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ÖNSÖZ 

Devlet Planlama Teşkilatı'nın Kuruluş ve Görevleri Hakkında 540 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname, iktisadi ve sosyal sektörlerde uzmanlık alanları 
ile ilgili konularda bilgi toplamak, araştırma yapmak, tedbirler geliştirmek ve 
önerilerde bulunmak yolu ile Devlet Planlama Teşkilatı'na, Kalkınma Planı 
çalışmalarında yardımcı olmak, plan hazırlıklarına daha geniş çevrenin 
katkısını sağlamak ve ülkemizin bütün olanaklarını değerlendirmek üzere 
sürekli ve geçici özel ihtisas komisyonlarının kurulacağı hükmünü getirmektedir. 

Başbakanlığın 1.4.1993 tarih ve 93/7 sayılı Genelgesi uyarınca kurulan 
Özel İhtisas Komisyonlarının hazırladığı raporlar, 7. Beş Yıllık Kalkınma Planı 
hazırlık çalışmalarına ışık tutacak ve toplumun çeşitli kesimlerinin görüşlerini 
Plan metnine yansıtacaktır. Komisyonlar çalışmalarını, sözkonusu Başbakanlık 
Genelgesi, 29.9.1961 tarih ve 5/1722 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 
yürürlüğe konulmuş olan tüzük ve Teşkilatımız tarafından hazırlanan Yedinci 
Beş Yıllık Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyonu Raporu genel çerçevelerini 
dikkate alarak yapmışlardır. 

Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı ile istikrar içinde büyümenin 
sağlanması, sanayileşmenin başarılması, uluslararası ticaretteki payımızın 
yükseltilmesi, piyasa ekonomisinin geliştirilmesi, ekonomide toplam verimliliğin 
arttırılması, sanayi ve hizmetler ağırlıklı bir istihdam yapısına ulaşılması, 
işsizliğin azaltılması, sağlık hizmetlerinde kalitenin yükseltilmesi, sosyal 
güvenliğin yaygınlaştırılması, sonuç olarak refahın arttırılması ve 
yaygınlaştırılması hedeflenmekte, yirmibirinci yüzyılda dünya ile bütünleşme 
amaçlanmaktadır. 

Ülkemizi 2000'li yıllara taşıyacak ve önemli bir dönemi kapsayacak olan 7. 
Beş Yıllık Kalkınma Planı çalışmalarına toplumun tüm kesimlerinin katkısı, özel 
ihtisas komisyonları kurularak sağlanmıştır. Planların demokratik katılımcı 
niteliğini güçlendiren Özel İhtisas Komisyonları çalışmalarının dünya ile 
bütünleşen bir Türkiye hedefini gerçekleştireceğine olan inancımla, konularında 
ülkemizin en yetkili kişileri olan Komisyon Başkan ve Üyelerine, çalışmalara 
yaptıkları katkıları nedeniyle teşekkür eder, Yedinci Beş Yıllık Kalkınma 
Plam'nın ülkemize hayırlı olmasını dilerim. 
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ÖNSÖZ 

1990 Genel Nüfus Sayımı sonuçlarına göre, 1985-1990 döneminde 

Türkiye'de nüfusun yıllık ortalama artış hızı; kırsal alanda %- 

5.56 olmasına karşılık, kentlerde aynı oran %43.1'dir. Köylerde 

yaşayan nüfusun ülke genel nüfusu içindeki payı %40.99'dur. 

Kentlerde artan nüfusu özümleyecek bir sanayi ve hizmet sektörü 

geliştirilememiştir. Türkiye'de işşizlik oranı 1993 yılı 

itibariyle %14'e ulaşmıştır. Göç ve istihdam sorunlarının ana 

kaynağı kırsal alandır. Kent-kır farklılaşmasındaki dengesizliğin 

sürmesi sorunu giderek büyütmekte ve çözüme ulaşmak 

güçleşmektedir. 

Bu rapor, Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı VII. 

Beş Yıllık Kalkınma Planı çalışmaları çerçevesinde 93/7 Sayılı 

Genelge gereğince oluşturulan "KIRSAL SANAYİ ÖZEL İHTİSAS 
KOMİSYONU" tarafından hazırlanmıştır. Rapor, genel olarak, 

komisyon üyesi uzman, araştırmacı, öğretim üyesi ve uygulayıcı 

kurum temsilcilerinin ortak görüş ve önerilerini içermektedir. 

Ancak "kırsal sanayi" taşıdığı çok boyutluluk niteliğinden 

dolayı, çok faktörlü bir planlamayı; bölgesel potansiyel ve 

özellikler ile insan faktörünü dikkate alan bir uygulamayı 

gerektirmektedir. Bu durum Komisyon'un çalışma tarzını da 

etkilemiş; grup çalışmalarında kırsal sanayi uygulamaları 

süreçlerinde karşılaşılması muhtemel spesifik sorun ve konulardan 

ziyade, genel ve ilkesel konular üzerinde durulmuştur. Böylece, 

komisyon üyeleri arasında "görüş birliği" ana ilkeler ve 

yaklaşımlar temelinde sağlanmaya çalışılmıştır. 
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Kırsal alanda sanayileşme, özünde, kent-kır arasındaki 

sosyokültürel ve ekonomik farklılıkların optimum bir dengeye 

kavuşturulmasını; kırsal nüfusu yerinde kalkındırmayı, bir başka 

deyişle göç ve istihdam sorunlarını yerinde çözmeyi amaçlayan 

politik bir tercihdir. Kırsal alanda sanayileşme, öncelikle bir 

kalkınma sorunudur. Bu kavram etrafında geliştirilecek her türlü 

plan ve programda kaçınılmaz olarak kalkınmanın genel sorunları 

ile uygulama ilkeleri gözardı edilmemelidir. Bu nedenle, "Kırsal 

sanayi"lerin temel işlevi "kırsal kalkınma" çabalarını 

süreklilik/kalıcılık temeline kavuşturmak ve giderek kır-kent 

arasındaki ekonomik ve toplumsal bütünleşmeyi sağlamaktır. Bu 

hedefe ulaşmada sanayileşmenin rolü, kırsal hanelerde gelir 

artışı yaratmak, sanayi tipi üretim ve hizmet organizasyonları 

aracılığıyla modernleşmeyi sağlamak ve giderek refah toplumuna 

ulaş ;ak olmalıdır. 

Ayrıca tarım ve hayvancılığın kırsal ekonomilerin temelini 

oluşturması ve nüfusun büyük bir bölümünün geçimini bu 

etkinliklerden sağlaması; kırsal sanayilerin oluşturulmasında 

tarım kesiminin bir başlangıç noktası olarak ele alınmasını 

gerektirmektedir. 

Özetle, "kırsal kalkınma" ile "kırsal sanayi" arasında sıkı bir 

ilişki bulunmakta ve bu nedenle kırsal alanda sanayileşme 

girişimlerinin kırsal kalkınma ile birlikte ele alınması ve 

uygulanması gerekmektedir. 
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Sorunun çözümü, başta insan olmak üzere çok boyutlu bir 

yaklaşımı, siyasal ve hukuksal düzenlemeleri, katılımcı ve planlı 

müdahaleleri, istikrarlı uygulama ve sürekli izleme ve 

değerlendirmeyi gerektirmektedir. Bu niteliği ile konunun, 

topyekün kalkınmanın bir parçası olarak değerlendirilmesi ve 

"bütün"ü oluşturan diğer öğelerle birlikte ele alınması -oldukça 

güç olmakla beraber- bir zorunluluktur. 

Bu çerçevede yeni bir planlama anlayışıyla kırsal yörelerde tarım 

dışı ve tarıma dayalı hizmet ve üretim faaliyetlerinin yeniden 

ele alınması; bu faaliyetlerin basit, yöre koşullarına uyan 

modern bir teknoloji ile yeni bir örgütlenme yapısı içersinde 

uygulanması, kırsal nüfusun ülke refahından daha adil pay 

alabilmesi ve yerinde kalkınabilmesinin temel unsurlarını 

oluşturabilir. 

Rapor, özetlenen bu genel çerçeve içersinde "kırsal sanayi" 

kavramı etrafında nelerin, nasıl ve kimler için yapılması 

gerektiği konusunda bir dizi görüş ve öneriyi içermektedir. 

Uygulama süreçlerinde sınanması ve geliştirilmesi gereken bu 

görüş ve önerilerin ülke kalkınmasında görevli kurum, kuruluş ve 

kişiler için bir başlangıç noktası olması; araştırma, planlama, 

uygulama ve izleme süreçlerinde kararlarda dikkate alınması en 

büyük dileğimizdir. 



BİRİNCİ BÖLÜM 

1. GİRİŞ 

Kırsal kalkınmaya yardımcı olacak sanayileşmenin rolü, Birleşmiş 

Milletler Endüstriyel Gelişme Örgütü'nün (UNIDO) "Sanayileşme ve 

Kırsal Gelişme" yayınında şöyle özetlenmektedir: 

Gelişmekte olan ülkelerde ek ve gelir getirici iş olanakları 

yaratmak ve kırsal nüfusun temel gereksinimlerini karşılamak için 

sanayileşmeye gerek vardır. 

Tarımsal faaliyetlerin kırsal ekonomilerin temelini 

oluşturmaları ve nüfusun büyük bir bölümünün geçimini sağlaması 

nedeniyle, tarım kesiminin kırsal gelişme için başlama noktası 

olarak ele alınması gerekmektedir. Kırsal kalkınma ile kırsal 

sanayi arasında güçlü bir bağ oluşmaktadır. Tarımsal gelişme 

ilerledikçe doğal olarak sanayi kesimi artan öneme sahip 

olacaktır. 

Sanayileşme düzeyi, ülkeler arasındaki kalkınmışlık 

derecelendirilmesinde her zaman önemli ölçütlerden birisidir. 

Gelişmekte olan ülkelerin üretim yapısı, uluslararası işbölümü 

çerçevesinde belirli ölçüde tarımsal ve mineral hammaddelere 

dayanır ve bu hammaddeler sanayileşmiş ülkelere satılır. Böyle 

bir üretim yapısı, tüm nüfusun oldukça büyük bir bölümünün 

tarımsal kesimde bulunması ve işgücü verimliliğinin görece olarak 

düşük olmasının hem önemli bir sonucu, hem de nedenidir. 
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Gelişmiş ülkelerin çoğundaysa, sanayinin ilerlemesi ve yaşam 
koşullarındaki iyileşme, bu ülkelerin hızlı ekonomik 

kalkınmalarıyla gerçekleşmiştir. Sanayileşme, sanayi kesiminde 

çalışan işgücü sayısını ve verimliliğini artıran, kişi başına 

geliri ve yaşam düzeyini yükselten bir olgu olmaktadır. 

Kalkınma sürecinde verimlilik artışı sırasıyla gelir, tasarruf ve 

yatırım düzeyini yükseltmekte, yüksek yatırımlar ikinci turda 

verimliliği daha da artırmakta ve kalkınma süreci hız 

kazanmaktadır. 

Sanayileşme düzeyi bir ülkede bölgelerarası farklılıkları ortaya 

koymak bakımından da ayırt edici bir ölçüt olmaktadır. Bu nedenle 

kalkınmakta olan ülkelerde özellikle tarım kesiminde bulunan 

işgücünün bir kısmının sanayi kesimine aktarılması, ulusal 

düzeyde verimliliği ve milli hasılayı artırarak kısır döngünün 

kırılmasını sağlayan önemli bir aşama olarak görülmektedir. Ancak 

bunun gerçekleştirilmesi için yeni istihdam olanaklarının 

yaratılması gerekmektedir. Yeni tarım alanlarının işletmeye 

açılması, ek istihdam olanakları yaratabilir ise de, çoğu ülkede 

tarıma uygun alanların son sınırına varılmıştır. Dolayısıyla bu 

ülkelerde istihdam olanaklarının tarım dışı alanlarda, özellikle 

sanayi kesiminde yaratılması gerekmektedir. Sanayileşme çabaları 

içinde olan kalkınmakta olan ülkelerde kentler cazibe merkezleri 

olma özelliklerini sürdürmekte, sermaye büyük kent merkezlerinde 

yoğunlaşmaktadır. Bu şekilde bir büyümenin ve dolayısıyla 

ekonomik ve toplumsal süreçlerin kendiliğinden işleyişinin 

çeşitli sorunlara yol açtığı bilinmektedir. Bölgesel ve toplumsal 

dengesizlik; kaynak savurganlığı ve çevre kirlenmesi bu 
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sorunların başında gelmektedir. Ancak bu olumsuzlukların birlikte 

etkisinin ülkelerin (ya da toplumlarm) gelişmesini geciktirdiği; 

kimi durumlarda tümüyle durdurduğu da bilinen bir başka 

gerçektir. Türkiye'deki ekonomik ve toplumsal yapılanmalardan bu 

gerçekliğe çok sayıda örnek verilebilir; Sözgelimi gelir 

dağılımındaki dengesizlikler, gelişmişlik düzeyindeki yöresel ve 

sektörel farklılıklar Türkiye'de toplumsal çatışmalara yol 

açabilecek boyutlar kazanmıştır. Öte yandan; kaynakların verimli 

kullanılmaması başta toprak, orman, su olmak üzere doğal 

kaynakların hızla tükenmesine ve/veya yok olmasına neden 

olmaktadır. Kentsel ve özellikle de kırsal çevredeki sorunlar ise 

gelişmenin sürdürülebilirliği yönünden engelleyici etkiler 

yaratmaya başlamıştır. 

OECD üyesi ülkelerin büyük bir kısmı, kırsal alan sorunlarını 

günümüzde geçmişe kıyasla daha entegre bir bakış açısıyla 

incelemektedir. Kırsal ekonomik kalkınmanın yalnızca tarımsal 

kalkınma sorunu olarak düşünülmeyeceği, giderek artan ölçüde 

diğer faktörlerin sanayileşme stratejileri, istihdam 

politikaları, eğitim, sağlık, sosyal hizmetler, konut, ulaşım 

imkanlarının birbirleriyle ilişkili faktörlerin sonucu olduğunu, 

kırsal kalkınma politika ve program stratejilerinin global bir 

perspektife dayanması gerektiği görüşündedir. Serbest piyasaya 

bağlı ekonomik sistemin temelde kır-kent dengesini bozma eğilimi 

gösterdiği belirtilmektedir. Kır-kent dengesinin bozulmasını 

önlemek amacıyla ve piyasa mekanizmasını bozmadan, eşitlik ve 

adalet ilkeleriyle bağlı kalınarak kırsal alanda uluslararası 

normlarda, kabul edilebilir bir seviyede hayat standardının 
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sağlanması ve kırsal alanın rekabet gücünün artırılması 
vurgulanmaktadır. 

9-11 Nisan 1993 tarihleri arasında Ankara'da yapılan Kırsal 

Sanayi Sempozyumu'nda Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından 

konuya ilişkin olarak da aşağıdaki görüşler ifade edilmiştir: 

"Kırsal kesimde yaşayan insanlar satın alma gücünden yoksun, 

bunun hemen yanında da sosyal güvenlik şemsiyesinin dışındadır. 

Sosyal güvenlik priminin ödenmediği yerde sosyal güvenlik 

şemsiyesinin altına girmek mümkün değildir. Prim ödeyebilecek 

takade gelebilmek de yine satın alma gücü demektir. Kazanç 

demektir. Zenginleşme üretime dayanır. Yalnız üretim 

satılabilir, üretim ekonomik şartlar içinde yapılmış üretim 

olmalıdır. Halen Türk kırsal alanı, Türk köylüsü, Türk çiftçisi 

satılabilir rekabet gücü olan üretim yapamamaktadır, verimleri 

çok düşüktür. Buğdayın Amerika'da dekar başına verimi 450 kg., 

Türkiye'de 200 kg.'dır. 

Tüketmeyen toplumda uygarlık seviyesi olmaz, tüketicilik israf 

değildir, zaten ölçü bu. Toplum kişi başına ne kadar elektrik, 

et, süt, yumurta ve şeker tüketiyor diye bakarsanız o uygarlık 

seviyesidir. Bir toplumu pazar toplumu yapabilme, hiç olmazsa 

kendi ülkesinde pazar olabilme durumuna getirme, o ülkedeki 

sanayileşmenin de şartıdır. Sanayi üretiminin %60-70'ini 

kullanmayan bir ülke ileride dünyada en ufak bir dalgalanmada 

krize girer. 
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Köylerimizin, kasabalarımızın ve şehirlerimizin pazarlarından bir 

şeyler almamız gerekir ki bu da satmalma gücü ile olur, bu güç 

refahı doğurur, refah toplumu tüketici olan toplumdur ama israf 

etmeyen bir toplumdur. Tüketici olmak için iştirak gücü ve 

rasyonel üretim lazımdır, üretim rasyonel ve verimli olmalıdır. 

Tarım nüfusunun %45 olduğu bir ülkede zenginlikten bahsetmek 

mümkün değildir. Bu bakımdan tarım nüfusunun azaltılması, bunun 

sanayi ve hizmetler sektörüne kaydırılması için her türlü 

tedbirin alınması gerekmektedir. 

Zengin olmanın üç temel şartı vardır; birincisi insan haklarıdır 

ki şemsiyesi ve kurumu moral ve etnik değerlerimizin gücünü 

artıracak demokrasidir. İkincisi güçlü, işleyen bir ekonomi ve 

üçüncüsü de modern bir savunma gücüdür. 

İştirak gücü arıyoruz, bilhassa köy toplumuna iştirak gücü, 

kırsal topluma iştirak gücü, Türkiye'de bu hususta önemli şeyler 

yapılmıştır. Tabidir ki büyük sanayi hareketlerinin içinde köy, 

şehir, kasaba ayırımı yapılmaksızın bir sanayi düzeni olacaktır., 

bundan uzağız, kaldı ki biz sanayi toplumu olmak için uğraşırken 

dünya bilgi ve enformasyon toplumu haline geldi. 

Refah toplumu sanayi toplumu ötesidir, araştırmacıların ürettiği 

şeyler refahı kendiliğinden sağlamaya götürür, sanayi rasyonel 

olmalıdır, yurt çapında dağılım dengeli olmalıdır; bu köylü, 

şehirli ve kasabalı olarak hepsini kucaklar. 
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Yan sanayinin önemi çok büyüktür, köyde de kurulabilir, kasabada 

da kurulabilir, yan sanayinin kurulduğu yerde göç sorununa da 

önemli bir çare getirilmiş olur. Nüfusun %45'i köylerde oturan 

bir toplumun göçten şikayet etme hakkı yoktur, şikayet edebilir 

fakat göç kaçınılmazdır. Çünkü insanlar o günkü çağda daha iyi 

yaşamayı arayacaklardır. Şikayet edilen şeylerin çoğunda toplumun 

dinamizmi vardır ve onu iyi yönlendirebilme meselesi önemlidir. 

Sanayi toplumuna geçilen yerlerde adım adım geçilmektedir. Daha 

çok toprakta, toprağın üstündeki insan, sanayi tarafından absorbe 

edilecek, emilecek, şehirleşmeyi düzenleyecek; aynı zamanda 

refah yayılacak, refahı yaymadığınız yerde o toplum, sosyal 

çalkantılardan kurtulamaz. İstanbul'da kişi başına gelir 7000- 

7500 dolar iken Anadolu'nun başka şehirlerinden ve köylerinden 

500 dolardan 7500 dolar için İstanbul'a gitmesi tabidir. 

Türkiye'yi Ankara'dan ayağa kaldırmaya çalışmak yerine Türkiye'yi 

Türkiye'den ayağa kaldırmak gerekir. Bunun en önemli şartı da 

istikrardır. İstikrar olmadan kalkınma da olmaz. 

Kırsal sanayiyi, sanayinin tümünden ayırmak mümkün değildir, 

ancak esas gaye refahı tabana yaymak ise, bir taraftan üretimi 

artırmak bir taraftan da. gelir transferini sağlamak gerekir. 

Bunun sonucunda kırsal sanayi üretiminin pazarın bir parçası 

haline gelmesi, %45 nüfusun üretimini pazara intikal ettirmek 

refahın ve satın alma gücünün artmasını temin etmek için projeler 

geliştirmek ve uygulamak zarureti hasıl olmuştur. Aksi takdirde 

toplum siyasi bakımdan çalkantılardan kurtulamaz, sancılar devam 
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eder. Öyleyse bir taraftan toprağın sürülmesi, yeterli gübre 

kullanılması, verimli üretim elde edilmesi; diğer taraftan tarım 

nüfusunun sanayiye yönelmesi tarıma dayalı ve dayalı olmayan 

üretim konuları ile de iştigal ettirilmesi halinde ilave katma 

değer sağlayacaktır, çünkü refahı yapan katma değerdir. 

3ğer bu ürünler işlenir, mahsulün üretildiği yerde meyve suyu, 

konserve ve diğer mamul mallar haline getirilirse aradaki katma 

değer orada kalacaktır, orada kaldığı zaman o bölgeye refah 

getirecektir. Kırsal sanayi içersinde kırsal kesime refah getirme 

olayında katma değerin birinci anahtar olduğunu söyleyebiliriz. 

Türkiye'nin çeşitli türde mahsul yetiştiren yerlerinde pek çok 

birbirinden güzel kırsal sanayi olarak nitelendirebileceğimiz 

sanayi tesisleri kurulmuştur. Yalnız üzülerek söylemek gerekir ki 

bu çeşit sanayilerin bir kısmı bugün kapalıdır. Bunun en önemli 

sebepleri ise yüksek faiz oranları, enflasyon ve çeşitli 

işletmecilik sorunları bu tesisleri mali krize sokmuştur. 

Kapalı olan tesisleri yeniden çalışabilir hale getirmek 

mümkündür, bu küçük tesisler o bölgeye bir onur veriyor, o köyün 

o yörenin insanları bizim de böylesine bir tesisimiz var diye 

övünüyor, bunun ekonomik faydası yanında psikolojik faydaları da 

vardır. 

Bu bakımdan kırsal sanayi, yani yetişen üretimi değerlendirmek ve 

katma değeri orada bırakmak esastır. Üretilen küçük sanayi 

ürünleri üretimi, büyük sanayinin bir parçası haline gelmelidir. 
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Kırsal sanayide teşvik olayını ele almak gerekir, bu türlü 

sanayilere nasıl yardımcı olabiliriz ve nasıl yönlendirebiliriz, 

teşvik araçlarından azami derecede nasıl faydalanabiliriz, bu 

hususlarda yeni politikalar geliştirilmeli ve kararlar 

alınmalıdır. 

Hayvan ürünlerini değerlendirmede, bilhassa, süt, et, yumurta, 

arıcılık gibi ürünlerin değerlendirilmesi ve silah, yedek parça 

gibi tarım dışı üretimin geliştirilmesi ve değerlendirilmesi 

büyük sanayi ile kucaklaşıncaya kadar yapılacak pek çok güzel şey 

vardır. Devlet bunları teşvik etmeye devam edecektir." 

Demirel konuşmasını şu cümlelerle tamamlamıştır: 

"Kırsal sanayi yoluyla kırsal toplumun ve bütün Türkiye'nin 

insanına mutluluk getirecek, zenginlik getirecek tedbirleri 

aramak kadar güzel bir şey tasavvur edilemez. İşte bu demokrasinir 

bir nimetidir. Örgütlü topluma, konuşan topluma sahip olmanın 

nimetidir ve en büyük nimet insanların bilgisidir." 

Çalışmanın bundan sonraki bölümünde Türkiye'de kırsal alana 

ilişkin nüfus, yerleşim, gelir dağılımı, göç, eğitim, sağlık ve 

alt yapı hizmetlerine ilişkin bazı rakamsal değerler 

verilmektedir: 

Türkiye'de Kırsal Sanayinin Yapısı 

Nüfusu 2000'den az yerleşim yerlerinde sanayi faaliyetlerinde 

istihdam edilen nüfus 1975-85 yılları arasında %22'lik bir artış 

oranıyla 1 milyona ulaşmıştır. Bu faaliyetler içinde başta gıda 



sanayiinde olmak üzere büyük oranda istihdam artışları 

görülmüştür. Bir sanayi nüvesi olan bu yapının stratejisiz, 

sistemsiz, desteksiz bir ortamda kendiliğinden oluştuğu 

belirlenmiştir. Bu durumda dünyadaki son gelişmeler ve ülkemizin 

ihtiyaçları doğrultusunda mevcut potansiyelin geliştirilip 

desteklenmesinin önemi açıktır. 

Kırsal Nüfus 

1990 Yılı Genel Nüfus Sayımı sonuçlarına göre kırsal nüfus 23.1 

milyondur.Yıllara göre kırsal nüfusun toplam nüfus içindeki payı 

aşağıdaki gibidir: 

Kırsal Nüfus 
Yıllar (%) 

1927 75 

1970 65 

1980 56 

1985 47 

1990 41 

Kaynak: DİE istatistikleri 

Kentleşme 

- 1990 yılı kent nüfusu 33.3 milyondur. 

1990-93 yılları arasında kentleşme hızının ortalama %5 olması 

beklenmektedir. 

- Kent nüfusunun %50'si nüfusu 500 binin üzerindeki kentlerde ve 

metropollerde yaşamaktadır. 
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2000 yılında nüfusun %75'inin kentli nüfus olacağı tahmin 

edilmektedir (DPT, 1993 Yılı Programı). 

Kente göç maliyeti kişi başına 80 milyon TL olarak 

hesaplanmaktadır (konut, yol, eğitim, sağlık, altyapı vs.) 

(Karaman,1993). 

Kırsal Alanda Yerleşim 

Kırsal alanda yaklaşık 35 545 muhtarlık seviyesinde köy vardır. 

Bu köylerde 44 000 mezra, mahalle, kom ve oba türündeki köy altı 

yerleşmeler mevcuttur (DİE, 1990 Genel Nüfus Sayımı). 

Kırsal Alanda Gelir Dağılımı 

1987 yılı gelir dağılımı verilerine göre hanehalkı fertlerinin 

aylık ortalama kullanabilir geliri kırsal alanda 49 694 TL., 

kentsel alanda 80 130 TL.'dir (Karaman,1993). 

Göç 

- Kentlerde nüfus artış hızı ortalama % 43.10, kırsal alanda ise 

ortalama % -5.56 'dır. Bu değerler kırsal alandan kentlere göç 

olgusunun en önemli göstergesidir. 

Kırsal nüfusu azalan bölgeler: Karadeniz, Doğu Anadolu ve İç 
Anadolu, kırsal nüfusu artan bölgeler: Marmara, Ege ve Güneydoğu 

Anadolu bölgeleridir. 

73 ilden 37'sinin bucak ve köy nüfusları azalmaktadır (DİE, 

1990 Genel Nüfus Sayımı). 
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Kırdan kente göç eden nüfusun içinde 5-29 yaş arası nüfusun 

payı %71'dir. Bu pay erkek nüfus için %72.0, kadın nüfus için 

%69.9'dur (Çetik, 1992). 

Kırsal Alanda Eğitim 

İlkokulu olmayan köy kalmamıştır. Aşağıda kaç yerleşim biriminde 

hangi eğitim birimleri olduğu gösterilmektedir: 

Eğitim 
Birimleri Kırsal Yerleşme Sayısı 

İlkokul 39 780 

Ortaokul 1 771 

Lise 236 

Kaynak: DPT, 1993 Yılı Programı 

Yıllara göre okur-yazarlık oranı ise şöyledir: 

Yıllar Erkek Nüfus (%) Kadın Nüfus (%) 

1965 54.61 22.92 

1985 80.49 59.43 

Kaynak: DPT, 1993 Yılı Programı 

Kırsal Alanda Sağlık Hizmetleri 

Kırsal alanda sağlık birimlerinin mevcudu aşağıdaki gibidir: 

Sağlık Birimi Köy Sayısı 

Sağlık Evi 11 427 

Sağlık Ocağı 3 829 

Kaynak: DPT, 1993 Yılı Programı 
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Kırsal Alanda Yol 

Kırsal alanda yolların durumuna ve kapsamındaki köy ve köy 

bağlısı sayısına ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir: 

Yolun Niteliği Uzunluk Köy Sayısı Köy Bağlısı Sayısı 
(Km) 

Asfalt Kaplama 25 345 5 263 1 000 
Stabilize 162 187 22 589 19 465 
Tesviyeli 79 809 4 365 14 429 
Ham Yol 62 180 121 9 342 

Kaynak: KHGM, 1993 Yılı Envanteri 

Kırsal Alanda İçme Suyu 

Toplam 78 675 kırsal yerleşme biriminden; 

Suyu yeterli olan ünite sayısı 49 167'dir. Bunlardan 20 

235'inde şebekeli sistem bulunmaktadır. 

Suyu yetersiz olan ünite sayısı 10 593 

Yeterli ve sağlıklı içme suyu olmayan ünite sayısı 18 593 

Yeterli ve sağlıklı içme suyu olmayan köy sayısı 3 383'tür 

(KHGM, 1993 Yılı Envanteri). 

Kırsal Alanda Elektrifikasyon Telefon ve Diğer Alt Yapı Hizmetleri 

- Köylerin %97'sine elektrik götürülmüştür. Köy bağlılarının da 

%86'smda elektrik bulunmaktadır. 

-Köylerin tamamında telefon mevcuttur. Kırsal yerleşmelerden 

41,500'ünde telefon bulunmaktadır. 

- 1 700 köyün imar planı yapılmıştır. 

- 650 köyün kanalizasyonu vardır (KHGM, 1993 Yılı Envanteri). 
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2. GEREKÇE, AMAÇ VE YÖNTEM 

Kırsal kesim ile kentler arasında gerek gelir düzeyi, gerekse 

yaşam koşulları açısından, kentler lehine önemli farklar oluşması 

ve bu farkların giderek derinleşmesi kırsal kesimin kalkınmasını 

hızlandırıcı yeni model ve yaklaşımların sürekli olarak gündemde 

olmasına neden olmuştur. 

Köy-kentlerin yaratılması, kırsal kalkınma projelerinin 

oluşturulması, kırsal kesimde tarıma dayalı sanayilerin 

geliştirilmesi, kırsal kesimde tarım ve tarıma dayalı sanayi 

kompleksleri oluşturulması, el sanatlarının canlandırılması, 

fason imalata dayalı ev ve atölye üretiminin geliştirilmesi gibi 

yaklaşımlar yanında kırsal sanayi kurulması fikri de kırsal kesim 

ile kentler arasındaki farkları gidermeye yönelik bir yaklaşımı 

ifade etmektedir. 

Her ne kadar, birbiri ardınca uygulamaya konulan makro bazdaki 

planlarda kırsal alanların geliştirilmesine ilişkin hedef ve 

stratejilere yer verilmişse de bunu gerçekleştirecek araçlar 

açıklıkla tanimianmamıştır ve/veya hayata geçirilememiştir. 

Zorlamalı plan uygulamaları varsa da ya tarım ağırlıklı ya da 

sanayi ağırlıklıdır. Sektörün itici güçleri olan destek 

hizmetleri veya başka bir öğenin eksikliği vardır. 

Kırsal ve kentsel ortamların ekonomik ve toplumsal gelişmişlik 

düzeyindeki farklılık, kimi dönemlerde ve yörelerde çeşitli 

çatışmalara da yol açabilmektedir. Oysa, kırsal ve kentsel 

ortamlardaki ekonomik ve toplumsal gelişmelerin birbirlerinin 

hızlandırıcıları olarak düzenlenmesi olanaklıdır; dahası, bu, 
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ulusal kalkınmanın hızlandırılması ve sürdürülebilirliği yönünden 

de gereklidir. Karşıtı durumda, daha açık bir söyleyişle; söz 

konusu süreçlerin herhangi bir yolla durdurulmaması, ülkemizdeki 

yaşama koşullarını çok daha güçleştirmesi, süregelen toplumsal 

çatışmalara yeni boyutlar ve yoğunluk kazandırması olasıdır. Bu 

nedenlerle ülkesel ekonomik ve toplumsal gelişmenin, insan 

haklarını gözeten demokratik bir düzen içinde devlet tarafından 

yönlendirilmesi ve bu düzeneğin kırsal ve kentsel ortamlar 

arasındaki gelişmişlik düzeyi farklılığının da yine bu düzenek 

içinde giderilmesi zorunluluğu vardır. 

Bu zorunluluk ülkemizde de kavranmıştır. Cumhuriyetin ilk 

yıllarında köylerin ve görece olarak geri sayılan bölgelerin 

kalkındırılmasına yönelik çeşitli düzenekler geliştirilmiş ve 

işletilmiştir. Ancak bu düzeneklerin gerek içeriği gerekse 

yeterince kararlılıkla işletilememesi nedeniyle söz konusu 

sorunlar çözümlenememiş,- Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı 

döneminde de kimi önlemlerin alınması zorunlu olmuştur. Planın 

hazırlık çalışmaları bağlamında oluşturulan özel ihtisas 

komisyonlarından birinin de "Kırsal Sanayi" olması, bu 

zorunluluğun doğal bir sonucudur. 

Kırsal sanayi olgusu kırsal dönüşüm süreci içinde tarımsal 

yapılarda meydana gelen değişmelerin bir gereği olarak 

düşünülmelidir. Türkiye'de kırsal dönüşüm karmaşık ve uzun bir 

tarihe sahiptir. Ancak güncel gelişmeler açısından, özellikle 

60'lı yıllarda "yeşil devrim" olarak nitelendirilen, tarımda 

modernleşme girişimleri önem taşımaktadır. Tarımsal modernleşme, 
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makinalaşma ve daha sonra kimyevi gübre, geliştirilmiş tohum, 

ilaçlama gibi teknolojik yeniliklerin kullanımına dayalı entansif 

tarımla sağlanmıştır. 

Bu gelişmeler, her ne kadar, bölgesel farklılıklar göstermekte 

ise de, genel olarak Türkiye'de tarımsal yapıların pazarla 

bütünleşmesini hızlandırmış ve tarımda nakite dayalı girdi 

kullanımı kaçınılmaz olmuştur. Entansif tarım, geleneksel üretim 

biçimleri içinde yaşamlarını sürdüren, özellikle, küçük üretici 

ve topraksız köylüleri doğrudan etkilemiş; yaşam koşullarını ve 

toprakla olan ilişkilerinin devamını zorlaştırmıştır. Böylece, 

kırsal aileler yeni geçim stratejileri geliştirerek değişime ayak 

uydurmaya çalışmışlardır. Bir taraftan, insanın toprakla 

ilişkileri farklılaşırken, diğer taraftan da, kırdan kente göç, 

uluslararası işçi göçü ve mevsimlik göç gibi süreçler Türkiye'de 

hızla yayılan yaşam biçimleri haline gelmiştir. Bunun bir sonucu 

olarak ise, işsizlik, gecekondulaşma, hızlı kentleşme, 

parçalanmış aile gibi yeni sorunlar toplumsal gündemi 

oluşturmuştur. 

İç göç verilerine bakıldığında görülüyor ki 1970 yılında göç 

oranları % 10.7'ye ulaşmış, takip eden yıllarda ise nüfus artış 

hızı yükselmeye devam ettiği halde göçte bir gerileme olmuştur. 

1975'te % 9.9, 1980'de % 7 ve 1985'te % 6.5'e düşmüştür (DPT 

1993). O halde, günümüzde sürekli göç yavaşlamış, yurtdışı işçi 

göçü ise bir geri dönüş sürecine girmiş, ancak, bunların yerine 

mevsimlik geçici göçler daha da önem kazanarak küçük tarım 

üreticilerinin hem toprakta hem de tarım dışı işlerde 

çalışmalarını mümkün kılmıştır. Bir başka deyişle, kırsal dönüşüm 
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süreci içinde, kır/kent ve tarım/tarım dışı alanlarda gidip gelen 

toprağa bağlı/serbest dolaşan emek (Ertürk,1993) oluşarak, 

kırdan kente göç olgusunun, tarımdaki düşük verimlilik karşısında 

olması beklenen düzeyin çok altında gerçekleşmesine olanak 

sağlamıştır. Bu durum, büyük ölçüde, hane içi işbölümü sonucu 

bazı aile üyelerinin -kadın, çocuk, yaşlı- köy ve tarımdaki 

işleri yürütmeleri ile yetişkin erkek emeğinin tarım dışı 

alanlara kayması sayesinde olmuştur (çocuk emeği aslında hem 

tarım hem de tarım dışı işgücünün önemli bir boyutunu 

oluşturmaktadır). Böylece, kırsal aileler, çoğu kez çifte ikamet 

oluştururken, sürekli göçün sebep olduğu büyük kent merkezlerine 

yığılmalar da farklı biçimlerde devam etmiş ve ailelerin sürekli 

parçalanmışlığının yani gurbetçiliğin kurumsallaşmasına neden 

olmuştur. 

1978'de Çorum-Çankırı ile başlayan Kırsal Kalkınma yaklaşımı ise 

soruna köklü bir çözüm getirememektedir. Bu tür yaklaşımlar, 

büyük ölçüde, düşük verimli tarım işletmelerinin idamesini 

sağlamakta fakat gurbetçiliği yani mevsimlik göçü 

engelleyememekte ve daha çok köyde kadın emeğinin iş yükünü 

artırıcı yönde sonuç vermektedir. Oysa kırsal kalkınma 

yaklaşımında amaç, mevcut, üretim sürecinin desteklenmesi, gelir 

getirici bazı yeni faaliyetlerin köy düzeyinde örgütlenmesi, ve 

yol/su/sulama gibi köyün alt yapısının iyileştirilmesiyle, köylü 

üreticilerin pazarla ilişkilerinin güçlendirilmesi ve refahın 

sağlanmasıdır.Bu nedenle, Türkiye'de kırsal kalkınma politikaları 

artık düşük verimli küçük tarım işletmelerini desteklemek 

biçiminde değil, buradaki potansiyel (gurbetçi) işgücünü yerinde 
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istihdam edecek "kırsal sanayi" yaklaşımı geliştirmek zorundadır. 

Böyle bir sanayi ister istemez tarımla ilintili ancak sınırlı 

olmamalıdır. Bir başka deyişle, emek fazlası olan yörelerde (göç 

veren) kurulması uygun olacak sanayi, hammaddesini tarımdan 

alabildiği gibi tarımla ilgisi olmayan bir faaliyet alanını da 

kapsayıcı olmalıdır. 

Böylece, kırsal sanayi ile amaçlanan; hızlı nüfus artışı ve 

tarımda yapısal dönüşümden kaynaklanan geçim darboğazlarına köklü 

bir çözüm olarak kırsal emeğe (gurbetçiye) yerinde istihdam 

olanağı sağlayarak; 

i) kırsal ailelerin birlikteliğini ve mutluluğunu sağlayıcı 

koşulları yaratmak, 

ii) insan onur ve emeğini gözetici iş olanakları yaratmak, 

iii) tarımdaki verimsiz işletmelerin zaman içinde tarım dışına 

kaymalarını teşvik etmek, 

iv) "merkez kentler" oluşturarak dağınık yerleşmelere seçenek 

üretmek, 

v) büyük kentlere olan akımı durdurmaktır. 

ilgili bilimadamı ve kuruluş temsilcilerinden oluşan 

Komisyonumuz, çalışmaları sırasında, katılımcıların görüş ve 

önerilerini geliştirirken temel alacakları kavramsal çerçevenin 

kurulmasına öncelik ve ağırlık verilmiştir. Konu ile ilgili olan 

kişi ve kuruluşların özelik çeşitliliği, belirli bir kavramsal 

çerçevenin kurulmasını zorunlu kılmıştır. 
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Öte yandan; bilindiği gibi Türkiye'de sorunun çözümlenmesine 

yönelik son derece varsıl bir deneyim ve bilgi birikimi vardır. 

Bu birikimin göz önünde bulundurulması; yöntemleri ve sonuçları 

ile bu sonuçlara yol açan nedenlerin irdelenmesi de yöntemsel bir 

gerek sayılmıştır. 

Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı dönemi için strateji önerileri 

geliştirilirken ise dünyada ve ülkemizde Altıncı Beş Yıllık 

Kalkınma Planı döneminde yaşanan son derece köktenci ekonomik, 

toplumsal, kültürel ve siyasal değişimler de göz önünde 

bulundurulmuş; bütüncül bir yaklaşıma özen gösterilmiştir. 
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3. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

"Kırsal Sanayi" kavramı, çeşitli olguları çağrıştırmaktadır. Bu 

nedenle kavramın çağrıştırdığı olgulardan hareketle açıklanması, 

giderek de bu raporda kullanıldığı anlamıyla tanımlanması yararlı 

görülmüştür. 

Öncelikle, "kırsal" olanın, "tarımsal" olana her durumda yerine 

kullanılabilecek bir karşılık olmadığı kabul edilmiştir. Bu 

kabulden hareketle de "kırsal alan", "kırsal kalkınma" ve "kırsal 

sanayi" olgularının açıklanmasına gerek duyulmuştur. 

3.1. Kırsal Alan 

Olgu, tanımsal olarak, iki temel öğeyi içermektedir: "Kırsal" 

ekonomik, toplumsal, kültürel ve çevresel nitelikte bir dizi 

özgül oluşumu içeren bir nitelemedir. Bu çalışmada ekonomik 

nitelikteki etkinliklerin ağırlıkla doğal kaynakların 

değerlendirilmesine dayandırıldığı; yüzyüze ilişkilerin görece 

olarak daha yaygın olduğu; yaşama kurallarının büyük ölçüde 

gelenek ve göreneklere göre biçimlendiği; teknik ve teknolojik 

gelişmeler ile ekonomik, toplumsal ve kültürel gelişmelerin 

görece olarak yavaş ve dolayısıyla gecikmeli olarak gerçekleştiği 

ortamların "kırsal" olduğu varsayılmıştır. Başka bir söyleyişle; 

"kırsal" ortamlar, "kent" sayılan yerleşmelerin dışında kalan 

yerler olarak ele alınmamıştır. Dolayısıyla da sıkça yapıldığı 

gibi, nüfus çokluğu ve yerleşme yerlerinin özelikleri söz konusu 

niteleme yönünden, tek başına anlamlı bir gösterge sayılmamıştır. 
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Benimsenen tanıma uygun "ortamların" sayısal ve yersel olarak 

belirlenmesinin kısa dönemde olanaksız olduğu açıktır. Ancak, 

gerçekte, böylesi bir belirleme ile sınırlı bir yaklaşımın statik 

çözümlere yol açma olasılığı göz önünde bulundurularak tanımı 

zorlayıcı değerlendirmelerin yapılmaması yararlı görülmüştür. 

3.2. Kırsal Kalkınma 

1960'lı yılların sonlarından itibaren anlaşılmıştır ki, "büyüme" 

üzerine odaklaşmış ulusal ve uluslararası çabalar, hem görece hem 

de mutlak olarak, dünya nüfusunun üçte birini meydana getiren ve 

yoksulluk çizgisinin altında yaşayan büyük kitlelere yarar 

getirmekte başarısızlığa uğramıştır. 

Kalkınmanın sağladığı yararların, yoksullara ve toplumsal olarak 

dezavantajlı olan kesimlere ulaşmasını sağlamak için, 

alışılagelmiş (konvansiyonel) büyüme düşüncesini ve 

stratejilerini yeniden yönlendirmeye gerek vardır ve "büyüme" 

ölçütünün ötesine geçilerek, eşitlik ve benzer diğer 

sosyoekonomik amaçlar üzerinde odaklaşılmalıdır. 

Büyüme ve yoksulluğun kaldırılmasına yönelik ilgi, kırsal 

kalkınmanın, üretken ve emeğin karşılığını veren bir istihdam, 

kaynaklara daha iyi ulaşım, gelirin ve refahın daha eşitlikçi 

dağılımı yoluyla yaşam niteliğinin geliştirilmesi biçiminde 

yeniden tanımlanmasına yol açmıştır. Artık anlaşılmıştır ki, 

köylü/çiftçilerin kendi enerjilerini ve kaynaklarını seferber 

etmeleri, verimliliklerini ve özgüvenlerini artırmada en önemli 

öğedir. 1979'da yapılan Tarım Reformu ve Kırsal Kalkınma Dünyc. 
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Konferasında (WCARRD) ilan fîdildiği gibi, Kırsal Kalkınmanın 

temel amacı, yoksulluğun ve kötü beslenmenin yok edilmesidir. 

Buna katkıda bulunacak yardımcı temel amaçlar, eşitlik içinde 

büyüme, ulusal kendine yeterlilik (özellikle gıda üretiminde), 

ekolojik denge (harmoni) ve doğal kaynakların korunmasını 

kapsamaktadır. Bu amaçların gerçekleştirilmesi için yönelinen 

yararlanıcıların katılımı maddi sonuçlar kadar önemlidir. 

Bilindiği gibi "kalkınma", ekonomik, toplumsal ve kültürel 

boyutları olan bir süreçtir. Ekonomik, toplumsal ve kültürel 

oluşumlar ise etkileşimli süreçlerdir. Başka bir söylenişle; hem 

dikey hem de yatay olarak birbirlerinden etkilenirler. Öte 

yandan, söz konusu süreçler, herhangi bir biçimde tanımlanmış 

yersel konumlarla sınırlandırılmayacak türdendir. Başka bir 

söyleyişle; kalkınma, ne kırsal ve/veya kentsel, ne bölgesel ve 
ne de ülkesel olarak tanımlanmış ve birbirlerinden soyutlanmış 

ortamlar özelinde açıklanabilecek bir süreç değildir. 

Kısacası "kalkınma" sürecinin özellikleri ve dinamikleri, ancak 

yersel ve olgusal olarak bütüncül yaklaşımlarla kavranabilir 

Oysa, "kırsal kalkınma", kırsal sayılan ortamların 

kalkındırılması anlamında ele alındığında da, gerçekçi 

yaklaşımlara olanak verebilecek bir tamlama olamamaktadır. 

Çünkü, bu tamlama, kalkınma sürecinin, "kırsal" yollarla (ya da 

yöntemlerle) gerçekleştirilmesini çağrıştırmaktadır. Bu, 

anlatımsa! bir sorun değildir; çünkü, sürecin yalnızca 

"tarımsal" üretime dayandırılmış uygulamalarla 

gerçekleştirilmesiyle eşanlamlı olarak algılanması gibi stratejik 

yönden son derece önemli yanılgılara yol açmaktadır. Oysa amaç, 
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"kırsal" sayılan ortamların kalkındırılması ise, bu, açıktır ki, 

tarımsal üretime dayandırılmış uygulamaların yanı sıra, ya da bu 

uygulamalara hiç gereksinme duyulmaksızm da 

gerçekleştirilebilir. 

Bu gerekçelerle, "kırsal kalkınma" sürecinin, "kırsal sayılan 

ortamların kalkındırılması" olarak algılanması ve bir kalkınma 

biçimi (ya da yolu, yahut yöntemi) olarak değerlendirilmesi 

önerilmektedir. 

Kırsal kalkınma, kırsal alanda yaşayan nüfusun kente göç etmesini ı 

yönlendirecek, yaşam düzeylerini yükseltecek ve sonuç olarak 

refahı yaygınlaştıracak olan bir olguyu ifade etmelidir. 

3.3. Kırsal Sanayi 

Terim iki olgu içermektedir ve dolayısıyla temelde iki farklı 

yaklaşıma yol açmaktadır: Bu farklı yaklaşımlardan birisi 

"kırsal" nitelemesinden kaynaklanmakta ve iki farklı algılama 

biçimi ortaya çıkmaktadır: 

i) "Kırsal sanayi", "kırsal" sayılan ortamlarda kurulan "sanayi" 

işletmeleri (ya da tesisleri) olarak algılanabilmektedir. Bu 

algılama biçiminde yersel konum, tanımın ayırtedici özeliği 

olmaktadır. Örneğin; "kırsal" sayılan bir ortamda kurulmuş 

otomotiv sanayii, bu algılama biçimine göre "kırsal sanayi" 

sayılabilecektir. 
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ii) "Kırsal sanayi", "kırsal" sayılan ortamlarda üretilen (ya da 

hasat edilen) ve ağırlıkla da bitkisel ve hayvansal ürünleri 

herhangi bir düzeyde işleyen "sanayi" işletmeleri olarak 

algılanabilmektedir. Bu algılama biçiminde ise kullanılan 

hammaddenin "tarımsal" sayılan süreçler sonunda elde edilmiş 

olması tanımın ayırtedici özelliği olmaktadır. Örneğin; nerede 

kurulursa kurulsun ve hangi düzeyde olursa olsun, sütü ya da eti, 

ouğdayı, mısırı işleyen sanayi işletmeleri de "kırsal sanayi" 

sayılabilecektir. 

Her iki algılama biçimi de stratejik yönden önemli eksiklikler 

taşımakta, tanım ve dolayısıyla yaklaşım biçimi kargaşasına yol 

açmaktadır: Örneğin; "tarımsal" sayılan ürünleri hammadde olarak 

işleyen, ancak kentsel sayılan ortamlarda kurulmuş olan 

sanayilerin "kırsal sanayi" sayılıp sayılmayacağı ya da karşıtı 

durumların nasıl değerlendirileceği net değildir. 

Görüldüğü gibi; "kırsal" nitelemesi, tartışma konusu olgunun 

ayırtedici özelliğinin tanımlanmasına yetmemekte; stratejik 

yönden birbirinden hem işlev hem de içerik yönünden son derece 

farklı yaklaşımların aynı bağlamda ele alınmasına yol 

açabilmektedir. Öyle ki, bu durum, "sanayi" olgusunun algılanma 

biçimine ilişkin farklılıklar nedeniyle daha da pekişmektedir. 

Öte yandan; temel nitelikteki yaklaşım farklılığına yol açan 

ikinci olgu "sanayi"dir. Hangi uğraşı ya da örgütlenme (yahut 

etkinlik) biçiminin "sanayi" sayılabileceğine her durumda kabul 

edilebilir bir yanıt verilememektedir. Öne sürüldüğü gibi 
"sermaye ve emek faktörlerini kullanarak hammadde ve yeni 
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mamulleri işleyen ve mamul madde haline getiren üretim faaliyeti" 

biçimindeki bir tanım sorunu çözmemektedir. Herhangi bir 

etkinliği "sanayi" olarak değerlendirebilmenin geleneksel 

tanımı, bu bağlamda sayılabilecek güncel oluşumların açıklanması 

yönünden de yeterli olmamaktadır. Sözgelimi; geleneksel 

tanımlara göre "tarım" ve "sanayi" olarak birbirinden ayrılan 

etkinlikler günümüzün teknolojik koşullarında büyük ölçüde 

örtüşmekte, kimi alanlarda da birbiriyle aynılaşmaktadır. 

Kısacası "biyo-sanayileşme" olarak anılmaya başlayan bu dönüşüm, 

gecikmeli de olsa Türkiye'de de yaşanmakta; "tarım 

sanayileşmekte"dir. Dolayısıyla "kırsal sanayi" yaklaşımı, en 

azından kimi alanlarda "tarımın sanayileştirilmesi"ni öngören bir 

yaklaşım olarak değerlendirilebilir. 

Bu bağlamda son olarak, "kırsal sanayi" teriminin işlevselci bir 

yaklaşımın ürünü olarak değerlendirilebileceği söylenebilir. Bu 

yaklaşım temel alındığında, "kırsal sanayi"nin; "ekonomik, 

toplumsal ve kültürel yapının iyileştirilmesi amacıyla "kırsal" 

sayılan ortamlarda kurulan ve/veya kurulacak olan sanayi 

işletmeleri" biçiminde tanımlanması olanaklıdır. 
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politikasının örnekleridir. Hindistan, İngiltere, Fransa, 

Sovyetler ve Çin gibi ülkeler bu yönde kentleşme politikalarına 

sahip olmuşlardır. 

Gelişmekte olan ülkelerde uzmanlar, çoğu kez sanayinin kırsal 

alan için olan önemini kavrayamamaktadır. Çünkü birçok uzman 

gelişmiş ülkelerin kentsel bilgileri ile donatılmıştır ve 

geleneksel ülkelerin geçmiş deneyimlerinden yola çıkarak bu 

sonuca varılmaktadır. Sanayi kuruluşlarının getirileri, genel 

ekonomik çerçeve dikkate alınmadan, salt sanayi kuruluşunun 

getirisine göre hesaplanmaktadır. 

Geri kalmış bölgelerde sermaye faktörünün kıt, işgücünün bol ve 

bölgesel ithalatın bölgesel ihracatı sürekli olarak aştığı 

genellikle gözlenen olgulardır. Durum böyle olunca bölgesel 

sanayileşme stratejisi, az sermaye çok emek kullanan sanayi 

faaliyetlerine öncelikler verilmesini gerektirecektir. 

Araştırmalar gösteriyor ki, geri kalmış bölgelere, emeğe ağırlık 

veren sanayilerin götürülmesi olumlu sonuçlar vermektedir.Bu tür 

sanayi kolları, bölgenin sosyo-ekonomik yapısını doğrudan 

etkilediği gibi, bölgede yan sanayilerin de ortaya çıkmasına yol 

açmaktadır. Bu uyarılmış sanayi kollarının yaratacağı toplam 

istihdamın, sürükleyici sanayinin istihdam hacmi kadar olacağı 

hesaplanmaktadır. Öte yandan geri kalmış bölgeye götürülecek 

kaynakların yanı sıra, bölgenin kendi kaynaklarının da seferber 

edilmesi sağlanmalıdır. Modern ekonomi biliminde kaynakların 

etken kullanımı ve dengeli bir kalkınma sağlanması yönünden mekan 

faktörü büyük önem kazanmış bulunmaktadır. 
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Gelişmiş ekonomilerde ülke içinde refahın dağılımında görülen 

dengesizliklerle, kaynakların dağılımındaki dengesizlik arasında 

yakın bir ilişki olduğu görülmektedir. Ortaya çıkan bölgesel 

dengesizlikler ekonominin bütünleşmesini engellediği gibi toplumu 

olumsuz etkileyen sonuçlar da doğurmaktadır. 

Kamu, bir yandan büyük samayi kentlerinin ekonomik maliyetinin 

yükselmesini durdurmak, diğer yandan da geri kalmış bölgelerin 
kalkınmasını sağlamak bakımlarından kaynak dağılımını düzenlemek 

zorunda kalmaktadır. Başka bir deyişle gelişmiş ülkeler, sanayi 

faaliyetlerinin belli bölgelerde kutuplaşması yerine, ülke alanı 

içinde dağıtılması yollarını araştırmaktadır. 

Bu alandaki geniş literatür pek çok teorik yaklaşım da 

sağlamaktadır. Ancak pratik düzeyde sanayinin yüksek kalkınma 

potansiyeline sahip veya kalkınmakta olan alanlara mı, yoksa daha 

sınırlı kalkınma alternatiflerine sahip ve ekonomik ve sosyal 

ilerleme için acil ihtiyaca sahip yörelere mi kurulmasının daha 

avantajlı olduğu şeklinde uzun ömürlü açmaz çözümlememiştir. 

Sanayileşme sürecini tarım destekli entegre bir ağ şeklinde 

tarımsal alanların geliştirilmesi olarak gören bir görüş de 

vardır. Bu görüş, bölgenin ürününe yeni dış pazarlar açmak için 

pazarlamaya ağırlık verilmesini öngörür. Tarım destekli 

sıkıntılar yaratsa da, sanayileşme sürecine ivme veren, tarım 

topluluğunun gelirini artıran ve üretim faktörlerinin 

maliyetlerini artırmayan bir gelişmedir. 
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Gelişmemiş tarım alanlarında, sermaye yoğun sanayi projeleri 

uygulanırsa, bu halde sanayileşmenin kapsamı ve hızı o derecedir 

ki, bütün yörenin ekonomik hayatı canlanır, ivme kazanır, küçük 

ölçekli sanayi ve esnaflık güçlenir. Bu durumda tarımsal kalkınma 

birkaç sanayi projesinin getireceğinden fazlasını kazanır. 

Literatürde kırsal alanda ikincil denilen sanayi türlerinin uygun 

olabileceği yorumları da vardır. İkincil sanayiler, ülke 

ekonomisinde tarımsal girdilerin işlenerek bunların tüketim ve 

üretim mallarına dönüştürülmesi anlamında kullanılmaktadır. Bu 

sanayiler hafif ya da küçük sanayi olarak da adlandırılır. Daha 

ziyade dayanıksız tüketim mallarının üretimine yöneliktir. Daha 

küçük sermayeyi gerektirir, ısmarlama, ya da zanaat türü üretim 

gibi standart olmayan süreçleri ve malları kapsayabilir. Bu 

sanayide işgücünün niteliği dokumacılık, konfeksiyon, gıda işleme 

ve plastik imalatında görüldüğü gibi düşük; ya da elektronik, 

bilgisayar, ölçü aletleri imalatıyla değerli taş kesme ve ustalık 

gerektiren işlerde görüldüğü gibi çok yüksek olabilir. Özellikle, 

gelişmekte olan ülkelerde bu tür sanayiler işgücünün bol ve 

görece niteliksiz dolayısıyla da emek yoğun sanayinin avantajlı 

olduğu yerlerde egemenlik kurar yorumları konunun ana esaslarını 

oluşturabilir. Böylece kurulan sanayinin kırsal alanda 

oluşturacağı gelir artışı kırsal alanın sanayi ürünlerine olan 

talebini geliştirecek, bu da sanayi üretiminin tarım kesimi 

ihtiyaçlarına adaptasyonunu sağlayacaktır. 

Kırsal alanda sanayilerin yerleştirilmesi ihtiyacı, herşeyden 

önce bu koşullar altında hangi endüstrilerin en uygun ve karlı 

olduğunun ayrıntılı olarak incelenmesini gerekli kılar. Tarımsal 
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nüfusun çok dağınık bir durumda bulunmasının, bu alanda 

yerleştirilen sanayi girişimlerinin etkin bir şekilde 

çalışmalarına engel olacağı sık sık öne sürülmekte ve bunların 

zorunlu bir şekilde küçük olacakları, bu durumun sonucu olarak 

üretim masraflarının yüksek olacağı sebep olarak 

gösterilmektedir. Uygun endüstrilerin seçiminde özel bir dikkat 

gösterilmesi ve bütün maliyet faktörlerinin ayrıntılı bir şekilde 

incelenmesi bu sebepten gereklidir. Böyle bir inceleme kapsamlı 

ve meselenin bütün yönlerini içine alan bir inceleme olmalıdır. 

Sadece sanayi girişiminin karlılığını hesaplamak yetmez, bazen 

belirli bir sanayi girişimi bölgede diğer kalkınma faaliyetlerine 

hız verir ve "çığ" etkisi yapar. Dar bir açıdan bakıldığı zaman 

kentsel bir bölgede kurulması tercih edilen girişimin böyle bir 

durumda kırsal bölgede kurulması fikrini ileri sümek akıllıca 

bir hareket olur. Buna göre kırsal bölgelere kurulması daha karlı 

olan yardımcı sanayilerin ihtiyaç duyacakları hammaddeleri 

işleyen esas sanayinin şehirde kurulması gerçekten daha karlı 

olabilir, fakat yardımcı sanayi için en iyi yer kırsal bölge 

olduğu için hammaddenin ona çok yakın bir yerde olması zorunlu 

olur. Buna göre hammaddeyi işleyen bir girişim diğer sanayi 

faaliyetleri için bir teşvik unsuru olur. Bu çeşit girişim kırsal 

bölge içinde yerleştirilmiş olmalıdır. 

Son on yıldır yerli imkanlara dayalı gelişme modelleri düzenli 

bir şekilde yaygınlaşmaktadır. Modern fabrikaları geri kalmış 

bölgelere kaydırmaya çalışma, o yörelerde tesislerin çoğalmasına 

neden olmuş ve tesisler kendi kendilerine ayakta kalabilme ve 

büyüme başarısını göstermeye başlamıştır. 
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Son yirmi yıldır OECD üyesi ülkelerin çoğunda kırsal alanlarda 

çok sayıda, sıklıkla uç noktalara dek ekonomik, sosyal ve 

kurumsal değişiklikler yaşanmaktadır. 

Kırsal alanlar sosyal değişmeden önemli ölçüde etkilenmiştir. 

1960'lı yıllardaki nüfus azalışından sonra 1970'li yıllarda 

kırsal nüfus artmış, hatta metropolitan alanların nüfus artış 

hızını geride bırakmıştır. 

1980'ler boyunca bazı ülkelerde kırsal nüfus artışı yavaşlamış, 

metropolitan yörelerdeki nüfusa kıyasla da hem mutlak hem de 

nisbi olarak azalmıştır. 

OECD1deki bu genel temayül ABD, Japonya, Fransa gibi çok gelişmiş 

ülkelerde geçmişte azalan daha sonra sürdürülen politikalar 

sonucu kırsal nüfusu artırmayı sağlamıştır. İleriye yönelik 

yapılan tahminler, geçmişte azalış trendi izleyen kırsal nüfusun 

ABD'deki artışının 2020, Japonya'da 2005, Fransa'da 1995 

yıllarına kadar devam edeceği şeklindedir. 

TABLO:1- ABD, Japonya ve Fransa'daki Kırsal Alan Nüfuslarındaki 
Gelişmeler (Milyon Kişi) 

YILLAR 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 

ABD 54.13 56.90 59.89 62 .17 64 .46 66.34 68 .02 69 .17 

Japonya 30.04 27 .12 27 . 82 28.40 28.63 28.80 28 . 84 28 .71 

Fransa 14 . 68 14 . 22 14 .38 14 .51 14.55 14.59 14.55 14.42 

Kaynak: UN-The Prospects of World Urbanization 1985. 
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Kentlerde oturan milyonlarca insan kırsal bölgelerin özlemini 

çekmektedir. Gelişmiş ülkelerdeki araştırmalar kırsal kesime 

doğru önemli bir nüfus akımı olduğunu göstermektedir. Üçüncü 

dalga, insanları bir araya getireceğine dağıtarak mekan 

anlayışını değiştirmektedir.İleri teknoloji ülkelerinde büyük 
kent nüfusunda bir azalma, küçük kentlerin nüfusunda artma 

olmaktadır. 

Kırsal ekonomiler giderek daha çeşitlilik kazanmaktadırlar. 

Tarımın önemi azalmakta, hizmet sektörü önemli ölçüde 

büyümektedir. Bazı yörelerde küçük ve orta ölçekli imalathaneler 

nisbi olarak düşük ücretli faaliyetler olmalarına rağmen önemli 

istihdam kaynağı olarak kırsal ekonomik yapının önemli parçasını 

oluşturmaktadır. Bu tür girişimler, genellikle yerel 

girişimcilerin mülkiyetinde, onlar tarafından işletilen, yöreye, 

bölgeye, ülkeye ya da bazen diğer ülke pazarlarına hizmet sunan 

işletmelerdir. Turizm ve boş zaman sanayisinin genişlemesi ve 

bazı yörelerin emeklilik yerleşmeleri şeklinde büyümeleri kırsal 

ekonomik canlılığı artırmıştır. 

Kırsal alanlarda son yıllarda yaşanan sosyal ve ekonomik 

değişiklikler kırsal sorunlara yönelik düşünceleri değiştirmiş ve 

bu sorunların üstesinden gelebilecek uygun stratejilerin 

geliştirilmesi sağlanmıştır. OECD üyesi ülkelerin çoğunluğu 

kırsal sorunlarını şimdi geçmişe kıyasla daha entegre yoğun bir 

bakış açısıyla incelemektedir. Artık ekonomik kalkınmanın 

yalnızca tarımsal kalkınma sorunu olarak düşünülemeyeceği, 

giderek artan ölçüde diğer faktörlerin; sanayileşme stratejileri. 
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istihdam politikaları, eğitim, sağlık, sosyal hizmetler, konut, 

ulaşım imkanları gibi birbirleriyle ilişkili faktörlerin sonucu 

olduğunun farkına varılmaktadır. Çoğu ülkede, kırsal politika ve 

program stratejilerinin, global bir perspektife dayandırılmasının 

gerekliliği anlaşılmıştır. Sonuç olarak üye ülkeler kırsal 

politika uygulamaları için daha etkili yaklaşımlar aramaktadır. 

Konunun canalıcı noktası tarım dışında, sanayide bulunmaktadır. 

Öte yandan özellikle bilimdeki son gelişmeler çerçevesinde 

tarımsal hammaddelerin rekabet gücünü artıran devasa potansiyel 

teminine ve onların başka maddelere dönüşüm masraflarını düşüren 

teknik gelişmeler nedeniyle tarıma dayalı sanayi şimdi yeni ve 

heyecan verici bir durumla yüzyüze bulunmaktadır. 

Dünya tarım ürünleri stoklarının devamlı büyümesi sorununa çözüm 

oluşturulması, tarım ürünleri stoklarının gıda sanayii dışındaki 

sektörlerde kullanılması için alternatif stratejilerin 

geliştirilmesi ile mümkün olabilir. 

4.2. Türkiye'de Kırsal Sanayi Uygulamaları 

Ülkemizde kırsal alanda özellikle nüfusu 2 000'den az yerleşim 

yerlerinde yani köylerde, çekirdek oluşturan ve de 

küçümsenmeyecek bir düzeye gelmiş sanayi etkinlikleri dikkate 

değer bir görünüm oluşturmaya başlamıştır. 

1985 yılı nüfus sayımı sonuçlarına göre ülkemizde köylerde, tarım 

dışı ekonomik faaliyetlerden geçimini sağlayan 1 milyona yaklaşan 

kişiye istihdam imkanı veren sanayi faaliyetleri mevcuttur. 
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Tablo 2'de köylerde 10 yj.llık bir süre içinde tarım dışı ekonomik 

faaliyetlerden geçimini sağlayan kişilerin sayısında 

küçümsenmeyecek artışların gerçekleştiği görülmektedir. Bu 

artışların imalat sanayii içinde mutlak rakam ve oransal gelişme 

olarak en fazla % 76 büyüme ile gıda, içki ve tütün sanayiinde 

görüldüğü hususu gelişmenin ilginç boyutunu oluşturmaktadır. 

Öte yandan imalat sanayii dışında hizmetler kesiminde toptan, 

perakende ticaret ve otel- lokanta hizmetler ile toplum 

hizmetlerindeki istihdam yükselişleri 2 000'den düşük nüfuslu 

yerlerdeki tarım dışı istihdam artışlarını yansıtmaktadır. 

Kısaca köylerimizde tarım dışı ekonomik faaliyetlerin giderek 

önemini artırdığı, imalat sanayiinin küçümsenmeyecek bir gelişme 

potansiyeli taşıdığı, sanayi yapısı ve mayasının bulunduğu, 

dolayısıyla da kırsal alanlardaki halkın refahını yükseltecek 

aletler potansiyelinin mevcut olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. 
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TABLO:2- Nüfusu 2000'den Az Yerleşim Yerlerinde Tarım Dışı 
Sektörlerde Son Haftada iktisadi Faaliyet Kolunda 
Çalışanlar Sayısı 

İktisadi Faaliyet Kolu 

1975 

Çalışanlar 
Sayısı 

1985 

Çalışanlar 
Sayısı 

10 Yılda 
Artış Oranı 

(%) 

İstihraç Sanayii 38 .874 55 .000 41.0 
İmalat Sanayii 187.025 229.254 22.6 
Gıda İçki ve Tütün San. 25.546 44.938 
Dokuma, Giyim Eşyası ve 
Deri Sanayii 68.203 83 .481 
Orman Ürünleri ve 
Mobilya Sanayii 29.720 30.667 

Kağıt, Kağıt Ürünleri 
ve Basın Sanayii 2 .243 2 .974 

Kimya, Petrol, Kömür, 
Kauçuk ve Plastik 
Mamûlleri Sanayii 3 .136 5.913 

Taş ve Toprağa Dayalı 
Sanayii 7.210 14 .433 
Metal Ana Sanayi 8 .797 8.886 

Metal Eşya Makina ve 
Teçhizat Ulaşt.Aracı, 
İlmi ve Mesleki Sanayii 29.954 32.091 

Ölçme Aletleri Sanayii 
Diğer İmalat Sanayii 

Elektrik, Gaz, Su 
12.156 
1.703 

5.881 

2 .938 72 .6 
İnşaat ve Bayındırlık 
İşleri 101.061 131.020 26.0 
Toptan ve Perakende Ticaret 
Lokanta ve Oteller 71.280 110.457 55.0 
Ulaştırma, Haberleşme ve 
Depolama 93.638 96.111 2.6 
Mali Kurumlar, Sigorta, 
Taşınmaz Mallara Ait İşler 8.402 15.699 86.9 

Toplum Hizmetleri, Sosyal 
ye Kişisel Hizmetler 2.17 .337 297.974 37 .1 
İyi Tanımlanmamış 
Faaliyetler 60.649 11.158 -81.6 

779.969 949.611 21. 7 

Kaynak: Nüfusun Ekonomik ve Sosyal Özellikleri: 1975-1985. Genel 
Nüfus Sayımları . DİE. 
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4.3. Kırsal Sanayi Politikalarındaki Yeni Gelişmeler 

OECD Konseyine bağlı Kırsal Kalkınma Grubu'nca "serbest piyasaya 

bağlı ekonomik sistem OECD ülkeleri için esastır. Ancak ekonomik 

sistemin işleyişi bütünlüğünde kır-kent dengesi kırsal alan 

aleyhine bozulmakta ve sağlıksız bir sosyal yapının giderek başat 

olması tehlikesi artmaktadır. Bu nedenle olumlu bir kır-kent 

dengesinin oluşturulması, bunu yaparken de piyasa güçlerinin 

gelişimlerinin tahrip olmaması kırsal kalkınmanın başlıca 

politikasını teşkil etmektedir" sonucuna varılmıştır. 

Kırsal kalkınma politikalarının başlıca özelikler aşağıdaki gibi 

açıklanabilmektedir: 

Kırsal kalkınma politikaları maliyeti kamuya ait birer sosyal 

politika zinciridir. 

Eşitlik ve adalet tanımlarına bağlı olarak, kırsal alana, 

ulusal normlarla makul düzeyde bir yaşam standardının verilmesi 

gerekmektedir. Kırsal alanda rekabet gücünün artırılması, bunun 

için de kırsal topluma ekonomik fırsatlar tanınması, politikanın 

ekonomik yönünü vurgulamaktadır. Sosyal açıdan, kırsal alanda 

topluma mal edilmiş doğal kaynakların muhafazası politikanın bir 

diğer yönünü teşkil etmektedir. 

Bu yaklaşım doğrultusunda kırsal alan göstergeleri, başlıca 

farklı özelliklere sahip beş alan çizebilmektedir. Bu alanlar, 

uzak bölgeler, ara bölgeler; ekonomik açıdan kent ile bütünleşmiş 

bölgeler; canlı faaliyet bölgeleri ve değerli görülen bölgeler 

olarak sayılabilmektedir. 
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OECD üyesi ülkelerde kırsal kalkınma politikalarından genel 

olarak merkezi hükümetler sorumludur. Bu nedenle kırsal kalkınma, 

merkezi hükümetlerden beklenen hizmet zorunluluğu olarak kabul 

edilmekte, kırsal bölgelerdeki, olumsuzluklarının giderilmesi ve 

kalkındırılması için iki basamaklı bir çözüm önerilmektedir. Bu 

çözümler: 

Kırsal alanın ekonomik dezavantajlarının ve çevre 

problemlerinin çözümlenmesi, 

Aynı koşullar içinde bulunan ve müşterek problemleri yaşayan 

kırsal alanlar için ayrı önlemler dizisinin tesbiti olmaktadır. 

İlk basamakta sayılacak problemler, ulaşım, iletişim, teknoloji 

konularındaki alt yapı yatırım alanları ile çevresel olarak 

ortaya çıkan doğal yapının korunması şeklinde 

belirlenebilmektedir. İkinci basamakta politika oluşturma 

problemine bir baz teşkil eden tipoloji çerçevesinde bilinen 

öneriler dizisi her bir tip için ayrı ayrı belirlenmektedir. 

Kırsal değişimin sağlanabilmesinde; kendi sakinleri, iş 

adamları, toplum liderleri ve hükümet görevlileri için temel 

itici güç girişim alanlarının varlığıdır. Bu da ekonomik açıdan 

güçlü, çevreye duyarlı ve sosyal açıdan canlı kırsal alanlar ve 

topluluklar için yerel ve ulusal önem taşımaktadır. Bu nedenle de 

kırsal kalkınma politika ve programları; merkezi hükümet, 

mahalli idareler üretici/ çiftçi kuruluşları ve özel sektör 

kuruluşları arasında işbirliği ile yürütülmelidir. 
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Bu doğrultuda yeni politika ve programların formulasyonu önem 

taşımaktadır. Bu amaçla da kurumsal düzenleme ile ilgili 

önerilerin gündeme getirilmesi gereklidir. 

38 



İKİNCİ BÖLÜM 

1. İLKE HEDEF ve STRATEJİLER 

"Kırsal kalkınma" ile doğrudan ilişkisi bulunan "kırsal sanayi"ye 

ilişkin ilke ve stratejilerin oluşturulmasından önce, Türkiye'de 

uygulanan bazı "kırsal kalkınma programları"nm ortaya koyduğu 

sonuçların irdelenmesine gerek vardır. 

Son 25 yıldır tarım kesiminde kullanılan teknojilerin 

yenileştirilmesi ve üreticilerin gelirlerinin artırılarak yaşam 

düzeylerinin iyileştirilmesi doğrultusunda, Türkiye'de giderek 

artan bir ölçüde, iç ve dış kaynaklı tarımsal projeler 

uygulanmaktadır. İl, bölge ya da konu bazında tarımsal üretimi 

geliştirmeyi ve proje hedef kitlesinin uyguladığı üretim 

tekniklerinde değişimi öngören bu projelerin önemli bir bölümü, 

dış kaynaklardan sağlanan krediler ile gerçekleştirilmektedir. 

1990 yılı sonu itibarı ile Türkiye'de halen uygulanmakta olan 10 

ayrı dış kaynaklı projenin toplam tutarının 750 milyon dolar 

olduğu ve bu tutarın 305 milyon dolardan fazla bir kısmının dış 

kaynaklardan sağlandığı belirtilmektedir. Erzurum Kırsal Kalkınma 

Projesi,. Damızlık Süt Sığırı İthalat Programı, Tarımsal Yayım ve 

Uygulamalı Araştırma Projesi I ve II, Iğdır-Aksu-Ereğli-Erciş 

Sulama Projesi, Doğu Anadolu Bölgesinde Çayır Mera ve Yem 

Bitkileri Üretimini Geliştirme Pilot Projesi gibi Türkiye 

genelini, bölge ya da il özelini kapsayan bu projelerle, nihai 

amaç olarak üreticilerin gelir ve refah düzeylerinin artırılması 

hedeflenmiştir. 
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Bir bölümü Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerini de kapsayan bu 

projeler, yeni üretim teknik ve yöntemlerinin üreticilerin 

kullanımına sunulabilmesi için gerekli alt yapı yatırımlarını, 

fiziksel girdileri ve kredileri kapsamakta ve tarımsal üretimin 

artırılmasını bunların geliştirilmesine bağlamaktadır. Başka bir 

ifade ile kalkınma projeleri; hedeflenen refah yükselmesinin, 

oluşturulan değişimlerin bir göstergesi olan tarımsal verimlilik 

düzeyindeki artışlarla sağlanacağını belirtmektedir. 

Bu noktada, proje ile hedef kitle arasında köprü rolü üstlenen, 

proje amaçlarının üreticilere ulaştırılması ve benimsetilmesinde 

önemli bir rol oynayan tarımsal yayım çalışmaları ve yayım 

hizmetlerinin etkinliğinin de, proje başarısında önemli bir rol 

oynadığı belirtilmelidir. 

Bu nedenle bu projelerin planlanmasında tarımsal yayım, 

çalışmalarına mutlaka yer verilmekte ve gerekli harcamaları 

gerçekleştirmektedir. Ancak projenin nihai başarısında bu derece 

önemli payı olan ve gerekli kaynakları ayrılan ve harcamaları 

gerçekleştirilen tarımsal yayım çalışmalarına gerekli özenin 

gösterilmediği belirtilmektedir. 

Gerek kalkınma için önemli birer araç olarak kullanılabilmesi, 

gerekse bölgesel farklılıkları gidermeyi amaçlaması yönleri .ile 

bu projeler çalışmamızı yakından ilgilendirmektedir. 

Ancak, uygulanan projelerin ortaya çıkartığı sonuçların tek tek 

bu projeler özelinde değerlendirilmesinin, bu çalışma kapsamında 

olanağı bulunmamaktadır. Bununla beraber, projelerin gerek 

planlama aşamasında gerekse uygulama sürecinde gözlenen ve 
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hepsinde ortak olan bazı yaklaşımların, bu projelerin başarı 

şansını önemli ölçüde etkilediği de görülmektedir. Kalkınma 

sürecinde etkin bir rol alması beklenen faydalara 

ulaşılamamasmın gerekçelerini de tanımlayacağı düşüncesi ile bu 

olumsuzluklar aşağıdaki gibi sıralanabilir: 

Uygulanan kalkınma projelerinin kararı, genellikle 

politikacıların ve yerel yöneticilerin talepleri ve merkezi karar 

organının bu talebi onayıyla alınmakta, daha sonra proje konuları 

belirlenmekte, üretici talepleri dikkate alınmamaktadır. 

Projeler için yer seçimi ve proje bazında önceliklerin 

oluşturulmasında, başta siyasi tercihler olmak üzere çeşitli 

faktörler rol alabilmekte, sonuçta maddi ve manevi kayıplar ve 

beklentilere cevap verilememesinin yarattığı yeni rahatsızlıklar 

oluşabilmektedir. 

Bir bütünlük içerisinde olması gereken proje uygulama 

kararının üreticiler ile alınamaması ve önceliklerin birlikte 

tanımlanamaması, projenin her aşamasında, projeye karar verenler, 

uygulayanlar ve bekleyenleri oluşturmakta; karar süreçleri daha 

başlangıçtan ayrıştırılmaktadır, 

Beklentileri ve gereksinimleri projede yeterince tanımlanmayan 

hedef kitle ile bu kopukluğun giderilmesi özel bir uğraş ve 

maliyet gerektirmekte ve bu durum proje süresince devam 

etmektedir. Bu koşullar altında uygulanan proje, doğal olarak 

hedefleri ile bütünleşememekte, hedeflerin gerisinde kalmaktadır, 
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Bugüne değin Türkiye sosyoekonomik yapısını gözönünde 

bulundurarak geliştirilmiş ve bölgesel koşullara göre belirli 

esneklikleri de kapsayan bir sistem yaratılamamış ve bu 

projelerin ülke kalkınmasındaki rolü tanımlanamamıştır. Bu 

eksiklik gerek özel projelere, gerekse Tarım ve Köyişleri 

Bakanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalara yansımakta ve hem 

uygulayıcıların hem de üreticilerin inancını sarsmaktadır. Bunun 

bir sonucu olarak, uygulayıcı ve üreticilerin inandığı bir 

örgütlenme geliştirilememekte ve hizmetlerin etkili bir biçimde 

üreticilere ulaşımı sağlanamamaktadır, 

Bölgesel ve kırsal kalkınma projelerinde öngörülen üretim 

desenine, bölgesel ve tarımsal üretim planlaması bütünlüğü 

içerisinde yaklaşılmaması, hedefleri genişletmekte, 

soyutlaştırmakta ve somut değişimler içermemesine yol açmaktadır, 

Daha önce uygulanmış projelerde edinilen deneyimler, yeni 

bölgesel ve kırsal kalkınma projelerinin planlanması aşamasına 

aktarılmamakta, var olan eksiklikler ve hatalar devam 

ettirilmektedir, 

Tarımsal projelerde, temel hedef olarak üretimin artırılmasına 

yönelinirken, üretimin çitfçi olanaklarıyla gerçekleştirileceği 

varsayımına dayanılması, bu hedef doğrultusunda girdi temini, 

pazarlama gibi diğer önlemlere yeterince yer verilmemesi, kendi 

içerisinde zaten sorunlar taşıyan çalışmalara güveni 

azaltmaktadır, 

Bu projelerde üretici örgütlenmesini her düzeyde destekleyecek 

çalışmalara gerekli önemin ve hatta yerin verilmemesi, projenin 
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geleceğinin bu bağımsız üretici örgütlerine devredilememesi, 

uygulama sonrası projelerin kalıcılık şansının az olmasına neden 

olmaktadır. 

Zaman zaman entegre bir yaklaşımla, elde edileceği planlanan 

çeşitli ürünlerin yerinde işlenmesini de öngören bu projelerde 

oluşturulması düşünülen tesisler, ekolojik ve bölgesel koşullar 

gözönüne alınmaksızın planlanmakta, atıl kapasiteler 

oluşturulmaktadır, 

Bu projelerle belirlenen hedefler ve öneriler projede görev 

alan kamu elemanları tarafından kısmen de olsa üreticilere 

iletilmekte, ancak bu iletme yasak savma yaklaşımı içerisinde 

sunulduğundan, önerilerin uygulanması için gerekli şartlar 

yaratılamamaktadır, 

Uygulanan projeyle sağlanması planlanan hizmet değişimi ne 

elemanlarca ne de hedef kitlece kavranamamakta, bu da proje 

başarısında belirleyici bir rol oynamaktadır, 

Projede tanımlanan örgütlenme düzeyi gerçekleştirilememekte, 

proje bütünlüğü ve sistematiği ortadan kalkmaktadır, 

Bu durum proje hedeflerinin üreticilerce benimsenmesini 

engellemektedir, 

Uygulamacı ile karar verici arasındaki büyük uçurum, karar 

vericinin proje alanın koşullarından ve özgün sorunlarından 

uzaklığı, uygulayıcıyı zor durumda bırakmakta, projenin 

güvenilirliğine gölge düşürmektedir, 
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- Uygulamaların belirli ve genel kalıplar içerisinde kalması, 

özgün yöresel uygulamaların geliştirilememesi, araştırmaya, dayalı 

bulgulardan yararlanılamaması, uygulama başarısını olumsuz yönde 

etkileyen diğer bir faktördür, 

Bu projelerde görev alan elemanlar için çekici ve uygun 

koşulların yaratılamaması, bu elemanların motivasyonunu ve 

dolayısıyla proje başarısını etkilemektedir, 

Görevini yapan ve yapmayan elemanların birbirinden ayrılmadığı 

"devlet memurluğu" çalışma sistemi içerisinde, günlük rutin 

görevleri ile "proje" içerisindeki görevlerinin ayrımına 

vardırılmaksızın, projede görev alan elemanların, proje ile 

gönüllü bütünleşmesi baştan engellenmektedir, 

Proje uygulamasını geliştirmek, yöre koşullarına uyum 

sağlayacak benzeri örnekleri tanımak ve proje bölgesine taşımak 

amacıyla projede yer alan teknik inceleme gezilerinin gereği gibi 

kullanılamaması projenin teknik gücünü sınırlamaktadır, 

Projeler için kağıt üzerinde belirlenen ödeneklerin zamanında 

ve yeterli ölçüde proje alanına taşınmaması, teknik yetenekleri 

ve uygulamaları sınırlamakta, olumsuz yönde etkilemektedir, 
♦ 

Proje ile ilgili harcama kararlarında merkezi karar vericinin 

öznel koşulları yakından izleyememesi, anında verilmesi gereken 

karar süreçlerinin ertelenmesini gerektirmekte, proje 

esneklikleri ortadan kalkmaktadır, 
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- Projelerin her aşamasındaki ağır bürokrasinin yanı sıra, yerel 

proje elemanlarının yetki ve sorumluluklarının sınırlanması, 

inisiyatif tanınmaması, proje elemanlarının becerilerini ve proje 

başarısını olumsuz yönde etkileyen çok önemli bir faktör olarak, 

yapay engeller oluşturmaktadır, 

Tarım tekniklerini geliştirme ve tarımsal üretimi artırma 

doğrultusunda proje kapsamında yer alan ve birer araç olarak 

tanımlanan çeşitli girdilerin (bina, araç, mobilet vb.) 

sağlanması, bu projelerde araç olmaktan çıkıp, amaç haline 

dönüşmekte, gerçekleşmeleri başarı olarak kabul edilmektedir, 

- Bu anlayış tüm proje araçlarına bakışa yansımakta, her türlü 

fiziksel gerçekleşme başarı için yeterli görülmekte, asıl amaç 

olan hedef gruplarda geliştirilmesi gereken kendine güven, 

tesislerin kalıcılık'ı ve sürdürülebilirlik'i ile teknolojik, 

toplumsal ve kültürel değişim bir kenara itilmektedir, 

Yine, proje başarısı, gerçekleştirilen uygulama sayısı gibi 

nicel kriterler ile belirlenmekte, bu nicel uygulamalar 

sonucunda, kendisi bir araç olan proje amaca dönüşmekte, ortaya 

çıkması gereken niteliksel değişimler gözardı, edilmektedir, 

Projelerin uygulanması sırasında ve sonrasında etki 

değerlendirmelerinden kaçınılması, proje uygulama sürecinin 

tamamlanmasıyla da dosyanın kapatılması, görevin tamamlanmış 

kabul edilmesi, hataların ve eksikliklerin sürdürülmesine yol 

açmakta, yeni modeller geliştirilmesini engellemektedir, 
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- Ek olarak, bu projelerin sonrasında, programların ve hedeflerin 

hayata geçiriliş oranlarını değerlendiren, projenin yarattığı 

değişimleri kontrol eden, gerçekçi bir izleme ve değerlendirme 
sisteminin oluşturulmaması, performans ölçüt ve göstergelerinin 

önceden açıkça tanımlanmaması başlangıçtaki proje hedeflerine ve 

projeden beklenen gelişmelere duyulan samimiyetin önemli bir 

göstergesi olmaktadır. 

- Özetle "kırsal kalkınma", "tarımsal sanayi" ve "kırsal sanayi" 

konularında bundan sonra atılacak her adım ve geliştirilecek her 

plan, program ve proje'de geçmişin deneyimlerinin dikkate 

alınarak davranılması ve hataların terkrarlanmaması yönünde çaba 

sarfedilmesi gerekmektedir. 

1.1. İlke ve Hedefler 

"Kalkınma", daha önce de vurgulandığı gibi ekonomik, toplumsal, 

kültürel ve dolayısıyla da siyasal bir süreçtir. Böylesi bir 

sürecin tasarlanması, planlanması ve uygulanmasına ilişkin ilke 

ve araçların belirlenmesi (ya da seçilmesi) de doğal olarak, çoğu 

durumda, siyasal seçimleri gerektirecektir. Sözgelimi; öncelikli 

toplumsal katman ve yörelerin belirlenmesi; yararlanılacak 

yöntemler, araç ve gereçlerin seçimi siyasal niteliği önde gelen 

karar verme süreçleridir. Verili koşulların her alanda (ya da her 

yönden) "dengesiz" olduğu öne sürüldüğüne göre, "dengelileştirme" 

bir amaç olacaksa eğer, verili düzenin hangi toplumsal katman 

ve/veya yöre için "dengesiz" olduğunun; giderek "dengelileştirme" 
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durumunda da nasıl bir dengenin amaçlandığının öncelikle (ya da 

başlangıçta) ortaya konulması gerekecektir. Bu, gerçekçi 

stratejiler geliştirebilmenin son derece önemli bir koşuludur. 

"Kırsal" sayılan ortamların da kalkınmasına katkıda bulunabilecek 

sanayileşmenin sağlanmasına yönelik strateji önerileri temel 

boyutları aşağıya çıkarılan ilkeler doğrultusunda 

geliştirilmiştir: 

i) Türkiye'de "kırsal" olan ile olmayan arasında ekonomik, 

toplumsal ve kültürel yönden gelişmişlik düzeyi farklılıkları 

bulunmaktadır. "Kırsal olmayan" yararına giderek büyüyen bu 

farkın, ülkede toplumsal sorunlara ve giderek çatışmalara yol 

açması olasıdır. Kırsal sanayi; kent-kır, toplumsal katmanlar ve 

yöreler arasındaki gelişmişlik farkını gidermede etkili bir araç 

olacaktır. 

ii) Türkiye'de, "kırsal" sayılan ortamlardaki kaynakların 

kimileri verimsiz olarak kullanılmakta; kimileri de hiç 

kullanılmamaktadır. Bu durum, bu ortamlardaki kalkınmanın 

yeterince hızlı olmasını güçleştirmekte; kimi yörelerde de 

tümüyle engellemektedir."Kırsal" sayılan ortamlardaki her türden 

kaynak verimli olarak işletilecektir. 

iii) Türkiye'de "kırsal" sayılan ortamlardaki yaşama biçimi hemen 

her alanda onarılamayacak çevre yıkımlarına yol açmaktadır: 

Toprak, biyolojik çeşitlilik ve dolayısıyla da su kaynakları 

giderek azalmaktadır. Kalkınmanın sürdürülebilirliğini 

engelleyecek bu türden olumsuzluklara yol açılmayacak; var olan 

çevre sorunları çözümlenecektir. 
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iv) Türkiye'de yaşamın birçok alanında çağdaş demokrasiye henüz 

ulaşılamamıştır. Bu durum, bireyin yaratıcılığını kısıtlamakta ve 

dolayısıyla da üretkenliğini düşürmektedir. Başta üretim 

süreçleri olmak üzere yaşamın her alanının demokratikleşmesine 

katkıda bulunabilecek düzenekler geliştirilecek ve 

işletilecektir. 

1.2. Stratejiler 

İşbölümünün ortaya çıkması ve yersel boyut kazanması sürecinin 

sonuçlarından biri olan kentleşme, sanayileşme sürecinin 

özelliklerine bağlı olarak kır-kent ve/veya tarım-sanayi 

karşıtlığını gündeme getirmiştir. Zamanla pekişen bu karşıtlık 

kimi toplumlarda neredeyse uzlaşmaz noktalara gelmiş; "genel" 

kalkınmanın yanı sıra bir de "köy kalkınması", daha genel bir 

söyleyişle de "kırsal kalkınma"sorununu gündeme getirmiştir. Bu 

gelişme karşısında dünyada ve Türkiye'de köyün, "kırsal" sayılan 

ortamların kalkındırılmasına yönelik çeşitli yaklaşımlar 

geliştirilmiş ve uygulanmıştır. Görülen o ki, özgül koşulların 

doğru çözümlendiği ve dolayısıyla gerçekçi modellerin 

geliştirildiği ülkelerde ve/veya toplumlarda bu yaklaşımlar büyük 

ölçüde başarılı olabilmiştir. Buna karşılık öykünmeci, 

uygulanacağı toplumsal ve kültürel yapıların gerçekleriyle 

bağdaştırılamayan yaklaşımlarla, doğal olarak, gözetilen amaca 

ulaşılamamıştır. Bu gerçeklik, Türkiye'de genel olarak "kırsal" 

sayılan ortamların kalkındırılmasına, özel olarak da sanayinin bu 

ortamlarda da geliştirilmesine yönelik yaklaşımlar sırasında 

gözetilmelidir. 
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Bu yaklaşımlar sırasında; kır-kent karşıtlığının temel 

dinamikleri irdelenirken, bu karşıtlığın yalnızca yersel 

nitelikte olmadığı; toplumsal ve sektörel, hatta kimi durumlarda 

siyasal boyutlarının da bulunduğu; bu yaklaşımların başarılı 

olmasının da, bir bakıma, öncelikle söz konusu karşıtlığın 

çözümlenmesine bağlı olduğu gerçeği temel alınmalıdır. Doğaldır 

ki, bu amaçla nesnel ve bütüncül yöntemlere başvurulmalıdır. 

Gerçekte, söz konusu karşıtlığın çözümlenmesinin kimi önkoşulları 

bulunmaktadır: Bu karşıtlığın hangi sıradüzen içinde ve hangi 

yöresel, sektörel ve toplumsal öncelikler gözetilerek 

çözümleneceğinin de yine öncelikle açıklığa kavuşturulması 

gerekmektedir. 

Devletin kaynak kısıtı vardır ve bu kısıtlı kaynağın sektörlere, 

yörelere, toplumsal sınıf ve katmanlara dağıtımında, son aşamada, 

nesnel koşullar belirleyici olmaktadır. Öznel gelişmelerin etkili 

olabildiği durumlar var ise de bu rastlantısaldır. Ancak bu 

türden durumlar kimi zamanlarda son derece yaygmlaşabilmektedir. 

Kırda uygulanması gerekli görülen program ve projelerin yaşama 

geçirilmesinde bireysel düzeydeki öznel girişimlerin yanı sıra 

nesnel koşulların da belirleyiciliğini en aza indirebilecek 

düzenekler kurulmalıdır. Çünkü birçok ülkedeki gibi ülkemizde de 

nesnel koşullar, kural gereği kaynakların karlılık düzeyi görece 

yüksek olan sektör ve yörelere akmasını; öznel olarak da belirli 

toplumsal çıkar grupları ve katmanlara aktarılmasını sağlayacak 

biçimde oluşmuştur. 
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Devletin özendiricilik, yönlendiricilik kimi durumlarda da 

girişimcilik işlevini, söz konusu girişimin tasarlanmasından, 

kaynaklarının sağlanması ve tasarımın uygulamaya geçirilmesine 

değin uzanan sürece yöre halkını herhangi bir yolla katma 

geleneği yoktur. Sınırlı düzeyde katılım olanaklarının bulunduğu 

girişimlerde ise demokratiklik ilkesi gerektiğince 

gözetilmemektedir. Öte yandan, devlet, kimi durumlarda da, 

girişimin gerektirdiği kaynağı hemen hemen tümüyle karşılamasına 

karşın girişimin mülkiyetini, yönetimini, dahası getirisini 

yurttaşlara devredebilmektedir. Her iki durumda da ilgili 

yurttaşların girişimi benimsemeleri güçleşmekte; dolayısıyla da 

yöresel kaynakların tam kapasiteyle kullanımı büyük ölçüde 

engellenebilmektedir. 

OECD üyesi ülkelerde de, bölge kalkınması politikasıyla ülkenin 

tümünün ekonomik gelişmesi arasında yakın bir bağ kurulmakta ve 

bölgeler arasındaki dengesizlikleri giderici önlemler 

alınmaktadır. Bu önlemlerin tümünün meydana getirdiği bölge 

politikasının iki temel ilkesi: 

Bölge sorununu ulusal ekonomi politikası içinde görmek; yani 

bölgeye dışardan kamu müdahalesiyle kaynak götürmek. 

Bölge halkının katkısını sağlamak; yani bölgenin kaynaklarını 

harekete geçirici önlemleri almak şeklinde belirmektedir. 
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2. ÖNERİLER 

2.1. Yaklaşım 

i) Kırsal alanda gelişmişlik durumuna, göç ve istihdama ilişkin 

sorunlar çok yönlü ve çok boyutludur. Bu nedenle öncelikle kırsal 

sanayi işletmelerinin kurulacağı yörelerin doğal, toplumsal 

(insan), ekonomik özellikleri ve kalkınma potansiyelleri ile 

büyük kentlere (pazar merkezlerine) olan ulaşım ve haberleşme 

durumlarıyla alt yapı olanaklarının ayrıntılı olarak incelenmesi 

ve değerlendirilmesi gerekmektedir. Konu entegre bir yaklaşımla 

ve sistem bütünlüğü içinde ele alınmalı ve uygulamalar buna göre 

yapılmalıdır. Bu yaklaşımın ana öğeleri ve uygulama adımları 

şunlar olmalıdır: 

a- Öncelikle disiplinlerarası bir yaklaşımla oluşturulmuş, 

merkez ve bölgelerde teşkilatlanmasını tamamlamış "Saha Araştırma 

Grupları" tarafından, sorunlar "Hızlı Değerlendirme Teknikleri" 

ile katılımcı yaklaşımla tanımlanmalı; veriler, çözüme ve 

uygulamaya yönelik olarak sağlıklı ve işlevsel olarak derlenmeli 

ve değerlendirilmelidir. 

b- Kırsal sanayi kuruluşlarının hedef kitlesi ya da ortaklarına 

(partnership) gerekli eğitim, yayım hizmeti verilmeli, örgütlenme 

olanakları yaratılmalı ve desteklenmelidir. Kurulacak 

işletmelerde üretici ortaklığı ve yönetimde katılımcılık fiilen 

sağlanmalıdır. 
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c- Bu çalışmaların yanı sıra yöre koşullarına uygun modern 

teknoloji kullanımıyla finansal destek (kredi), teknik bilgi ve 

temel girdiler zamanında ve yeterli oranda sağlanmalıdır. 

Üretimde kalıcılık ve takip esas olmalıdır. 

d- Kırsal sanayi kuruluşlarındaki üretim süreçleri sistemli bir 

biçimde, gerek kuruluş gerekse faaliyet aşamalarında önceden 

belirlenmiş başarı kriter ve göstergelerine göre izlenmeli ve 

değerlendirilmelidir. İzleme ve değerlendirme sonuçlarına göre 

gerekli hallerde kuruluşların programlarında zamanında 

değişiklikler yapılabilmelidir. Bu nedenle kırsal sanayi 

kuruluşlarının katılımcı yaklaşımla; dinamik bir plan, program ve 

bütçe esasına göre çalışmaları; en az düzeye indirgenmiş 

bürokrasi anlayışıyla, esnek bir yönetim yapısına 

kavuşturulmaları gerekmektedir. Bu alanda hızlı, etkin ve ucuz 

bir yönetim sistemi kurulmalı, göreceli otonom bir yapı 

oluşturulmalıdır. 

e- Kırsal sanayi ürünlerinin piyasa talepleri dikkate alınarak 

ve gereğinde talep yaratılarak üretilmesi ve pazarlanması 

gerçekleştirilmeli, amaca uygun bir işletme yapısı 

oluşturulmalıdır. 

ii) Yukarda ana hatlarıyla belirlenen uygulama ilkeleri 

çerçevesinde "kırsal kalkınma" ve "kırsal sanay.i"lerde ağırlık, 

tarımsal faaliyetlerin sanayileşmesi ve tarımsal sanayi 

faaliyetleri yönünde olmalıdır. Karar alma ve uygulamalarda yetki 

ve sorumlulk çiftçi kuruluşlarında olmalı, bunun için özel bir 

çiftçi örgütlenme politikası uygulanmalıdır. Kırsal sanayileşme 
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politikaları ile bölge-yöre kalkınma politikaları bütünlük içinde 

olmalı, teknoloji gelişmeleri izlenmeli ve sağlanmalı, entegre 

"tarım politikaları" izlenmelidir Tarımsal ürünlerin pazarlanması 

ve fiyat politikalarında, çiftçi örgütlerini ön plana çıkaran, 

onların gelişmesini sağlayıcı nitelikte ve açıklıkta politikalar 

üretilerek devreye sokulmalıdır. Tarımsal politikalar ile kırsal 

sanayileşme politikaları birleştirilmelidir. 

iii) Kırsal sanayi için alan konu ve öncelikerin tanımlanması, 

programların planlanması ve uygulamanın yapılması, her düzeyde 

kamu, küçük ve orta ölçekli işletmeler, özel sektör kuruluşları, 

kooperatif birlikleri, vakıf kuruluşları ile imkanlar oranında 

işbirliği içinde gerçekleştirilmelidir. 

iv) Türkiye'de yayım kuruluşları çiftçi katılımını, örgütlenmeyi, 

pazarlamayı, araştırıcı-yayımcı-örgûtlü çiftçi ortak çalışımını, 

yöresel teknolojilerin geliştirilmesini, yöresel yönetimi, yani 

"insan kaynağının geliştirilmesini", çiftçiliği bir bütün olarak 

ele alan yaklaşımları benimsemeli ve uygulamalıdır. Bunun için de 

"katılımcı tarımsal yayım" ve sorunları çiftçi koşullarında ele 

alan "çiftçilik sistemlerini geliştirme" yaklaşımları 

geliştirilmeli ve uygulanmalıdır. 

v) Kırsal kalkınma yaklaşımlarında, yayım servislerinin ve 

yayımcıların ana konusunu kırsal kesimin örgütlenmesi çalışmaları 

oluşturmalıdır. Bu konuda yayımcıların eğitimi ve hazırlığı ön 

koşuldur. Bu kapsamda bölgesel ve yöresel planlamalar ön plana 

çıkmakta ve çiftçi katılımının sağlanması sistemin en hassas 

halkasını oluşturmaktadır. 
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vi) Kırın kalkınmasına katkıda bulunmak amacıyla örgütlenmiş kamu 

kurum ve kuruluşlarının zamanlama, yersel, sektörel ve toplumsal 
yönlerden birbirini tümleyici çalışmalar yapamamasının yol açtığı 

kaynak savurganlığı önlenmelidir. Bu amaçla, bu kuruluşların, 
sözü edilen düzlemlerde birbirlerini tümleyici çalışmalar 

yapmaları sağlanmalıdır. 

Kamu kurum ve kuruluşlarının personel, araç ve gereç 

olanaklarından kırdaki özel ve tüzel kişiler ile öteki kamu kurum 

ve kuruluşlarının da yararlanabilmesini sağlayabilecek düzenekler 

geliştirilmelidir. 

vii) Kırsal sanayiyi geliştirme girişimlerinde yörelerin mevcut 

ekonomik, sosyal ve kültürel yapısından hareket edilmelidir. 

Mevcut yapıdaki potansiyeli değerlendirmek amacıyla kurulmuş, 

ancak çeşitli nedenlerle atıl durumda bulunan tesis ve işletmeler 

öncelikle çalışır duruma getirilmelidir. Örneğin yem ve süt 
fabrikaları bu bağlamda sayılabilir. (Ek:X). 

viii) Projede görev alacak elemanların birden fazla görev 

almaları engellenmeli, proje başarısı doğrultusunda 

yoğunlaşmaları sağlanmalı, her türlü araç, gereç ve teknik 

gereksinimleri başlangıçta karşılanmalıdır. 

ix) Merkezi karar verici ile projenin uygulama birimleri 

arasındaki koordinasyon, proje ile ilgili farklı görevlere 

ilişkin yetki tanımlamalarını ve karşılıklı sınırlamaları da 

kapsayacak şekilde belirlenmeli ve bu temel geliştirilmelidir. 
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2.2. Potansiyel Araştırması 

i) Kır yerleşmelerini de kapsayan yerleşme sisteminin bir 

bütünlük içerisinde incelenmesi, değerlendirilmesi ve 

planlanması; bölge planlaması teknikleri kullanılarak 

yapılabilir. Kırsal alan veya kırsal bölge planlaması kırsal 

toplumu sosyal, ekonomik ve fiziki yönleriyle birarada ve iç 

ilişkilerinin ışığı altında ele alan ve tarımsal planlamadan 

farklılık gösteren bir planlama türüdür. Toplum istekleri 

sınırsızdır. Ancak, doğanın ortaya koyduğu imkanlar sınırlı 

olduğuna göre, çevresel etkileri de dikkate alarak sosyal ve 

ekonomik faaliyetler özenle planlanmalıdır. Diğer taraftan 

yukarda da değinildiği gibi, kırsal alan planlaması tarımsal 

planlama kavramı ile özdeş değildir. Tarımsal kalkınma ancak onu 

destekleyen bir sanayi, bir destekleme sistemi varsa 

gerçekleşebilir. Bu nedenle, kırsal toplumun sanayileşmeden de 

payını alması gerekir. Küçük ölçekli sanayinin yer seçiminde 

pazar merkezlerinin önemi büyüktür. Bu nedenle, kırsal alan 

planlamasının yerleşme sistemlerinin analizini ve yeniden 

yapılanmasını içermesi önemini daha da büyütmektedir. Kalkınma 

planının uygulamaya konmasıyla birlikte, yerleşme sisteminin 

gelecekte alacağı biçim de sanayileşmede önemli bir yer 

tutacaktır. Bunun sonucu olarak bir fiziksel planın hazırlanması 

kaçınılmaz olacaktır. 

ii) "Kırsal" sayılan ortamların kalkındırılmasına ve bu arada da 

sanayileştirilmesine yönelik etkinliklerde bulunan çok sayıda 

kamu kurum ve kuruluşu ile dernek, birlik, vakıf örneği örgüt 
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vardır. Ancak en iyi durumda bile bu örgütler kendi çalışmaları 

için geliştirdikleri stratejileri uygulamaktadır. Başka bir 

söyleyişle, kalkınma planları ve yıllık programlarda, çoğunlukla 

ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının her biri için ayrı ayrı 

geliştirilmiş hedef, politika ve stratejilere yer verilmektedir. 

Bu belgelerde sorunu bütünsellik içinde algılayan ve ilgili kurum 

ve kuruluşların çalışmalarını ortak bir stratejinin gerekleri 

olarak yürütülmesini sağlayabilecek yasal ve kurumsal 

düzenlemelerin yapılması gereklidir. Bu doğrultuda "Kırsal 

Kalkınma Ana Planı" ya da "Kırsal Sanayiyi Geliştirme Ana Planı" 

hazırlanmalıdır.. 

iii) Gerektiğinde; "-Durum ne?", "-Durum ne yönde gelişiyor?" 

sorularının yanıtlanması için yararlanılabilecek etken bir bilgi 

üretim ve bilgiye erişim düzeneği geliştirilmemiştir: Öyle ki, 

"nerede, ne özellikte, ne durumda, ne kadar, ne var? (potansiyel 

ve engeller nelerdir?)" sorularını, en azından belirli 

aralıklarla eksiksiz olarak yanıtlanması olanağı yoktur. Ayrıca, 

kırın kalkındırılmasına yönelik tasarımlar sırasında 

yararlanılabilecek ayrıntılı envanter çalışmalarının bulunmadığı 

da söylenebilir: Sözgelimi; genel nüfus sayımları sırasında 

derlenen verilerin gerek duyulabilecek biçimde çaprazlanması için 

özel iş ve işlemlerin yapılması gerekmektedir. "Orman" sayılan 

alanlar ile ilgili envanter çalışmaları, yalnızca orman ağaç ve 

ağaççıklarını, o da çoğunlukla cinsler düzeyinde verebilmektedir. 

Henüz hem orman hem de orman dışı arazilerdeki doğal otsu ve 

odunsu bitkilerle ilgili ayrıntılı veriler üretilmemektedir. 

Arazilerin yetenek sınıflandırılması da henüz yapılamamıştır ve 
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1965-1970 döneminde yapılan saptamalar ise güncel gereksinmeleri 

karşılayabilecek nitelikte değildir. Öyle ki, kırın 

kalkındırılmasına yönelik olarak nerede, hangi kamu kurum ve 

kuruluşları ile gönüllü kuruluşların etkinlikte bulunduğu; hangi 

personel, araç,gereç ve tekniklerden yararlandıklarına ilişkin 

bilgileri sistemli olarak toplama çabası da yoktur. Bu bağlamda 

son olarak, kırdaki yaşama biçimleri ve değer yargılarındaki 

değişmelerin bilimsel yöntemlerle belirlenmediği de 

anımsanmalıdır. "Önkoşul" niteliğindeki bu gereklerin yerine 

getirilmiş olması gerçekçi plan ve programların yapılabilmesini, 

uygulanabilir projelerin geliştirilmesini rastlantılara 

bırakmaktadır. 

iv) Bütün tarım işletmelerinin , yalnızca büyüklüklerine göre 

değil, bölgeler, işletme sermayeleri, pazara arzettiği ürün ve 

benzeri değerlere göre sınıflandırılması yapılmalıdır. 

v) 1994 yılı için hazırlanmakta olan "Köy Bilgi Anketi" (eski 

adıyla Köy Envanter Etüdü) çalışmalarının yenilenebilir ve 

gerçekçi olmasını sağlayabilecek düzenlemeler yapılmalıdır. 

vi) 1970 yılında kurulan Orköy Genel Müdürlüğü'nce kırsal 

planlama tekniklerinden yararlanarak orman köylerini 

sosyoekonomik yönden ve alt yapı tesisleri açısından tüm 

yönleriyle ele alan, ekonomik gelişme önlemlerini içeren çok 

yönlü ilçe kalkınma planları tanzim edilerek uygulamaya 

konulmuştur. Şimdiye kadar orman köyü bulunan 532 ilçenin 
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kalkınma planları hazırlanmıştır. Ancak sosyokültürel ve ekonomik 

değişimler nedenleriyle uygulanması büyük ölçüde aksayan bu 

planların güncelleştirilmesi gerekmektedir. Bu gereksinimden 

ötürü, il bazında planların ele alınıp, gelişmelerin ışığında 

değerlendirilmesi zorunludur. İl planı hazırlamanın en büyük 

faydası, daha kısa zamanda planlama çalışmalarının 

bitirilebilmesi ve planın kapsamlı fakat hacminin küçük 

olmasıdır. Ayrıca il bazında yapılacak planlar sonucu ildeki tüm 

ekonomik, kültürel ve sosyal durum daha geniş bir perspektiften 

değerlendirilebilecektir. Projelerin seçimi ve uygulanması daha 

sağlıklı ve gerçekçi olacak, üretim ve pazarlama safhalarındaki 

sorunlar daha kolay ve kısa zamanda aşılabilecektir. 

vii) Hangi kırsal sanayilerin nerede, nasıl ve kimlerle 

oluşturulabilmesi konusunda yapılacak yöresel potansiyel 

araştırması farklı konu uzmanlarından oluşan ekipler tarafından 

"Hızlı Değerlendirme Teknikleri" kullanarak ve katılımcı yaklaşım 

yoluyla yapılmalıdır. Potansiyel araştırması için çok fazla zaman 

harcanmamalı, bu işlemlerin sadece karar almada bir araç olduğu 

unutulmamalıdır. Ekip, kırsal sanayi politika ve stratejileri 

konularında eğitilmiş olmalıdır. Saha araştırma süreçlerinde 

halkın ve girişimcilerin düşünce ve önerilerini dikkate alan 

katılımcı bir anlayışla araştırma yapılmalı ve sonuçlar 

değerlendirilmelidir. 
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2.3. Kurumsal ve Örgütsel Yapı (Yerel ve Merkezi Örgütlenme) 

2.3.1. Yönetim ve Koordinasyon 

i) Kırsal sanayinin planlama ve uygulamasından sorumlu bir genel 

müdürlük oluşturulmalıdır. Görev vereceği alanın genişliği ve o 

alandaki nüfus miktarı işlerin asgari genel müdürlük düzeyinde 

ele alınmasını gerektirmektedir. Söz konusu genel müdürlük; 

araştırma, planlama, uygulama, mevzuat düzenleme, finans 

imkanları oluşturma, politikalar geliştirme, gerektiğinde proje 

ve fizibilite hazırlama, şirket ve kuruluşlara ortak olma 

görevleriyle yükümlü ve bu alandaki kuruluşlar arasında 

koordinasyonu sağlayacak anlayışa uygun güçlü bir mali ve geniş 

idari yapıda organize olmalıdır. Bu kuruluş, kırsal alanda 

sanayinin oluşturulması, geliştirilmesi ve yönlendirilmesinde 

bütün ilgili kuruluş ve kişilerle gereken temasları yapmalıdır. 

Bu konuda aşağıdaki tavsiyeler üzerinde de durulmaktadır: 

a- Yukarda tanımlanmasına çalışılan Kırsal Sanayi Genel 

Müdürlüğü'nün nüvesini oluşturacak bir organizasyon, ülkemizde 

bulunmakta, fakat sınırlı bir uygulama içersinde görülmektedir. 

Bu kuruluş 1987 yılında kurulmuş olan Köyteks Yatırım Holding 

A.Ş.'dir. Köyteks Yatırım Holding, Kamu Ortaklığı İdaresi (KOİ) 

ile Sümerbank Holding A.Ş. ve yan kuruluşları tarafından Türk 

Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde çalışma yapmak üzere 1987 

yılında kurulan, halihazırda 120 milyar TL. olan sermayesinin 

%84.93'ü KOİ, %15.8'i Sümerbank Holding A.Ş. ve geri kalan ufak 

bölümü de bazı özel şirketlerin paylarından oluşan bir anonim 
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şirkettir. Köyteks'in yatırım modelinde işletmeci ve pazarlamacı 

müteşebbisler fizibilite ve/veya proje safhasından itibaren 

yatırıma ortak olacaklar, daha sonra da tesisin işletilmesini 

üstleneceklerdir. Bu da başlangıç aşamasında iki şekilde 

olabilecektir: 

Köyteks geliştirilip yatırım yapmayı düşündüğü projeler 

için başlangıçta bu konuda yetenekli müteşebbis(ler) bulmaya 

çalışacak ve projeyi bu müteşebbis(ler)in de bilgi ve sermaye 

katılımıyla gerçekleştirecektir. 

Uygulanabilir bir projesi bulunan, konunun kompetanı olan, 

fakat mali imkanları dolayısıyla yatırımı gerçekleştiremeyen ve 

Köyteks'in desteğine ihtiyaç duyan müteşebbis(ler)in projeleri, 

başvuruları halinde Köyteks tarafından incelenecek ve 

değerlendirilecek, yatırım yapılmasında yarar görülenler, bu 

müteşebbis(ler)in de sermaye katılımlarıyla gerçekleştirilecektir. 

Her iki durumda da, yatırım taraflarca kurulacak bir şirket 

marifeti ile gerçekleştirilecektir. Bu şirket belli bir süre 

sonra 5. yılın sonunda Köyteks1 te kalan hisseleri satma hakkına 

sahip olacaktır. 

Bu modelin ana ilkesi, Köyteks'in amaçlarını optimum bir 

şekilde yerine getirmesi doğrultusunda ve yapacağı yatırımların 

karlı bir şekilde geri dönmesi hedefi altında müteşebbis 

yaratmaktır. 

b- Ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında 

küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelerinin payını, etkinliğini 
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artırmak amacıyla oluşturulan Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi 

Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı1nm (KOSGEB) 

imkanlarını kırsal alana yaygınlaştıran politikalara önem vermek, 

bu alanlarda sanayinin geliştirilmesi için önemli bir destek 

oluşturacaktır. Küçük ve orta ölçekli işletmeler birçok gelişmiş 

ülkede önemli işlevler görürken, nitelikleri itibariyle de kırsal 

alanın ihtiyaçlarına daha uygun düşmektedir. Bu bakımdan 

özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler mevcutlarının 

geliştirilmesi, yenilerinin oluşturulmasında KOSGEB'den 

yararlanma büyük önem taşımaktadır.KOSGEB'in faaliyetlerini belli 

yaklaşımlar çerçevesinde kırsal alana yönlendirmek; hem 

müteşebbis oluşturmak, hem de verimli işletme faaliyetleri 

açısından üzerinde titizlikle durulması gereken bir konu 

olmaktadır. 

c- Kırsal alanda sanayinin geliştirilmesinde potansiyel 

kaynaklardan biri de bu alanlarda kurulan ve 1991 yılı 

itibariyle ortak sayısı 523 238'e ulaşan ve 74 birlikten oluşmuş 

3 568 adet olan tarımsal kalkınma kooperatifleridir. Bu 

kooperatifler yöredeki potansiyele göre kurulmakta ve de ortak 

sayıları büyük rakamlara ulaşmaktadır. Kooperatiflerin üst 

kuruluşları olan Birlikler ise büyük çapta yatırımlara 

yönelmiştir. İşte bu potansiyeli makro hedefler doğrultusunda 

teknik ve ekonomik açıdan destekleyip yönlendirilecek 

politiklarla kırsal alanda önemli miktarda üretim artışları 

sağlanabileceği gibi, ortak sayılarının çokluğundan ötürü de 
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yaratılacak katma değerden elde edilecek paylarla kırsal 

yörelerdeki gelir dağılımını kısmen düzeltici uygulamalara da 

ulaşmak mümkün olabilecektir. 

d- 14 üst birlikten oluşan Tarım Satış Kooperatifleri, kırsal 

kalkınma ve kırsal sanayi konularında ülke ekonomisinde önemli 

derecede etkendir. Üst birliklerin alt birimleri olan 

kooperatifler değişik bölgelerde kırsal alanda yöredeki ürün 

potansiyeline göre kurulmaktadır. Kooperatif ve birlik 

yönetimleri demokratik yöntemlerle seçilmekte, kooperatifler 

bünyesinde yapılacak faaliyet ve yatırımlar kooperatif yönetim 

kurullarınca belirlenip Birlik yönetimlerine sunulmaktadır. 

Birlikler, tüm bölgeyi kapsayan faaliyet ve yatırım programları 

çerçevesinde değerlendirilmektedir. Tarım Satış Kooperatifleri 

ve Birlikleri, ortaklarının kırsal alandaki işletmeleriyle ilk 

işleme, ürün depolama, nihai işleme ve pazarlama konularındaki 

faaliyetleri aracılığıyla önemli miktarda yaratılan katma değerin 

yanı sıra; üretici eğitimi, yayım hizmetleri ve üreticilere 

sağlanan ayni ne nakit şeklindeki ödemeleriyle kırsal sanayinin 

yapılanmasında ve yaygınlaşmasında etkin bir model olabilecektir 

(Ek: 2 Tariş Örneği). 

e- Devlet olanaklarının yanında yerel kaynakların da harekete 

geçirilmesi, örgütlendirilmesi ve değerlendirilerek hizmete 

dönüştürülmesi için İl İdaresi Kanunu, Belediye Kanunu, Köy 
Kanunu ve İl Özel İdaresi Kanunu'nun verdiği imkanlar 

çerçevesinde kırsal kalkınma için bir model olarak Köylere Hizmet 

Götürme Birlikleri uygulaması yoluyla kırsal alanda sanayiyi 

62 



yaygınlaştırmak mümkün olabilecektir.Ülke kırsal kalkınmasında 

gerçekçi ve özgün bir uygulama olan Malkara Köylere Hizmet 

Götürme Birliği faaliyetlerinin bir model olarak düşünülmesi ve 

ülke genelinde yaygınlaştırılması.kırsal alanda sanayinin 

geliştirilmesi ve köyün sosyo-kültürel yapısının 

iyileştirilmesinde çok önemli bir araç olarak görülmektedir. 

f- Kırsal alanda yatırım potansiyeli oluşturacak kaynaklardan 

bir diğeri de yurt dışında bulunan vatandaşlarımızın 

tasarruflarından kaynaklanabilir. Amacı Türkiye'nin kalkınması 

için, anonim şirket statüsündeki teşebbüslere karlılık ve 

verimlik anlayışı içinde kredi vermek, iştirak etmek suretiyle 

finansman ve işletme desteği sağlamak, yurtiçi, yurtdışı ve 

alanlararası ortak yatırımları finanse etmek ve her türlü 

kalkınma ve yatırım bankacılığı işlevlerini yapmak olan Türkiye 

Kalkınma Bankası A.Ş. önemli roller üstlenerek kırsal sanayide 

büyük atılımları gerçekleştirebilir. DESİYAB tecrübelerinden de 

yararlanmak suretiyle Türkiye Kalkınma Bankası'nm desteğiyle en 

küçük yerleşim birimlerinde de rasyonel çalışan işletmeler 

oluşabilir. 

g- 1969 yılında kurulan kırsal kesimde, küçük çiftçi ve dar 

gelirli köylülerin gelirlerini artırmayı, yaşam düzeylerini 

yükseltmeyi ve sorunlarını çözebilir kılmak için bilgi, girdi, 

kredi ve örgütlenme yoluyla özgüven duygularını geliştirmeyi amaç 

edinen Türkiye Kalkınma Vakfı ve aynı amaçla çalışan diğer 

Vakıfların; merkezi idarenin kaynaklarıyla tıpkı, vakıf 

üniversitelerine sağlanan mali destekler gibi güçlendirilmesi, 
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vakfın oluşturacağı projelerin Devlet Planlama Teşkilatı'nm 

onayı ile genel bütçelere konulacak ödeneklerle desteklenmesi 

kırsal sanayi için önemli sonuçlar yaratabilecektir. 

h- "Kalkınmada Öncelikli Yörelere İlişkin Program ve Projeleri 

Desteklemek Amacıyla Devlet Planlama Teşkilatı Bütçesinde Yer 

Alan Ödenekten Yapılacak Yardımların Usul ve Esasları Hakkında 

Yönetmelik" ile illerdeki il özel idareleri ve belediyelerin 

projeleri desteklenmektedir. DPT Kalkınmada Öncelikli Yöreler 

Fonu'nun artırılması ve uygulama alanlarının genişletilmesiyle, 

özellikle il özel idarelerinin desteğinde kırsal alanda başarılı 

işletmeler çoğalacaktır. 

ii) Kırsal sanayi kuruluşlarının bölge-yöre temsilcilerinin de 

yönetim kurulunda, özellikle planlama, programlama ve bütçeleme 

safhalarında kararlara katılacağı ve etkili olacağı bir "Ulusal 

Kırsal Sanayi Birimi" oluşturulmalıdır. Bu birim bölge-yöre 

bazında da örgütlenmelidir. 

iii) Başbakanlığa özerk bir idari yapıya sahip (GAP Bölge 

Kalkınma İdaresi Başkanlığı benzeri) Kırsal Sanayi ve Kalkınma 

(KSK) İdaresi Başkanlığı kurulmalıdır. Kırsal alana götürülecek 

olan hizmetlerin bütünleştirilmesi ve önceliklendirilmesi, 

projelendirme, ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonun 

sağlanması KSK Başkanlığı tarafından üstlenilmelidir. Başkanlık'a 

bağlı iki ana birim olmalıdır. Bunlar Kırsal Sanayi ve Kalkınma 

Yüksek Kurulu ve Kırsal Sanayi ve Kalkınma İdaresi 

Başkanlığı'dır. Yüksek Kurul, Başbakan veya Devlet Bakanı 
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başkanlığında ilgili Bakanlardan oluşmalıdır. Kurulun ana görevi, 

ülke kalkınma planları ile bölgesel kalkınma stratejilerine uygun 

olarak, KSK İdaresi tarafından hazırlanan her türlü plan, program 

ve projeleri incelemek ve karar vermek olmalıdır. 

iv) ORKÖY Genel Müdürlüğü1 nün bugüne kadar yürüttüğü faaliyetler 

sosyal ormancılığın bir bölümü olarak değerlendirilmelidir. 

Sosyal ormancılık faaliyetlerinin hayata geçirilmesi ve orman 

ürünlerini değerlendiren işletmelerin geliştirilmesinde ORKÖY'ün 

yetki ve sorumlulukları artırılmalıdır. 

2.3.2. Uygulama 

i) Projelerin uygulanmasında yerinden yönetim sistemi mutlaka 

geliştirilmeli, uygulama ile ilgili kararların, hazırlanan proje 
çerçevesinde, yerel proje birimi tarafından alınması için 

olanaklar yaratılmalıdır. Proje karar sürecinde yer alan ve 

taleplerini projeye yansıtan hedef kitlenin proje uygulamaları 

sırasında yetki ve sorumluluk alması rol üstlenmesi 

sağlanmalıdır. 

ii) Köyler ve/veya yerleşim merkezleri gruplandınİmalı ve bu 

gruplar içinden gelişmeye uygun olanlar seçilerek hizmetler bu 

merkezlerde toplulaştırılmalı ve böylece kırsal sanayi merkezleri 

oluşturulmalıdır. Bu merkezlerde yapılacak yatırımların sahibi 

özel sektör ve üretici kuruluşları olmalıdır. Tarıma dayalı 

kırsal sanayi merkezleri; ürünü yerinde ve çabuk 

değerlendirecek, kalite ve standardı yükseltecek, ürünün 

depolanarak muhafazası edilmesini ve değerlendirilmesini 
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sağlayacak, kent merkezlerine işgücü akımını önleyerek kırsal 

nüfusu yerinde istihdam edecek ve dolayısıyla kırsal alanda 

yaşayan insanların gelir ve yaşam düzeylerini yükseltecek ve 

böylece kalkınmaya yardımcı olacaktır. 

iii) Gerçek sahibinin üreticiler olduğu üretici kuruluşları'nın 

oluşturulmasıyla ürünler değeri karşılığında pazarlanabilecek, 

üreticilerin rekabet gücü artacaktır. Üretici kuruluşları; 

üyelerine girdi, teknik bilgi, kredi temini ve ürün pazarlamada 

yardımcı olacaktır. Bu kuruluşların; ürünlerin değeri 

karşılığında fiyat bulabilmesi için pazarlık gücü olacak, 

satıştan elde edilen gelir üyelere eşit olarak dağıtılacaktır. 

Ayrıca tarımsal ürünler üretici kuruluşlarına ait tesislerde 

işlenerek değerlendirecek, işsizlere iş imkanı sağlanarak, tarım 

sektöründeki ihtiyaç fazlası işgücü değerlendirilmiş olacaktır. 

iv) Kırsal alanlarda örgütlenmeye önem verilmeli ve alınacak 

önlemlerle mevcut örgütler etkin kılınmalı ve üst örgütlenmeler 

gerçekleştirilmelidir. Devlet kırsal sanayiyi kuracak birlik, 

kooperatif, şirket vb. kitle örgütlerinin kurulmasını teşvik 

etmelidir. 

v) Bugüne kadar yapılan çalışmalarda; yöre halkının katılımını 

sağlamadan istenilen düzeyde bir başarı sağlanamadığı, kırsal 

alanda kalkınmanın gerçekleştirilemediği ortaya çıkmıştır. Bu 

nedenle "Hükümete Bağlı Olmayan Kuruluşlar (NGO)" veya "Özel 

Gönüllü Kuruluşlar (PVO)" üzerinde de durulmalıdır. Ayrıca, bu 

örgütlenme tiplerinin yanısıra yetiştirme birlikleri, şirketleşme 
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vb. örgütlenme yolları da kullanılmalıdır. Bu tip 

örgütlenmelerle, aynı zamanda "Pazarlama Yayımı" çalışmaları da 

yapılacağından tarım sektöründe çok önemli bir sorunun aşılmasına 

katkıda bulunulacaktır. Yine bu yapılanma içersinde "Sözleşmeli 

Tarım" ve "Sözleşmeli Pazarlama" yaklaşımları genel politika 

olarak benimsenip yaygınlaştırılmalıdır. 

vi) Kırsal alan-bölge planlamasının başarı şansının uygulanacak 

örgütlenme modeliyle de yakın ilgisi vardır. Bu; planın 

gerektirdiği idari örgütle, kırsal kesimdeki toplumun 

örgütlenmesini kapsar. İdari örgüt, planın hazırlanmasından 

başlamak üzere, mali kaynakların kullanım imkanına sahip, ama 

koordine edici bir yapıda olmalıdır. Kırsal toplum örgütleri, 

mutlaka kurulacak endüstrilerde pay sahibi olmalıdır. Bu, ya 

sözleşmeli üretim sistemi veya çiftçileri sanayi girişimlerine 

ortak ederek ya da kardan pay vererek sağlanmalıdır. Veya 

kooperatif ve birlik organizasyonları kendi sanayilerini 

kendileri kurmalıdır. Her durumda, düşük faizli kredi, değişik 

teşvikler, ulaşım kolaylıkları, pazar, enformasyon ve teknik 

konularında desteklenmelidir. 

vii) Yayım servislerinin organizasyonu için illerde çeşitli 

disiplinlerden bir çekirdek kadro oluşturulmalıdır. Yeterli sayı 

ve nitelikte mühendis ve teknisyen yayımcının görev aldığı ilçe 

teşkilatlanması yapılmalıdır. Tarımsal Yayım ve Uygulamalı 

Araştırma Projesi (TYUAP) organizasyonunda yer verilen köy grubu 

ziraat teknisyeni yaklaşımı maliyeti yüksek olduğundan 

gerçekleştirilememektedir. Bunun yerine yayım ekibi yaklaşımı 

benimsenmeli ve uygulanmalıdır. 

67 



işgücünün 3/4'ü kadınlar tarafından karşılanmaktadır. Ancak 

yayımın bir hedef kitlesi veya müşterisi olamcimıştır, Bu da 

haberleşme kanallarındaki kırılma nedeniyle büyük çapta üretim 

kayıplarına yol açmaktadır. 

Yer Seçimi ve Nitelik 

i) Kurulacak her tesis için ayrıntılı, derinlemesine ve işe vuruk 

bir inceleme ve fizibilite çalışması yapılmalıdır. Kırsal kesimde 

üretilecek mal ve hizmetler, ulusal ve uluslararası piyasalarda 

yarışabilir nitelikte olmalıdır: Bu da yapılacak yatırımlarda 

sermayenin organik bileşimlerinin en azından ülkenin öteki 

kesimlerindeki ortalama bileşim düzeyinde olmasıyla olanaklıdır. 

Bu nedenle, kırsal kesimde işgücünün göreli olarak çok ucuz 

olmasından hareketle öne sürülen kırsal kesimde emek yoğun 

teknoloji kullanımını öne çıkarıcı yaklaşımlar dengeli ve aşamalı 

olarak terkedilmelidir. Bu yaklaşım emek yoğun faaliyetlerden 

vazgeçilmesi anlamında algılanmamalıdır. 

ii) Kırsal kesimde yaşayanların harcanabilir gelirlerinin yarısı 

tarımsal üretime dayalıdır. Tarımsal üretimde ise üretim 

alanlarının genişletilmesi ve/veya üretimin artırılması 

olanakları, en azından kısa dönemde son derece kısıtlıdır. 

Dolayısıyla doğal nüfus artışının olduğu durumlarda göç ve/veya 

göreli yoksullaşma kaçınılmazdır. Dolayısıyla, kırda üretilen 

hammadde niteliğindeki ürünleri çeşitli düzeylerde işlemek üzere 

tesislerin yine kırda kurulması genel ilke olarak doğru bir 

yaklaşımdır. Ancak, bu bir sınırlama sayılmamalı; henüz kırda 
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üretilmeyen hammaddeleri işleyebilecek tesislerin de kurulması 

devletin özendirici ve yönlendirici önlemleriyle olanaklı 

kılınmalıdır. 

iii) Yerel olanakları örgütleyerek yatırıma, dönüştürmüş, bu 

konuda başarısını kanıtlamış modellerden yararlanılmalı ve 

bunların örnekleri yurt düzeyinde yaygınlaştırılarak kırsal 

sanayinin kurulmasında etkili birer araç olarak 

yararlanılmalıdır. 

iv) Kırsal alandaki gelir yetmezliğinin giderilmesini sağlayacak 

proje türleri, köylünün istek ve alışkanlıkları, yöresel 

potansiyel ve koşullar dikkate alınarak hazırlanmalı,- serbest 

piyasa ekonomisi koşullarında çalışabilecek ve özellikle 

pazarlama konusunda entegre olabilecek nitelik ve ölçekte 

olmalıdır. 

Alt Yapı Hizmetleri 

i) Kırsal sanayinin gerektirdiği alt yapı hizmetleri yerel ve 

merkezi idareler ile tesis kuracak müteşebbislerin de 

katkılarıyla belli bir sistem dahilinde oluşturulmalıdır. Kırsal 

kesimde sanayi için alt yapı yatırımları, yalnızca yol, elektrik, 

iletişim, sağlık vb. boyutlarıyla algılanmamalıdır: Ayrıca kırsal 

sanayi kuruluşları için gerekli makina ve ekipmanların yurt 

içinde üretilmesi; bakım-onarım ve yedek parça sorunlarının 

önceden dikkate alınarak harekete geçilmesi gerekmektedir. Bütün 

bu yatırımlar kısa zamanda katlanılması güç maliyetleri gündeme 

getirebilir. Bu türden yatırımların tümüyle ya da kısmen 
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piyasanın kendi dinamikleriyle eksiksiz olarak gerçekleşmesi 
rastlantısaldır. Bu nedenle söz konusu alt yapı gereklerinin 

yerine getirilmesi devletin özendirici ve yönlendirici çabasının 

yanı sıra yurttaşların örgütlü, demokratik katılımlarıyla 

sağlanmalıdır. 

ii) Kırsal sanayinin gerektirdiği alt yapı hizmetlerinde yerel ve 

merkezi idareler ile tesisi kuracak müteşebbislerin de ortaklaşa 

katkıları sağlanmalıdır. 

Arazi 

i) İşletmelerin en az üretim masrafıyla en fazla karın elde 

edildiği ekonomik bir büyüklüğe ulaştırılması için arazi 

toplulaştırma hizmetlerine önem verilmeli; arazilerin 

bölünmesini önleyici tedbirler üzerinde durulmalıdır. 

ii) Yerleşim birimlerinin toprak yapısı yerinde incelenmeli ve 

toprak analizleri yapılmalı; tarım arazilerinin tarım dışı 

amaçlarla kullanılmaması için gerekli önlemler alınmalıdır. 

iii) Sulanabilir tarım arazilerinin miktarı artırılarak, sulama 

suyunun dengeli ve yeterli kullanılmasına özen gösterilmelidir. 

iv) Orman ve arazi kadastrosu tamamlanmalı, köylünün arazi 

üzerindeki -girişimciliği engelleyen- mülkiyet sorunu 

çözümlenmelidir. 
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Tarım 

i) Üretici birlikleri ülke hayvancılığını geliştirmede görev 

üstlenmelidir. Bozulan mera alanlarının ıslahı, yem bitkileri 

ekim alanlarının artırılması hayvancılık politikamızın bir gereği 

olarak ele alınmalıdır. Hayvansal üretimde besi kabiliyeti fazla, 

bölge şartlarına uygun melez materyalin artması sağlanarak, 

hayvan ve hayvansal ürün ithalatına belirli bir zaman içinde son 

verilmelidir. Meraya dayalı hayvancılık yerine genetik açıdan 

ıslah edilmiş modern hayvancılığa önem verilmelidir Kültür 

ırklarıyla ahır hayvancılığının teşvikine devam edilmelidir 

(Ek: 1). 

ii) Belirlenecek tarım politikaları, üreticilerin hem gelirini 

artırıcı ve hem de tarıma istihdam imkanı yaratacak yönde 

olmalıdır. Bu amaçla hububat ekim alanları azaltılarak, yerine 

sanayiye hammadde sağlayan endüstri bitkileriyle hayvansal 

üretimin artırılmasını sağlayacak yem bitkileri üretiminin 

artırılması gerçekleştirilmelidir. Şeker pancarı tarımı, baş 

yaprak, yaş pancar posası ve melas gibi yan ürünler ile 

üreticilere iyi hayvan yemi sağlanmaktadır. Şeker pancarı ekim 

sahalarının artırılması gerekmektedir. Şeker pancarı tarımda en 

fazla istihdam imkanı sağlayan bitkidir. 

iii) Tatlı su kaynakları azami şekilde değerlendirilmeli, 

alabalık başta olmak üzere su ürünleri üretimi teşvik 

edilmelidir. 
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iv) Orman, mera ve yaylalarda bulunan, tıbbi ve aromatik 

bitkilerin muhafazası, yetiştirilmesi, yaygmlaştırılabilmesi ve 

orman köylüsünün daha çok yararlanabilmesi için gerekli tedbirler 

alınmalıdır. 

v) Tabii ve kültür mantarı üretimi geliştirilmelidir. 

vi) Arıcılığın geliştirilmesi konusunda yapılacak çalışmalar önem 

ve öncelikle ele alınmalı, uygulamalarda entegre yaklaşım esas 

olmalıdır. Bu alanda Türkiye Kalkınma Vakfı tarafından ülke 

düzeyinde başarıyla uygulanmakta olan "model"den 

yararlanılabilinir. 

vii) Turfanda ve fantezi meyve çeşitleri araştırılmalı ve 

üretimleri teşvik edilmelidir. 

viii) Orman içi ve bitişiği meralar ıslah edilmeli, hayvan yemi 
tarımı teşvik edilerek üretim artırılmalıdır.. 

2.4.2. İzleme ve Değerlendirme 

Kırsal kalkınma ve tarımsal proje ve işletmelerin, amaca yönelik 

etkin yönetiminde İzleme ve Değerlendirme (İD)’nin önemi giderek 

daha çok anlaşılmaktadır. En azından, düşünme biçimindeki aşağıda 

açıklanan üç temel değişme, İD üzerindeki ilginin artmasına 
katkıda bulunmuştur. 

a- Kırsal kalkınma karmaşık ve çok boyutlu bir süreçtir ve 

önemli bir bölümü hala "sınama ve yanılma" aşamasındadır. İzleme 

ve değerlendirme, bunun dinamiğini öğrenebilmek bakımından bir 

yardımcı olarak görülmektedir. Kalkınmanın sağladığı yararların, 
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toplumsal olarak dezavantajlı olan kesimlere ulaşmasını sağlamak 

için, "büyüme" ölçütünün ötesine geçilerek, eşitlik ve benzer 

diğer sosyo-ekonomik amaçlar üzerinde odaklaşmalıdır. 

Birinci Bölüm'de kırsal kalkınma tanımında da belirtildiği gibi 

kırsal kalkınmanın temel amacı, yoksulluğun ve kötü beslenmenin 

yok edilmesidir. Buna katkıda bulunacak yardımcı temel amaçlar, 

eşitlik içinde büyüme, ulusal kendine yeterlilik (özellikle gıda 

üretiminde), ekolojik denge (harmoni) ve doğal kaynakların 

korunmasını kapsamaktadır. Bu amaçların gerçekleştirilmesi için 

yönelinen yararlanıcılarm katılımı, kadınlar dahil, maddi 

sonuçlar kadar önemlidir. 

Kırsal sorunlara bu yaklaşım, kır toplumlarmmın karmaşık ve çok 

boyutlu doğasının daha iyi anlaşılmasına yol açmıştır. 

Sosyoekonomik yapı ve grup içi ilişkiler bakımından, henüz 

öğrenilecek çok fazla şey vardır. İD, öğrenme sürecinde bir 

yardımcı olarak, kırsal kalkınma proje programlarının ayrılmaz 

bir parçası haline gelmek zorundadır. 

b- Son otuz yıldır kalkınma çabalarında ortaya çıkan 

başarısızlık, proje ve programların uygulanmasındaki zayıflıklara 

dayandırılmaktadır. Uzun zamandan beri, hem etkin bir uygulama 

için, hem de plancıların ve karar vericilerin gelecekle ilgili 

bazı dersler çıkartabilmesi için bir araca gereksinim 

duyulmaktaydı. İD'nin kalkınma faaliyetlerinde, kısa ve orta 

vadede etkin yönetim yeteneklerini güçlendirici olarak sahip 

olacağı rol, giderek daha fazla fark edildi. 
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c- Sonuç olarak da, dünyanın her tarafından kalkınma yardımı 

için kullanılabilecek kaynakların yavaş yavaş daralmakta oluşu, 

bağış/kredi veren kuruluşları ve yardım alan hükümetleri, sınırlı 

kaynakların optimal kullanış yollarını aramaya ve kalkınma 

çabalarının nitelikle ilgili yönüne ve sonuçlarına daha fazla 

önem vermeye zorlamıştır. 

Bu nedenlerle, işletme çevrelerindeki bütün stratejiler için 

geçerli olan İD'ye daha büyük bir değer verilmeye başlanıldı. 

Birbiriyle ilişkili, ancak birbirinden ayrı bu iki faaliyetin bir 

araya gelmesi, kalkınma çalışmalarında yönetici olanların, 

plancıların ve karar vericilerin aşağıdakileri yapabilmelerine 

imkan sağlamaktadır: 

Kalkınma faaliyetlerinin uygulanma esnasındaki 

gelişmelerinin izlenmesi ve yetmezlik veya sapma durumlarının 

ortaya çıkmasında, düzeltici eylemler için, her an hazır 

bulunabilmek; 

Kalkınma faaliyetlerinin, sistematik ve nesnel bir 

biçimde geçerliliğini ve yöneldiği yararlanmalar bakımından 

etkisini belirlemek; 

- Gelecekteki kalkınma planlaması için dersler çıkartmak 

ve projeleri, programları daha iyi formüle edebilmek ve 

uygulayabilmek. 

76 



Kalkınma düşüncesinin özne olarak "insanlarda", özellikle 

yoksullarda odaklaşması ve fiziksel çıktılardan çok, nihai hedef 

olarak onların yaşam niteliklerine kayması, kalkınma çabalarının 

değerlendirmede amaçlanan yararlanıcılarla da ilgili olması 

düşüncesini getirdi. 

Sonuç olarak kırsal kalkınma program ve projeleri için hayati 

önem taşıyan "izleme ve değerlendirme sistemi" aynı şekilde nihai 

amacı kalkınma olan "kırsal sanayi"ler için de geçerlidir. 

İzleme ve Değerlendirme konusunda Komisyon önerileri aşağıdaki 

gibidir: 

i) Devletin geliştirip uyguladığı ve/veya gündeme getirilmesi 

ve uygulanmasına önderlik ettiği projelerin sonuçlarının ve yol 

açtığı gelişmelerin sistemli olarak sorgulanmaması, olası kimi 

yanlışlıkların girişim henüz tasarım aşamasında iken önlenmesi 

olanağını da ortadan kaldırmaktadır. Bu nedenle, ulusal, bölgesel 

ve/veya bireysel düzeylerde, özellikle devletin önderliğiyle 

uygulanmakta olan projelerin izlenmesi ve sonuçlarının "fayda- 

maliyet" çözümlemelerinin yapılması süreçlerinin işletilmesi 

gerekmektedir. Bunun için, daha önce de değinildiği gibi her 

projenin değerlendirme kriter ve göstergeleri önceden 

saptanmalıdır. İzleme sistemi ve raporlama düzeni hakkında 

açıklık getirilmeli, uygulama süreçlerinde değerlendirmeye esas 

olacak verilerin nasıl bir kayıt düzeni içersinde derleneceği de 

önceden tanımlanmalıdır. 
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ii) Bağımsız bir denetleme birimi, yerel proje biriminin 

uygulamalarını dönem dönem yerinde ve üretici bazında izlemeli, 

değerlendirmeli ve projenin yönlenmesini sağlamalıdır. 

iii) Proje uygulamasının her aşamasında uygulayıcılar ile 

uygulamaya ortak olanlar (üreticiler) birbirlerini karşılıklı 

denetleyebilmen ve hesap sorabilmeli, değerlendirme beraber 

yapılmalı ve program hedefleri ve gelişmeler (başarısızlıklar ve 

karşılaşılan darboğazlar dahil) gözden geçirilmelidir. 

2.4.3. Eğitim-Yayım 

i) Yayımcı eğitimi gereklidir. Bu alandaki eğitim, alan 

deneyimini de içine alacak şekilde yapılmalıdır. Eğitim mutlaka 

somut üretim konuları, davranış bilimleri ve kırsal alan 

sorunları üzerinde odaklaştırılmalıdır. Eğitim programları 

ülkesel ve bölgesel yayım politikalarını uygulayacak olan 

yayımcılar için.bu yaklaşım doğrultusunda düzenlenmelidir. Ayrıca 

bu konuda ilgili yörelerden seçilecek gençler "ara yayım elamanı" 

olarak yetiştirilmelidir. 

ii) Kooperatiflerin yatay ve dikey örgütlenmesi özendirilerek 

özdenetime dayalı, katılımcı eğitim ve yönetim 

gerçekleştirilmelidir. Kooperatifçilik araştırmaları yapılmalı ve 

kooperatifçilik eğitim programları uygulanmalıdır. 

iii) Yayım teşkilatlarında özellikle kadın yayımcıların 

kullanılmasıyla bu kitleye aktif hizmet götürmek ve insan 

kaynaklarının (yalnızca kadınların değil, onların bakmakla 
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yükümlü olduğu çocuklar ve evdeki diğer büyüklerin de) 

geliştirilmesine doğrudan müdahale etme olanağı doğacak ve bu 

yolla kırsal sanayi kuruluşlarına girdi sağlayıcı tarımsal üretim 

artışı da sağlanabilecektir. 

iv) Uygulamanın her aşamasında uygulayıcılar proje çalışmaları, 

tarımsal üretim, teknolojik değişim, proje amaçları ve bunlara 

ulaşma yöntemleri, proje ile elde edilecek faydaların korunması 

ve geliştirilmesi, örgütlenme ve önemi ve benzer konularda proje 

ortağı konumunda olan üreticilere, ciddi ve planlı bir eğitim, 

üretim içinde sürekli verilmelidir. 

2.4.4. Finansman 

Bankacılık-Fon Kullanımı 

i) Projeler ve işletmeler, hedef kitlenin üretim, tüketim, 

pazarlama vb. bazındaki kendi demokratik örgütlenmesini sağlamak 

için kaynak ayırmalı ve bu örgütlenmeler mutlaka geliştirilerek 

projenin geleceğinin garantisi olarak görülmelidir. 

ii) Kırsal sanayiye dönük kredi ve destekler çeşitli özelikler 

göstermektedir. Hayvancılık ve orman köylerine yönelik krediler 

faizsiz uygulanmakta olup ayrıca DPT tarafından kalkınmada 

öncelikli yörelerde gerçekleştirilen yatırımlara faizsiz kredi 

tahsisi yapılmaktadır. Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 

tarafından bankalar aracılığıyla kullandırılan krediler ise faiz 

yönünden %10-30 arasında değişkenlik göstermektedir. T.C. Ziraat 
Bankası ve T.Halk Bankası kredileri ise %50-60 oranında faize 
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tabidir. Ayrıca uluslararası kurumlardan sağlanan FERİS 

kapsamındaki kredilerin maliyeti ise %75 seviyesinde 

değişmektedir. 

Faizsiz ve çok düşük faizli kredilerde halen kaynak 

sıkıntısı çekilmekte ve çok sayıda kuruluş bu kredilerden 

yararlanmak için başvuruda bulunarak sıra beklemektedir. Faiz 

maliyeti yüksek krediler ise ilgili kuruluşların kredi 

stoklarında durmakta ve taahhüt komisyonları nedeniyle ülkemize 

maliyet bakımından yük getirmektedir. 

Kullandırılmayan kredilerin kullandırılabilmesi ve talep 

yüksekliği olan düşük faizli kredilerin daha verimli alanlara 

yönlendirilebilmesi için kredi maliyetlerinin uygun faiz 

oranlarına getirilmesinde yarar bulunmaktadır.. Belirlenecek faiz 

oranı ise yıllık enflasyon rakamının %20-30 puan altında 

olmalıdır. Bu sayede ciddi yatırımcılar uygun yatırım alanlarında 

verimli projeler üreterek istihdama katkıda bulunabilecek ve 

büyük sanayiye entegre olabilecek sanayiler yaratılabilecektir. 

Bu alanda öncelikle aşağıdaki tedbirlere yer verilebilir: 

Kredi veren kuruluşlar ile kredi alanlar arasında amaç 

birliği sağlamak, çıkarlarda bir karşılıklılık anlayışı yaratmak 

temel politika olmalıdır. 

Kırsal sanayi yatırımları, yatırım teşvikleri içerisinde 

özel önem taşıyan sektörlere dahil edilerek alt başlıkları tespit 

edilmeli ve en yüksek teşvik araçlarından yararlandırılmalıdır. 
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Kırsal sanayi bölgelerinde tespit edilecek cazibe 

merkezlerinin kalkınmada öncelikli yöreler kapsamına alınarak 

teşvik edilmesi bu bölgelerde yapılacak yatırımları artıracaktır. 

Kredi ve teşvikler bireysel üreticilere değil, üretici 

adına fakat onun üyesi bulunduğu sanayi kuruluşuna verilmelidir. 

Kredilendirmede formaliteler basitleştirilmelidir. 

- Kırsal sanayi bölgelerinde yapılacak yatırımlar için teşvik 

belgesi başvuru şartlarının azaltılması ve fizibilite raporu 

yerine "teşvik formu" getirilmesi, sabit yatırım tutarı 

büyüklüklerinin asgari seviyeye indirilmesi uygun olacaktır. 

Kırsal sanayi yatırımlarına uygulanacak olan faiz 

oranlarının yıllık enflasyon oranları baz alınarak tespit 

edilmesi ve devlet sübvansiyonunun bu oranın %50'si kadar olması, 

kaynak sıkıntısını ortadan kaldıracak, girişimcileri verimli 

olabilecek yatırım projelerine yöneltecektir. 

iii) Kırsal alanda oluşan tasarrufların, yine kırsal alanda 

sanayi yatırımlarına dönüşmesi için gerekli önlemler alınmalıdır. 

Bu alanda Yerel Kredi Örgütleri ve Yerel Fonların oluşturulması 

yararlı olabilecektir. Böylece kredilendirme süreçlerinde 

merkezin etkileri (politik olanlar dahil) azaltılabilecektir. 

iv) Kırsal sanayiye finansman sağlayacak Kırsal Sanayi Fonu 

oluşturulmalı; ya da Sanayi Kalkınma Bankası, Halk Bankası ve 

Ziraat Bankası'nm mevzuatları kırsal sanayiye etkili mali destek 

sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmelidir. 
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v) Kaynağı tarımsal ithalat ve ihracattan sağlanarak 

oluşturulacak Tarım Fonu kurularak, sadece az gelişmiş 

bölgelerdeki çiftçilerin sanayi yatırımlarına da girişmeleri 

doğrultusunda kullanılmalıdır. 

vi) Ayrıca, Türkiye Halk Bankası'nm kaynakları artırılabilir. 

Bunun için de aşağıda açıklanan önlemlere gereksinim 

bulunmaktadır: 

- Banka görev zararının karşılanması, 

Özellikle banka ile organik ilişkisi bulunan kişi ve 

kuruluşlarla ilgili olarak oluşturulan fonların (KOSGEB; Çıraklık 

ve Mesleki Eğitim Geliştirme ve Yaygınlaştırma Fonu vb.) banka 

nezdinde tutulması, 

Bankaya bu yöreyle ilgili özel reeskont imkanının 

sağlanması, 

Resmi ve düşük faizli mevduatların banka bünyesinde 

tutulmasıdır. 

Diğer bankaların devreye dahil edilmesi düşünülebilir. Bu 

amaçla tüm bankalara plasmanlarının belirli bir bölümünün 

kalkınmada öncelikli yörelere tahsis mecburiyetinin getirilmesi 

ve bu kesime kullandırılacak tüm kredilerin kaynak kullanımını 

destekleme fonu ile banka ve sigorta muameleleri vergisi, damga 

vergisi ve harçlardan muaf tutulmak suretiyle kredi 

maliyetlerinin düşürülmesi sağlanabilir. 
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Kırsal sanayinin geliştirilmesinde kullanılmak üzere aşağıda 

belirtilen finansman olanakları da geliştirilebilir: 

Kredi Garanti Fonu: Küçük işletmelerin teminat sorununa çözüm 

aramak ve bu açıdan tüm bankacılık sisteminin kredi imkanlarından 

yararlanmalarını sağlamak amacıyla oluşturulacak Küçük İşletmeci 

Kredi Garanti Fonu'nun uygulanmasına başlanması öncelikle 

kalkınmada öncelikli yörelerdeki kırsal alanlardan başlanması bu 

soruna bir ölçüde çözüm getirebilir. Ancak bu tür fonların 

oluşturulmasının; esnaf ve sanatkarların kredilendirme 

sisteminin tümden gözden geçirilerek, mevcut kurumların mal 

varlıklarıyla ve de devletçe yapılacak direkt sübvansiyonlarla 

sağlanması mümkün olabilir. Özellikle bu Fon'dan yararlanacak 
olanlarda mutlaka bir sanayi kuruluşunun üyesi olma koşulu 

aranmalı ve bu kişilere kredi nakit olarak verilmemelidir. Diğer 

bir deyişle kredi bireye değil, bireyin üyesi olduuğu kuruluşa 

verilmelidir. 

Yurt Dışı Kaynaklı Kredi ve Danışmanlık Programları: Yurt 

dışından sağlanan kaynaklarla oluşturulan ve düşük faizli kredi 

kullandırma imkanı veren kredi programları ile teknik danışmanlık 

programlarının öncelikle bu yöreye uygulanması sağlanabilir. 

Risk Sermayesi: Küçük işletmelerin yetersiz özkaynakları 

gözönünde tutularak özkaynaklarını artırmak amacıyla bu 

şirketlerin sermayesine katılmak ve mali yapısını güçlendirmek 

üzere kurulacak risk sermaye şirketlerinin bu yörelerde faaliyet 

göstermesi özendirilebilir. 
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Danışmanlık Hizmetleri: Özellikle bu yörelerde küçük 

işletmelerin finansal kaynaklarının daha etkin kullanımını 

sağlamak amacıyla kurulması düşünülen Küçük İşletmeci Kredi 
Garanti Fonu, KOSGEB Merkez Birliği ve Türkiye Halk Bankası 

işbirliğiyle danışmanlık ve teknik rehberlik hizmetleri 

koordineli bir şekilde artırılarak verilebilir. 

Yardım Fonu Kurulması: Kırsal yörelerdeki iflasları önlemek 

üzere, ödeme güçlüğü içine giren küçük işletmeler için yardım 

fonu kurulabilir ve bu fon; güçlendirme fonları ve diğer 

kuruluşlardan sağlanacak fonlarla desteklenebilir. 

İşyeri Temini: Küçük işletmelerin işyeri temini için mevcut 

finansal imkanlarına (Türkiye Halk Bankası'nca Küçük Sanayi 

Siteleri Yapı Kooperatiflerine kullandırılan Bakanlık ve Avrupa 

İskan Fonu Kaynaklı Kredilere) ek olarak sağlanacak uzun vadeli 

finansman imkanlarıyla bu bölgelerde oluşturulacak işyerlerinin 

Hem alt hem de üst yapıları için kredi imkanı getirilebilir. 

Leasing Şirketi Kurulması: Esnaf ve sanatkarları temsil eden 

kuruluşların sermaye katılımıyla oluşturulacak Leasing Şirketi bu 

yörelerde küçük sanatkarların makina, araç ve gereç 

ihtiyaçlarının karşılanmasına ve diğer finansman sorunlarının 

çözümüne yardımcı olabilir. 

vii) Ülkemizde özellikle hububat üretiminde uluslararası 

piyasa ile entegrasyonu sağlamak, her geçen yıl biraz daha 

zorunluluk haline gelmektedir. Pamuk gibi borsaya intikal etmiş 

bir takım tarım ürünlerinin mübayaa modeli hububat alanında da 

uygulanabilir. Geliştirilecek bir "borsa sistemi" ile hem 
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çiftçilerin depolarında bulunan ürün piyasaya sürülerek ekonomiye 

dinamizm unsuru getirilebilecek, hem de devletin bu alanda 

şimdiye kadar üstlendiği yük hafifletilebilecektir. 

viii) Kırsal ekonominin temelinin tarım ve hayvancılığa dayalı 

olduğu ve tarımsal gelişmenin kırsal sanayileşme için başlangıç 

noktası olacağı dikkate alınarak, tarıma dayalı hizmet ve üretim 

faaliyetlerini geliştirecek, yayım ve eğitim yoluyla "örnek 

çiftçi ve işletmeci" olacak işsiz ziraat mühendislerine "meslek 

kredisi" verilmeli ve bu şekilde uygulamaya dahil edilebilmeleri 

sağlanmalıdır. 

Teşvik-Koruma 

i) Devlet teşvik tedbirleri yoluyla gelişmemiş yörelere kaynak 

aktarabilir. Bu amaçla bazı özendirici önlemler alınmaktadır. 

Sanayileşmenin kırsal alana çekilebilmesi için özendirici 

önlemler düşünülmelidir. Bunlar aşağıda belirtildiği şekilde 

özetlenebilir: 

- vergi ve kredi kolaylıkları 

- diğer mali ve teknik yardımlar 

- ilçelerde organize sanayi bölgelerinin kurulması 

- devletin sürekli alıcı olması. 

ii) Kırsal alanda yaratılan tasarrufun kırsal alanın sınai 

yatırımlarına kaydırılabilmesi için kırsal alanda yatırım yapacak 

müteşebbislerin devletçe desteklenip yönlendirilmesi kendi 

yörelerinde yapılacak yatırımlara kaynak ayırmalarına müsait 

ortamı yaratacaktır. 
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iii) Mevcut teşvik mevzuatı yeniden düzenlenerek, kırsal sanayi 

yatırımları "Özel Önem Taşıyan Sektörler" başlığı altındaki 

bölümler arasında yer almalıdır. Özel sektör kırsal sanayinin 
kurulmasına özendirilmelidir. 

iv) Oluşturulacak kırsal sanayi merkezlerinde kurulacak 

tesisler teşvik ve krediden bölgelerinin özel durumuna göre 

faydalandırılmalıdır. Üreticiler, devlet mübayaaları, ihracat 

primleri, teşvik ve sübvansiyonlardan Birlik kanalıyla daha çok 

pay alacaktır. 

v) Tarım ürünleri ithalatında üreticilerin zarar görmeyecekleri 

bir koruma politikası izlenmelidir. Yem bitkileri ekim 

alanlarının artırılması teşvik edilmelidir. 

vi) Tarım tekniğini geliştiren, yan ürünleri hayvan yemi olarak 

değerlendirilen, kırsal kesimde istihdam imkanlarını artıran, 

çiftçiye birim alanda daha yüksek gelir temin eden şeker pancarı 

gibi diğer endüstri bitkilerinin üretimi teşvik edilmelidir. 

vii) Hayvancılığa verilen düşük faizli kredilerin de genelde 

önerilen kredilendirme ilkesine paralel olarak özellikle nakit 

değil ayni olarak verilmesinin yolları aranmalıdır. 

viii) Tarım satış kooperatifleri birlikleri yatırımcı kuruluş 

olarak görülmeli ve görev verilmelidir. 

ix) Ormanların mülkiyet konusu, mümkün olamadığı takdirde 

faydalanmada orman işçi ve köylüsünün payı yeniden gözden 

geçirilmelidir. 
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x) Orman köylülerinin kalkınmasına yönelik en önemli kaynak 

olan Orman Köylüleri Kalkınma Fonu güçlendirilmelidir. 

xi) Ormanların içinde ve orman köyü mıntıkalarında rekreasyon, 

yayla ve dağ turizmi imkanları planlı bir şekilde orman köylüsü 

lehine geliştirilmeli, yayla ve dağ turizmi teşvik edilmeli, alt 

yapı yatırımları tamamlanmalı, köylülere pansiyonculuk için kredi 

verilmelidir. 

2.4.5. Pazarlama 

i) Üretim sürecinin nihai aşaması olan PAZARLAMA1nm en önemli 

halka olduğu önemle dikkate alınmalı ve elde edilmesi planlanan 

ürünlerin pazarlanması, bölge koşullarının da göz önünde 

bulundurulduğu bir sistem içersinde mutlaka tanımlanmalı, proje 

uygulama sürecinin başından itibaren önerilen sistemin hayata 

geçirilmesine başlanmalıdır. 

ii) Devlet çeşitli kamu ihtiyaçları için, kırsal yöre 

işletmelerinden siparişlerde bulunmalıdır. Ancak bu durum 

özellikle başlangıç dönemleri için geçerli olmalıdır. Kalite ve 

maliyet unsurlarında sağlanacak başarı, kırsal sanayi ürünlerinin 

satış ve pazarlanmasmda belirleyici etmen olacaktır. Dolayısıyla 

oluşturulacak kırsal sanayi kuruluşları bu ilkeler doğrultusunda 

hareket etmelidir. 

iii) Satış ve pazarlama fonksiyonu, ilgili kuruluşların 

pazarlama örgütlerince (birlik, kooperatif, şirket vb.) 

yapılmalıdır. Ayrıca küreselleşen dünyada ihracatın önemini 

dikkate alarak ihracat örgütleri kurulabilmelidir. 
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iv) Devlete ait tarımsal işletmeler Birlik1lere devredilmeli ve 

bu şekilde fiyat ve pazarlama koşullarının üreticiler tarafından 

tesbiti mümkün kılınmalıdır. 

v) Üretilen ürünlerin miktar, kalite, standardizasyon, ambalaj 

ve fiyatlandırma konusunda pazara ve rekabet piyasasına uyumu 

için ortak konuda üretim yapan üretici örgütlerinin 

(kooperatifler dahil), bölgesel pazarlama şirketlerinde 

örgütlenmesi özendirilmelidir. 



3. YASAL ÇERÇEVE 

Kırsal sanayi kuruluşlarının ülke kalkınması açısından taşıdığı 

önem konusunda, kitle iletişim araçları kanalıyla kamuoyu 

oluşturulmalı, yasama ve yürütme organları nezdinde kırsal sanayi 

yaklaşımı yeterince savunulma!ıdır. Ayrıca, kamuoyu yaratmada 

yerel/bölgesel önerilerin etkisi artırılmalı; tabandan 

kaynaklanan istekler dikkate alınmalıdır. Yasal çerçevenin 

herşeyden önce böyle bir süreç içinde oluşturulması gereklidir. 

Bu alanda yapılacak yasal tanım ve hukuksal düzenlemeler tek 

başına yeterli olmayacaktır. Uygulama süreçlerinde ortaya 

çıkabilecek sorunların, demokratik ve katılımcı bir anlayışla, en 

aza indirgenmiş bürokratik yaklaşımla çözümlenmesi ilke 

olmalıdır. Küreselleşen dünyada sosyoekonomik ve kültürel 

değişimlere uyum sağlamanın bir başka seçeneğinin olmadığı ve 

bunun bir zorunluluk olduğu dikkate alınmalıdır. Bu çerçevede; 

i) Sosyal güvence ve tarımsal ürün sigortasını öngören yasalar 

güçlendirilmelidir. 

ii) Dağınık olan kooperatifçilik mevzuatı birleştirilmeli ve 

yeniden düzenlenmelidir. 

iii) Ormancılık ve orman köylülerine yönelik mevzuat yeniden 

gözden geçirilmeli, çelişkili hükümler ayıklanmalı ve uyumlu hale 

getirilmelidir. 

iv) Orman içi su kaynaklarından sadece orman köylülerinin 

sürdürülebilirlik ilkesi gözetilerek daha çok faydalanması için 

gerekli yasal, teknik düzenlemeler yapılmalıdır. 
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v) Kereste sanayiinde yeni atıl kapasiteler yaratılmasının 

önlenebilmesi amacıyla orman istihsaline giren kooperatiflere 

yasa gereği tanınan % 25 kanuni hakkın alınmasında, tesis kurma 

şartının kaldırılması gerekmektedir. Kooperatiflere maliyet 

bedelinin üzerinden mal edilecek yapacak emvalin, kooperatifçe 

ihaleyle satılmasını öngörecek şekilde 6831 sayılı Orman 

Kanunu'nun 3373 sayılı kanunla değişik 34. maddesinde gerekli 

düzenlemelerin yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. 

vi) Orman sınırları dışına çıkarılan yerlerin 

değerlendirilmesinde farklı uygulamaların yapılmasını önlemek 

için, acilen yeni yasal düzenlemelere ihtiyaç vardır. 

Hazırlanacak yeni yasada Anayasa Mahkemesi'nce iptal edilen 

hususlar dikkate alınarak gerekirse, 6831 sayılı Orman 

Kanunun'nun 2/B maddesinde değişiklik yapılması uygun olacaktır. 

vii) Çıkarılacak yeni kanunla orman sınırları dışına 

çıkartılan yerlerin değerlendirilmesi görevinin Maliye ve Gümrük 

Bakanlığı'na verilmesi halinde, elde edilecek gelirlerin Orman 

Köylüleri Kalkınma Fonu'na gelir kaydedilmesinin sağlanması 

gerekmektedir. 

viii) Kırsal yörelerde kırsal kesime ticari bankalarca uygun 

koşullarda kredi verilmesi yönünde gerekli düzenlemeler 

yapılabilir. Öncelikle esnaf ve sanatkarların tanımı ele alınarak 

fert bazından çıkarılıp işletme bazına indirgenebilir. 
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EK: 1 

Bazı Kırsal Sanayi Konularında Uygulamaya Yönelik Alternatif 

Model Önerileri (Süt İşletmeleri ve Yem Fabrikaları) * 

Modelin ana ilkesi; özellikle kalkınmada öncelikli yörelerde 

hayvancılığı geliştirmek, küçük çiftçilerin gelir düzeylerini 

artırmak süt işleme tesislerinin yıl boyu çalışmasını sağlamak ve 

bu tür kırsal sanayi kuruluşlarına belli bir zaman süreci içinde 

üreticilerin de ortak olmasını sağlamaktır. 

Süt fabrikalarının karlı olarak çalışabilmesi birçok faktörün 

yanısıra kapasite kullanım oranının giderek artmasına da 

bağlıdır. Bu nedenle bu sektördeki bir işletmenin kurulduğu 

yörede hayvancılığı ve dolayısıyla süt üretimini geliştiren 

önlemler alması doğal ve işletmenin bölünmez bir fonksiyonu 

olmaktadır. 

Bu alternatif modelde süt fabrikaları yörelerindeki hayvancılığın 

geliştirilmesi için eğitim, yayım ve uygulama konularına görev 

alacak bir kadroya sahip olmalıdır. Bu kadro ; 

- Yem bitkileri üretimi 

- Hayvan sağlığı 

- Irk ıslahı 

çalışmalarını yoğun bir şekilde uygulayacak, tamamlayıcı halka 

olarak da çiftçilerden süt toplama işini organize edecektir. 

Modelin başarısı üreticilerle kurulacak diyalog ve yapılacak 

işbirliğinin boyutlarına bağlı olmaktadır. 
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Bu çalışmalarda, 

1. Çiftçi ailesi bir bütün olarak ele alınacak; 

2. Ailenin ekilebilir arazi varlığı sınırlı da olsa, yem 

bitkileri üretimine öncelik verilecek, bu amaçla tohum ve benzeri 

girdiler (ileride satın alınacak süte mahsuben) ayni kredi olarak 

verilecek; sulanabilir arazi kıt olacağından sulama 

yapılmaksızın yetiştirilebilen yem bitkilerinin teşvikine 

bilhassa önem verileck; 

3. Kaba yeme ilaveten kesif yem (fabrika yemi) ihtiyacı tespit 

edilecek, tedariki planlanacak, gerektiği durumlarda çiftçiden 

ileride satın alınacak süte mahsuben ayni kredi (avans) olarak 

verilecek; 

4. Yem bitkilerinin ekimi ve kesif yem tedarikinde, ailenin küçük 

ve büyükbaş hayvan varlığı birlikte dikkate alınacak; merada 

otlatmanın mümkün olmadığı kış aylarındaki yoğun yem ihtiyacının 

karşılanması konusu üzerinde bilhassa durulacak; 

5. Çiftçi ailelerinin elindeki büyükbaş hayvanların çoğunluğu 

düşük verimli ırklardan oluştuğundan, suni ve tabii tohumlama 

yöntemleri ile melezleme yapılarak kademeli olarak ırk ıslahı 

çalışmaları yürütülecek; ırk ıslahının tamamlayıcı bir yönü 

olarak, gebe ineklerin ve melez dişi buzağıların yeterince 

beslenmelerine bilhassa dikkat edilecek; 
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6. Erkek melez buzağıların besi hayvanı olarak en iyi şekilde 

değerlendirilerek çiftçi ailesine gelir sağlaması için gerekli 

yem ihtiyacının planlaması ve tedarikinde dikkate alınacak; 

7. Suni ve tabii tohumlama ile melezleme çalışmaları 

yürütülürken, köydeki mevcut vasıfsız boğaların "kaçak" tohumlama 

yapmalarını asgariye indirmek ve önlemek amacı ile yerli erkek 

materyalin besicilik yöntemi ile "kasaplık materyal" olarak 

değerlendirilerek köyden uzaklaştırılmasına özen gösterilecek, bu 

şekilde aynı zamanda aileye ek gelir kazandırılacak; 

8. Genelinde hayvan barınaklarının iyileştirilmesi için eğitim, 

yayım ve girdi temini sağlanacak; 

9. Bu çalışmalara paralel olarak hayvan hastalıkları ile mücadele 

yapılarak ilk ve sonbahar aşıları ve ilaçlamaları yapılacak; 

gene gerektiği hallerde aşı ve ilaç bedelleri bilahare tahsil 

edilmek üzere süt fabrikası işletmesi tarafından karşılanacak; 

10. Bütün bu çalışmaların sonucu her yıl artarak üretilecek sütün 

en iyi şekilde değerlendirilerek üreticiye anlamlı bir gelir 

sağlaması ve sütün fabrikaya bozulmadan hijyenik şartlarda 

getirilmesi için gerekli süt toplam sistemi ve organizasyonu 

kurulacak; 

11. Ana hatları yukarda özetlenen sistem süt fabrikasının 

çevresinde yerleşip işlerlik kazanmaya başlamasından ve kendisini 

karlı bir işletme olarak ispatlamasından sonra da çevredeki 
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üreticilerin fabrikaya ortak olmaları için bir yandan eğitim 

yapılacak, diğer yandan da çiftçilerin hisse senedi 

alabilmelerini temin için yöntemler geliştirilecektir. 

(*) Saha deneyimleri ışığında Türkiye Kalkınma Vakfı tarafından 

geliştirilmiş olan model Kırsal Sanayi Sempozyumu'nda tebliğ 

olarak sunulmuştur. 

Kaynak: Ünver, Altan. 1993, "Kırsal Alan Tarım Sanayiinde Küçük 

Tarımsal İşletmelerde Sözleşmeli Çiftçi Modeli Hayvancılık ve Süt 

Örneği", Kırsal Sanayi Sempozyumu, Ankara, DPT. 
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EK: 2 

Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin Kırsal Kalkınma, 

Kırsal Sanayi ve Kırsal İstihdama Etkileri Bakımından TARİŞ 

Örneği 

1913 yılında kurulan TARİŞ, (incir, üzüm, pamuk, zeytin ve zeytin 

yağı Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri) 81 yıllık geçmişi 
bulunan bir üretici örgütüdür. TARİŞ dört ayrı ürün bazında 

örgütlenmiş olup, etki alanı Ege bölgesinin tümünü kapsamakta; 7 

il, 1700 yerleşim yerine hitap eden 127 kooperatif, 130.000 

üretici ortak ve dört üst Birlik'ten oluşmaktadır. 

Kooperatifler, ortaklar arasından demokratik yöntemle seçilen 4 

yönetici ve 1 kooperatif müdüründen oluşan yönetim kurulu 

tarafından sevk ve idare edilir (Tablo:l). Birlikler, kooperatif 

genel kurulları tarafından seçilen ve Genel Müdür tarafından 

oluşturulan yönetim kurullarınca yönetilmektedir. Devletin 

destekleme alımı görevi verdiği yıllarda, bu yönetim kurullarınca 

atama ile gelen 3 kişinin ilavesi ile oluşan 8 kişilik yönetim 

kurulunca sevk ve idare edilmektedir (Tablo:2). 

Tariş üreticiye ne gibi hizmetler götürmektedir? Kırsal kalkınma, 

kırsal sanayi ve yerinde istihdam konularında ne gibi faaliyetler 

vardır? Bunları özet halinde sıralarsak; 

1. Üreticiyi köyünde eğitmekte, teorik ve tatbiki eğitim 
çalışmaları yetişkin kadroları ile ve her yıl yenilenerek 

sürdürülmektedir. 
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2. Toprak tahlilleri ücretsiz olarak yapılmakla, bu topraklara 

uygun gübre reçeteleri hazırlanarak üreticiye verilmekte, 

kullanımı sağlanmakta ve izlenmektedir. 

3. Çok geniş ve kapsamlı eğitim ve yayım hizmetleri 

yürütülmekte, ayrıca her ürün için hazırlamış olduğu el kitabını 

her üreticiye ulaştırarak o ürün için ne zaman ne yapacaklarını 

bilerek yapmaları sağlanmaktadır. 

4. Ürünün yetişme döneminde araziler teknik elemanlarımızca 

kontrol altında tutularak, hastalıklara erken müdahale edilmekte 

istenen ilaçların zamanında kullanılması sağlanmaktadır. 

5. Üreticinin ihtiyaç duyduğu girdilerin alımı toptan yapılarak 

ucuza mal edilmekte ve zamanında ulaştırılarak istenen sonuçların 

alınması sağlanmaktadır. (Halen ülkemizde gübre ve ilacı en ucuz 

fiyata TARİŞ ortakları almaktadır.) 

6. Nakit ihtiyacı duyulduğu dönemlerde, gerek sahibi olunulan 

TARİŞBANK ve gerekse Ziraat Bankası kanalı ile sağlanan ucuz 

kredi üreticiye temin edilmektedir. 

7. Üreticiye verilen ayni ve nakdi girdiler, hasat sonu ürün 

hasılatında tahsil edilmekte, üretici ödeme güçlüğünden 

kurtarılmaktadır. (Tablo: 3'de yıllara göre ayni ve nakid yardım 

dağılımları gösterilmiştir.) 

8. Üretici ortakların ürünleri kooperatiflerce satın alınmakta 

bedeli peşin veya çok kısa sürede ödenmektedir. (1994 yılında 

pamuk alımı 15 Ocak'ta kapanmış ve buna paralel olarak tüm ürün 

bedelleri ödenmiştir.) 
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9. Alınan ürünleri depolama kooperatiflerde yapılmaktadır. 

10. Depolanan ürünlerin ön işlemesi, kooperatiflerde kurulu 

bulunan işletmelerde yapılmaktadır. 

11. Kırsal alanda yayılmış bulunan bu işletmeler; 32 adet çırçır 

işletmesi, 8 adet son teknolojiye sahip zeytinyağı kontinü tesisi 
ile 38 adet klasik zeytin sıkma tesisi, bir adet üzüm işleme 

tesisi, 1 adet incir işleme tesisinden oluşmaktadır. 

12. Bu işletmelerde yaklaşık 3000 kişiye istihdam olanağı 

yaratılmaktadır. (Bu sayı yıllara göre değişmektedir.) 

13. İşlenen ürünlerin bir bölümü piyasaya verilirken bir bölümü 

nihai olarak işlenmek üzere fabrikalara gönderilmektedir. 

14. Tüketici talepleri doğrultusunda elde edilen ikinci ürünler 

piyasaya sunulmaktadır. 

15. Pazarlama, yerel kooperatifler bünyesindeki satış 

mağazaları, ülke düzeyinde bölgesel bayiler, TARİŞ bünyesindeki 

iç ve dış satış birimleri, yine TARİŞ'in yan kuruluşu olan AYMA 
İç ve Dış Pazarlama Şirketi.'yle, ayrıca dış temsilcilikler kanalı 

ile gerçekleştirilmektedir. 

16. Tüm gıda ürünleri, ürünün yetişme döneminden, tüketiciye 

ulaşıncaya kadar olan dönemde insan sağlığı ve hijyenik açıdan 

dünya standartları düzeyinde olan laboratuvarlarda analize 

alnmaktadır. 
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17. Gerek kırsal alandaki işletmelerde ve gerekse fabrikalarda 

toplam istihdam 5000-6000 kişi arasındadır. 

18. Tablo: 4'te pamuk ürününde, ekimden, tüketiciye ulaşıncaya 

kadar olan aşamalar şema halinde gösterilmiştir. 

Yukarda özet olarak sunulan bilgilerden de anlaşıldığı gibi 

TARİŞ, kırsal alanın kalkınması için gerekli tüm işlemleri yerine 

getirirken kırsal sanayinin gelişmesine, kırsal alanda istihdamın 

sağlanmasına katkıda bulunmakta ve yaklaşık 130.000 ortağını 

(yaklaşık 600.000 nüfus) en iyi koşullarda kırsal alanda tutarak 

önemli bir işlevi yerine getirmektedir. 

Tüm bu nedenlerle Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri, 

kırsal sanayinin gelişmesinde, üretimden tüketime, tarım içi ve 

tarım dışı sanayinin yaygınlaşmasına, kırsal kesimdeki 

istihdamdan kırsal nüfusu yerinde tutmaya, üreticilerin 

katılımından demokratik bir yönetim biçimi ile gerçekleştirdiği 

işlevleri ile kırsal sanayinin gerçekleştirilmesi ve 

geliştirilmesi bakımından en önemli modellerden biridir. 

Ancak, bu sistemin daha etkin ve demokratik bir yapıya 

kavuşturulabilmesi için mevcut 3186 sayılı yasanın günün gelişen 

ekonomik ve sosyal şartları dikkate alınarak değiştirilmesi 

(halen TBMM gündeminde yer almaktadır) gerekmektedir. 

Kaynak: Doğanay, Selami. Tariş Genel Müdürlüğü. 
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Tabi o - 1 

TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİKLERİ 
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Tabi o - 2 

İNCİR, ÜZÜM, PAMUK VE ZEYTİNYAĞI TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİKLERİ 
YÖNETİM VE DENETİM KURULLARI 

(*) Destekleme Görevi Suresince 



Tabi o -3 
TARİS BİRLİKLERİ'NİN SON 5 İSYILINDA ORTAKLARA 

SAĞLADIĞI AYNİ VE NAKDİ YARDIMLARIN TUTARLARINI 

GÖSTERİR LİSTEDİR 

PAMUK BİRLİĞİ 

i SYILI AYNİ YARDIM NAKDİ YARDIM TOPLAM 

(MİLYON TL) (MİLYON TL) (MİLYON TL) 

1989/90 40.711 10.522 51.233 

1990/91 79.505 - 79.505 
1991/92 119.992 27.158 147.150 

1992/93 269.259 19.455 288.714 

1993/94- (*) 388.000 - 388.000 

ÜZÜM BİRLİĞİ 

İSYILI AYNİ YARDIM NAKDİ YARDIM TOPLAM 

(MİLYON TL) (MİLYON TL) (MİLYON TL) 

1989/90 16.842 - 16.842 
1990/91 21.204 - 21.204 

1991/92 29.820 - 29.820 

1992/93 70.723 - 70.723 

1993/94 (*) 164.000 - 164.000 

ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI BİRLİĞİ 

İSYILI AYNİ YARDIM NAKDİ YARDIM TOPLAM 

(MİLYON TL) (MİLYON TL) (MİLYON TL) 

1989/90 966 - 966 
1990/91 68 - 68 
1991/92 148 - 148 

1992/93 6.109 - 6.109 

1993/94 (*) 6.158 - 6.158 

İNCİR BİRLİĞİ 

İSYILI AYNİ YARDIM NAKDİ YARDIM TOPLAM 

(MİLYON TL) (MİLYON TL) (MİLYON TL) 

1989/90 223 - 223 
1990/91 776 - 776 

1991/92 - -
-

1992/93 885 - 885 
1993/94 -

-

-

(#) Tahmini Verilmistir. 
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Tabi o - 4 

KOOPERATİFLER ARACILIĞI İLE ÜRETİCİDEN ALINAN PAMUĞUN İŞLETME. 
DEĞERLENDİRME VE PAZARLAMA AKIM ŞEMASI 

HfiZIRLIK VE 
ÜRÜN EKİM 
- Ayni Yardıo 
- Kredi 
- Esilio 

HASA! VE ÜRÜN IESLISI 

DEPÛLhîIA 

İLK İŞLENE 
IÇIRCIRLflHfl) 

DEFOLANA 

f 

KûOPERAIIFTE 

birlikte 

İÇ VE DIŞ 
PİYASA — RAHLIC ÇEKİRDEK IÇ PİYASA 

İPLİK 
FABRİKASI 

PAMUKYAĞI 
KOMBİNASI 

IÇ VE 018 
PİYASA 

İPLİK o 
HAH 
YAS 

KAM BEZ DI GER 
DOKUMA 

T 
KONFEKSİYON 

KÖSSE 

YEM 
FABRİKASI 

ORTAKLAR 

KAPÇIK 

ORTAKLAR 

iç piyasa 

iç piyasa 

KAHVALTILIK yemeklik 

PAZARLAMA 

IA81? AYMA SIKLIK 
PAZARLAMA MAĞAZALAR! BAS BAYİLER sislik iç ve 
şirketi (KOOPERATİFLERDE! (MUhTELIF ilLERDE) 018 SATIŞLAR 

tüketici ve nakde blhüş 

üret ici 1er 

Kooperatifler 

Biri kler 

Tüket ici 
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