bu tarz işbirliğinin şuurlu ve daha etkili bir şekilde uygulanmasını sağlamak 
faydalı olacaktır. Hasat zamanında meydana gelen iş azamilerinin kırılması mümkün olmadığından 
önemli ürün kayıpları meydana gelmektedir. (Mesela Ege Bölgesinde hasadında 3 el pamuk
tarlada bırakılabilmektedir.) Bazı mevsimlerde köy toplumumuzda yaygınlaşan "kahvede oturma" 
olayının karşılıklı yardımlaşma yönüne mobilize edilmesi ise ortak işgücü kullanımını sağlamada 
önemli ve lıılli güç meselelerimizden biridir.

c) İşletme Dalı Ortaklığı ve Ortak Tarım İşletmeciliği ;

İşletmelerin belli dallarda (hayvancılık, meyvecilik vb) ortak üretim yapmalarını sağlayan 
işletme dalı ortaklığı ve iki veya daha fazla işletmenin tamamen birleştirilerek ortık bir tırım iş
letmesinin ortaya çıkması şeklindeki işbirliği şekilleri, tarımda işbirliğinin entegrasyon derecesi en 
yoğun olan ileri modellerini teşkil etmektedir. Ancak çiftçilerin karar alma hürriyetlerinden, kur
dukları ortaklık lehine büyük ölçüde feragat etmelerini gerektirmesinin bu modellerin uygulanması
nı sınırlandırmaktadır. Bu tür ortaklıkların, anavatanları sayılan Fransa'da, daha çok akrabalar ara
sında teşkil edildiği bilinmektedir. Tarım işletmelerimizle çiftçi ailesinin ayrılmaz bir bütün olduğu 
ve kırsal kesimin muhafazakar hayat tarzı dikkate alındığında bu tür ortaklıkların, ülkemizin köy 
kesiminde de ancak akrabalık ilişkilerine dayalı olarak kurulmalarının mümkün olabileceği düşünü
lebilir. Ayrıca bu tür bir uygulamanın yaygınlaştırılması, onceKİ bölümlerde de kısaca temas edildi
ği gibi, miras yoluyla arazilerin parçalanması olayının etkilerini bir ölçüde hafifletebilecek bir ted
bir olarak da önem arz etmektedir.

2.3. Tarım Ürünü Pazarlaması ;

Türkiye gibi tarım ürünü deseni fevkalade çeşitli olan ülkelerde, tarmı ürünlerinin pazar- 
laıımasını klasik kooperatif modelle gerçekleştirmek tam manasıyla mümkün olamamaktadır. Bu 
sebeple, Türk Tarım Satış Kooperatifçiliği uygulamasında geleneksel taran ürünlerinin ihracâata 
dönük pazarlanması konusu dışında başarılı olunduğu söylenemez. Bu ürünler dışında özellikle seb
ze - meyve ve hayvani ürünler konusunda çalışan T.S.K. Birliklerinin ve tü konuda bir birliğe bağlı 
olmadan çalışan Tarım Satış Kooperatiflerinin etkili bir faaliyet gösteremedikleri, hatta bazılarının 
tasfiye edilmek zorunda kalındığı bilinmektedir.



Bu sebeple tarım ürünü pazarlaması konusunda; çiftçilerin pazarlık güçlerinin artırılması, ürün 
kalitesinin yükseltilmesi, standart üretimin gerçekleştirilmesi, ürün fiyatlarının makul seviyelerde 
tutulması gayesiyle belli ürünler için "Üretici Birlikleri" şeklinde bir teşkilatlanma önemli fonksi
yonlar icra edebilirler. Üretici ve abalar arasında anlaşmaya dayanılarak kurulan ve üreticilere bü
yük maddi yük getirmeyen bu tür teşkilatların özellikle kuruluş dönemlerinde mali yönden Devlet 
tarafından desteklenmeleri uygun olacaktır.

2.4. Darboğazlar :

Bu konuda Türkiye'de henüz yaygın bir uygulama olmadığından, en önemli darboğazı, 
konunun teorik temellerinin öğrenilmesi, bu bilginin yaygınlaştırılması ve bu konuda kırsal kesim
de temel araştırmaların yapılması teşkil (etmektedir. Ayrıca, uygulamayı kolaylaştıracak özel huku
ki düzenlemelerin olmayışı da, bu konuda önemli bir engel olarak ortaya çıkmaktadır.

C- KIRSAL ALANDA TEŞKİLATLANMA YÖNÜNDEN
ALINMASI GEREKLİ TEDBÎRLER

Kırsal alamn daha etkili bir teşkilatlanmaya kavuşturulması için alınması gerekli tedbirler, 
önceki bölümlerde tesbit edilen durum ve darboğazlar çerçevesinde; mesleki - sosyal ve iktisadi teş- 
kiiatlama yönünden iki ana bölümde ele alınması uygun görülmüştür.

1. Mesleki ve Sosyal Teşkilatlanma Konusundaki Tedbirler :

Kırsal alanda mesleki ve sosyal teşkilatlanma konusunda, mevcut uygulamadaki dağınık 
lığı giderecek köklü bir reorganizasyona ihtiyaç vardır. Bu gayeyle bu alanda hizmet veren kuruluş
ların bir çatı altında toplanmalarının Beşinci Plan Döneminin ana hedeflerinden biri olarak kabul e- 
dilmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür.Böylece kırsal alanda mesleki ve sosyal açıdan hizmet 
veren çiftçi ve köylü kuruluşlarımı! gerek mali ve gerekse fonksiyonel açıdan güçlenmeleri müm
kün olacaktır. Bugün için kırsal alanın en büyük grubunu teşkil eden çiftçilerin temel yapı ve ihti
yaçlarını gözönüne alan bir reoıganizasyon, uygulamada kolaylıklar sağlayacaktır. Kurulacak tek 
bir teşkilat etrafında mesleki ve sosyal açıdan birleşme, bu konuda en fazla yakınılan siyasi kutup
laşmaları bir ölçüde önleyebilir ve kırsal alanda yaşayanlar böyle bir kuruluşa daha şuurkı bir şe
kilde sahip çıkabilirler. Ayrıca gerek kırsal kesimden, gerekse Devletten mesleki ve sosyal açıdan 
sağlanacak kaynakların kullaıumında daha rasyonel davranmak mümkün olacaktır. Kırsal alandaki 
mesleki ve sosyal teşkilatlamayı bir bütün olarak ele alacak böyle bir modelin gerçekleştirilmesi u- 
zun vadeli bir program içinde ele alınmalıdır. Kırsal alanda kurulacak yeni teşkilatın; ortak kullanı
mın sözkonusu olduğu sular, çayır - ıner'a, koruluk vb. konularda bugün oldukça yetersiz olan 
kontrol ve muhafaza tedbirlerini daha etkili şekilde yürütülmesi mümkün olacaktır.

Tarım üretiminin korunması konusunda görevli Çiftçi Malları Koruma Teşkilatının lağvedile
rek, bu fonksiyonun çiftçinin kendi kuracağı bir teşkilat tarafından üstlenilmesi, çıkacak anlaşmaz 
liklarııı daha makul müddetlerde halledilmesi mümkündür. Ancak anlaşmazlıkların bu yolla çözüle- 
mediği hallerde, normal hukuki yolların açık olacağı tabiidir.

Kırsal alanda özellikle tanm faaliyetleri ile ilgili istatistiki bilgiler yanında, planlamaya esas 
teşkil edecek verilerin toplanması önem arz etmektedir. Kırsal bir yerleşme merkezinin bütünü ele 
alan bir teşkilatın bu konuda daha etkili bir faaliyet göstereceği şüphesizdir.



Mesleki ve sosyal teşkilatlanmanın birciden yönetilmesi faaliyetlerde etkililiği sağlnna yanın 
da, bu tıir teşkilatların bugün içinde bulundukları ıııali güçlükleri de ortadan kaldıracaktır.

2. İktisadi Teşkilatlanma Konusunda Tedbirler :

Devletin kırsal alanda kooperatifleşmeyi kalkınmanın bir aracı olarak ciddi şekilde benim
semesi sağlanarak, bu konudaki diğer tedbilerin etkililiği artırılabilir, bu bakımdan kırsal alanda 
takibedilecek kooperatifçilik politikasının ilk planda tesbiti gereklidir, bu politikaların yürütülme
sinde başarı sağlanabilmesi için Tarım Kooperatinerinin hepsini bir Bakanlık bünyesinde topla
mak yerinde olacaktır. Böylece kooperatiflere finansman sağlayan kuruluşların, kooperatifler üze
rinde aşırı müdahalesi önlenecektir. Genel Kooperatifçilik politikası olarak; kooperatifleri Devlet 
kaynaklarıyla aşırı desteklemek yerine, onları kendi kaynaklarıyla varlıkların sürdürebilen kuru
luşlar olmaya yöneltmek yolu benimsenmelidir.

Tarım kooperatiflerinin çok yönlü tek tip hale getirilmeleri, çeşit ve sayı yönünden mevcut 
karışıklığı önleyecektir, bunun için bölgede mevcut kooperatiflerin en kuvvetli olan etrafında bir
leştirilmeleri sağlanmalıdır. Bu gayeyle son yıllarda üzerinde önemle durulan "Merkez Köy" uygu 
lamasının temel olarak alınması tutarlı bir yol olacaktır. Bu gerçekleştirilirse, kırsal kooperatif ha 
reketiııin en önemli meselesi olan üst teşkilatlanmanın sağlam bir temele oturtulması mümkün ola 
çaktır.

Üst teşkilatlanmanın, bölgesel seviyede tamamlanması, bugün birçokları proje safhasında ka
lan yatırımlara sağlanan ıııali kaynakların en önemli hedefler doğrultusunda rasyonel kullanımını 
sağlayacaktır.

Kooperatiflerin finansmanında kooperatiflerin ortak tasarruflarına dayanan bir merkezi kuru 
tuşun biran önce kurulması kaçınılmazdır. Devletin kooperatiflere sağladığı krediler, kuruluş saha 
smda bu kuruluşa kanalize edilerek yardımcı olunmalı, ancak bu destek belli bir zaman planına da 
yandırılmalıdır. Üst teşkilatlanma konusunda, belli ve özellikle ihracaata dönük ürünler konusun
da ihtisaslaşmış kooperatiflerin birlikler kurmaları yolunun açık bırakılması önem arz etmektedir.

Kooperatiflerin bölge birlikleri vasıtasıyla tarıma dayalı sanayiye dönük anonim şirketler 
kurmaları teşvik edilmelidir. Kooperatiflerin öz sermaye teşkili konusunda karşılaştıkları darbo
ğazların bu yolla önlenmesi mümkündür.

Bütün tarım kooperatiflerinin "Tarım Kooperatifleri Merkez Birliği" çattıı altında toplanma
ları, kooperatifçilik politikalarının kırsal kesimin yapısı ve ihtiyaçları konusunda yönlendirilmesin 
de, önemli yararlar sağlayacaktır. Ayrıca bu merkez bünyesinde teşkil edilecek, "Denetim Teşki
latı" kooperatiflerin kendi kendini denetimini sağlamanın tek yolu olarak görülmektedir. Bütün 
kooperatifleri içine alan böyle bir denetim faaliyetinin, sadece muhasebe kayıtlarının incelenmesi 
tarzındaki bugünkü uygulamayı kooperatifçilik yönünden daha olumlu bir yapıya kavuşturacağı 
şüphesizdir. ı

Kooperatif hareketin Türkiye uygulamasında en önemli darboğazını eğitim faaliyetlerinin za 
yıllığı teşkil etmektedir. Finansman ve denetim konusunda tamamen devlete bağımlı olarak geli 
şen kooperatifler ve birlikleri bu konuda yeterli bir faaliyet gösterememişlerdir. Kooperatiflerin 
bölgeler seviyesinde " Kooperatifçilik Araştırma ve Eğitim Enstitüleri" kurmaları ve bu kuruluşla 
ra imli destek sağlamaları zorunludur. Bu yapılamadığı için eğitini için ayrılan fonlar geregi gibi 
değerleııdinlenıemektedir. Bu enstitüler vasıtasıyla kırsal kooperatif hareketinin gerek iktüaui, ge
rekse sosyolojik problemlerinin tesbiti mümkündür. Ancak böyle kuruluşların eleman ih tiyacının



temini kullusunda konuyla ilgili üniversite birimlerine büyük görevler duşrçiffKy*»*. kooperatifçilik 
teorisinin temel bilgileri yanında kooperatifçilik ilminin uygulamaya dönük konularında üniversite
lerde dalıa ciddi çalışmaların yapılması sağlanmalıdır.

kooperatifçilik yaygın eğitimi konusunda ise, Devletin, kitle haberleşme araçlarını kırsal akl
ı m ı  sosyo - kültürel yapısını daha ciddi şekilde ele alarak yönlendirmesi zorunludur. Ancak bu ko
nuda fayda sağlayacak araştırmaların azlığı da dikkate alınarak, bit konuda da Devletin "koopera
tifçilik Araştırma ve Eğitim Enstitüleri" kurulmasına yardımcı olması kaçınılmazdır.

Ayrıca egiıiın faaliyetlerinin yönlendirilmesi konusunda Türk Kooperatifçilik Kurumıııum 
i.ıikaıı ve tecrübelerinden faydalaııılıııalıdır.

dimin sayılan bu teılmirlerin tutarlı bir şekilde uygulanması, kooperatifçilik konusundaki hu
kuki ı,ıcv/uaım, uygulamaları kolaylaştıracak şekilde yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.

Kooperatif dışı iktisadi teşkilatlanma konusu kooperatiflerin tek tipe indirgenmesinden dola

yı daha oüyuk önem kazanacaktır. Tarım işletmelerinin küçük ve parçalı yapılarının daha da artma
sının önlenmesi içiıı özellikle akrabalık ilişkilerine dayanan küçük gruplar halinde ortaklıklar kur
maları teşvik edilmelidir. Ortak makiııa kullanımı ve diğer işbirliği şekillerinin teşviki sağlanmalı, 
uu konuda özellikle, kırsal kesim için basil ve uygulama imkanı veren hukuki mevzuat geliştirilme
lidir.

Kırsal kesimin sosyo - kültürel özelliklerine uygun işbirliği şekilleri, bölgesel özellikler dikkate 
alınarak ülke çapında düzenlenecek araştırmalarla tesbit edilmelidir.
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•—1._______________



TARİH
ÖDONÇ ALANIN 

ADI İMZASI

ıHi" U n  0  ıtfıM . ı Hcia
1

l L İ İ \

1 L y J ;

İ6$itLO ı ^ 4 a—\T<"

f e s ,  i?j! )^- A-Sik-, (\v*ı.tr,i
x 7l 

^ . î? fYÎ Ap.üior^

A", 6ry o L ) ^7
M . 4/6/X;

t {-{OtlıCLo

.^ov>2 ’̂ -Fj i Fr". 'vr\.A\.



•? ■
• i '

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

	0000
	0001
	0002
	0003
	0004
	0005
	0006
	0007
	0008
	0009
	0010
	0011
	0012
	0013
	0014
	0015
	0016
	0017
	0018
	0019
	0020
	0021
	0022
	0023
	0024
	0025
	0026
	0027
	0028
	0029
	0030
	0031
	0032
	0033
	0034
	0035
	0036
	0037
	0038
	0039
	0040
	0041
	0042
	0043
	0044
	0045
	0046
	0047
	0048
	0049
	0050
	0051
	0052
	0053
	0054
	0055
	0056
	0057
	0058
	0059
	0060
	0061
	0062
	0063
	0064
	0065
	0066
	0067
	0068
	0069
	0070
	0071
	0072
	0073
	0074
	0075
	0076
	0077
	0078
	0079
	0080
	0081
	0082
	0083
	0084
	0085
	0086
	0087
	0088
	0089
	0090
	0091
	0092
	0093
	0094
	0095
	0096
	0097
	0098
	0099
	0100
	0101
	0102
	0103

