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1. GİRİŞ : Konunun Genel Kapsamı 

İktisadi kalkınma ile endüstrileşmeyi eş anlamda 

almak gelişen ülkeler kamu oyunda oldukça yaygın bir görüş 
haline gelmiştir. Başka bir deyişle endüstrileşme tarımdan 
tamamen bağımsız olarak düşünülmekte ve kalkınmanın tek yolu 
olarak ele alınmaktadır. Oysa tarım sektörünün sadece, hızla 

artan şehir nüfusunun besin ihtiyaçlarını karşılayan bir sek¬ 
tör olarak bile ekonomik kalkınma sürecinde özel bir yeri 

vardır. Kaldı ki tarım ve endüstri arasındaki ilişkiler, 

hiç şüphesiz» tarım sektörüne besin kaynağı olmaktan öte ^p.r 
yer tanınmasını zorunlu kılar./ Tarım sektörü iktisadi kal¬ 
kınmaya en çok katkıda bulunacak, iktisadi kalkınmanın finans¬ 
manını sağlayacak sağlam bir kaynak olarak ele alınmak zorun¬ 

dadır. Konu bu açıdan ancak son yıllarda, iktisatçıların dik¬ 
katini çekmeğe başlamıştır- Tarımın iktisadi kalkınma için¬ 
deki yeri ve tarım dışı sektörler ilasilişkileri konusundaki 

'görüşleri iktisat litera’türünc.e tartışılan haliyle iki grupta 
İ'oplemak mümkündür l/. 

a. Tarıma Öncelik Yeren Görüşler ; 

Bu grupta olanlar, artan besineİJîtijr^ç«*i>^4. 
larını karşılamak için tarıma öncelik verilmesini savunmakta¬ 

dırlar. Viner, Rostow, Coale ve Hoover, Kuznets gibi ikti¬ 
satçıların da bulunduğu bu guruptakiler ayrıca tarımda serot- 

<-
yenin marjinal prodüktivitesinin yüksek olduğunu va yatirım- • 

ların bu sektöre yapılması gerektiğini ileri sürmektedirler. 

l/ William H. Nicholls, The Place of Agriculture'in nconömîc 
Development,Agrucilture in Economic Development; 
Eicher and Witt 
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v> Bndüs iriye öncelik Veren Görüşler s 

; iıeibenstein , Higgins, Boserurfcein- 

Rodan, Kabalanet: gibi iktisatçıların da yer aldığı bu 
görüşü savunanlar ise, tarımsal proüuktiviteyi artırma zorun¬ 

luluğum ceğiru.ekle beraber,- hızlı bir endüstrileşme progra¬ 

mının uygulamasını kalkınma için ilk şart olarak görmektedir¬ 
ler. 

' ı i k gruba . üçüncü bir grup olarak tar-ım 

ve endüstri arasında, denge kurulması gerekliliğini »avuna» 

görüşleri eklemek yerinde olur. Görüşün en savunucuları 
arasında Johnston ve Mellor sayılabilir, (i) Burada bir "ön¬ 

delik” â&runmida» yok* iki & ek e ör arasiriUüki ilişki i er el# 
alınmakta ve endüstrileşme bir sonuç olarak görülmektedir. 

Çok k3 f’c", ieğir. i v bu görüşler, doktriner 

yönden ele ğ.mda, tarım ve endüstriye verilen önem tarı¬ 

mın temel sekcuı ol.1 ık ki" r] edildiği "tarımsal fbmâaiffejtüsaJLi-sm" 

ile endüstrini;., tu ;.sektör kabul edildiği Ü"e:hdtr1^ye.l\ - 
fundamentalism:! gibi iki uç arasında değişmektedir. Bizce 
her iki uç gürüsün de savunulması güçtür. Ancak, konunun 

ele alınması, sadece ekonomi ilminin ileri gelenleri arasın¬ 

daki görüş ayrılığı yüzünden Mle^ ilgi çekici olmaktadır. 
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Bu çalışmada tarım sektörü, iktisadi kalkın¬ 

maya katkısı yönünden, bir başka deyişle kaluınmada kaynak 
olabilme özelliği ile ele alınacak; konu gerek genel olarak, 

gerekse -istatistik bilgilerin elverdiği ölçüde- Türkiye'ye 
değinilerek incelenecektir. İkinci Beş Yıllık Plân hazırlık 
çalışmalarının yapıldığı ve özellikle "endüstrileşme" sorunu 
üzerinde disk atQe durulduğu şu sıralarda, tarımın, geçmiş dö¬ 

nemde kalkınmadaki yerinin belirtilmesi, endüstrileşme prog¬ 
ramının stratejisini tesT»it yönünden de yararlı olacaktır kanı- 

s mdayız. 

2. TARIMIN iâCONÜİIİg KALKINMAYA KATKISI. ; 

Bilindiği gibi bir ek nomi birbirleriyle tıkı ba¬ 
ğıntıları olan çeşitli sektörlerden meydana gelmiştir. Bu 

bakımdan, bir sektörün katkısı, o sektörün diğer sektörlerden 
tamamen bağımsız olarak ekonomiye kattığı bir değer olarak 

tanımlanamaz. Tb T İHL S aktörünün katkısı da bu "fcsnice bağlı 
kalarak ele alınmak zorundadır. 

Tarım sektörünün iktisadi gelişmeye ka tkısı, Jpesin 

ve ham maddeler kaynağı olması ve tarım dışı sektörlere üretim 

faktörleri çngüsması olarak, başlıca iki böl^d±kit oplfciâaf ilir, 
îüplısrjLbfüir. ay rm iflasa© rgğr' . ğıdsj irdelemeği: üz'e-re^le£|ek 
burada , kısaca , Kuzncts ' in -«edimiyle tarım ^BİabEr'&iüıı ' o 

,  __ "c   

"hasıla katkısı" na (product eont»ifcution) değinelim (f). 
Bu katkı, toplam milli—g,e.lir artısı ile tarımsal gelir artış-) 
arasındaki pozitif ilisld olarak tanımlanabilir. Özellikle 
gelişen ülkelerde bu katkı büyük olmakta; toplam gelir artış- 
lamın büyük kısmı tarımdan gelmektedir. Ancak Kuznets,burada 
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tanın sektörünün ekonomi içindeki payını ihmal etmektedir* 
Oysa tarım sektörünün G-SMH içindeki payı "büyüdükçe sektörler 
arası alış veriş ve bağıntı azalmakta; tarım sektörünün GSMH 
artışı üzerindeki etkisi lu sektörün gelişme hızından çok, 
nisbi payının genişliğinden ileri gelmektedir. Başka bir de¬ 
yişle hasıla katkısını, tarım sektörünün gelişme hızı ile 

nisbi payının büyüklüğü beraberce tayin etmektedir. Bu iki 

etkiyi birbirinden kesin olarak ayıramamakla beraber Türkiye 
için de, yukarıda değinilen pozitif ilişkiyi görmek mümkündür* 
Safi milli hasılanın artış hızı ile tarımsal hasılanın artış 

hızı aynı yönde değişmektedir*) 'Tarımın katkısı, Kuzneti'in 
tanlmına göre, 1950-1960 döneminde $ 38; 1961-31965 döneminde 
ise İo 22 olmaktadır. Katkıdaki düşme* tarım sektörünün niSbi 
önemindeki değişiklikle açıklanabilir. Tablo 11 de görülüeeği 
gibi, tarımın ekonomideki nisbi önemini bulmak için piyasa 
fiyatlarıyla gayri safi milli hasıla yerine, faktör fiyatla¬ 

rıyla safi milli hasıla alınmıştır. Böylece vasıtalı vergi¬ 
ler ile eskime ve aşınmanın tarım ve tarım dışı sektörler ara¬ 

sındaki öağılımmı yapmak cr^v^p-i. ortaöan kalkmıştır. 
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?ablo 1 

i’arıu 

SMH. -

TarD.rr.in 

lDayı (>■) 

Kaynak 2 

k k/ 
Tarım Sektörünün Hasıla Katkısı 

194Ö Faktır Fiyatlarıyla (Milyon . 

FKl içindeki 

 1“ 
DİK ve DPT T: ', ınl,.rx 

1950 1960 1950-60 Döneminde 
Artı;; 

. .. _    . .   

1961 1965 I96I-65 Döneminde 
Artır; 
. 

(1) 
—- 

(d ... (3) . (4) 8 (51......      _(6)... ' 

  c — • "• H   L_> cL 
A 

4.551.2- /•403.3 2.852.3 5.0 17.306,0 19.627.9 2.321.9 3*2 

9.098.3 I6.677.8 7.579.0 6.2 42.337.9 52.732.3 lü • 394 • 4 5 0 6 

90.0 44.4 5».6 - 40.9 37.2 22.3 -

1 

196i Faktör Fiyatlarıyla (Milyon Tl,.) 



2.i. . Ci/u5un İh^iy&cıaı &sc$iLİG&sxxn. (J 

Tor im. oex*crn sadece besin maddeleri üre¬ 

ten bir sektör olarak bile kalkınma e reci içinde Hamal edrıe 
IH X T 6 C Bİ'Z M ’^Lİ Ci 0 X .1İ” • 

.kelerde besin ma d asi erine c-lan 

talebin gelir esnekliğinin, gelişmiş ülkelerdekinden daha 
yüksek clduğm bir gerçektir. l?ne bu ülkelerde nüfus artışı 
da oldukça hız] ıdıı . En bakımdan, gerek artan nüfusun, gerekse 
artan gelirin b.rin maddeleri te-Vk Cndo ■: k "duru. artış, t^&in 
maddeleri üretimine agırlın vermen gera-hni ortaya koyar. 

Besin maddeleri talebi artış kızı T) ile gösterildiğinde,. r nüfıj 
artış hızı, _g gelir artış hızı ve n talebin g-eli-r—»enekliği , 
olmak üzere 

O = P + n g 

?larak yazılabilir-, n’nin Balı Avrupa, Kanada ve A.B. D. de 

0,2 veya 0,3» düşük gelirli ülkelerde ise 0,6 çevresinde ol¬ 

duğu tahmin edilmektedir 1 rlifus artış İıızı 0.025, gelir 
artış iıızı da 0.06 alındığında, gelişen ülkelerde besin mad¬ 
deleri talebi artışı B= 0.025 -t- 0.6 (0.06) = 0.06] k-' dar 
olacaktır. Böylece artan talebi karşılamak üzere besin madde¬ 
leri üretiminin °a> 6 70 o t a; •. . a ar 15" tı söyle¬ 
nebilir. Besin maddeleri üretimindeki artış, artan talebi 

karşılayamadığı takdirde bu maddelerin f'vetir.r da .0Jjjjk- 
selme görülecektir. Toplam tüketim harcanırlarının d-27iüİlikle 

i' 50-60 kadarının 6»<g£ÎY\ ^ittiijji itliklerde 
1/ B.-ı:. Johnston ve e . e .-u.; Xhe Bole of Agriculture in 

.Sconomic yev-.-.cpment , Ihe American iSconomic Heview Vol. 4 
No; 4 Sep. 196i (dairife 566-591) 
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artan fiyatların enflasyonist etkifei } |u oranın # 2Ş-3® kadar 
•Iduğu gelişiniş ülkelerdekinden şLaha fazla olafaktır 1 /. 
Şu halde besin maddeleri arz ve talebi arasında denge kuımak, 
bir zorunluluk olmaktadır. Buraca, artan ¥esiş ihtiyaçlarının 

ithalâtla karşılanması bir alternatif olarak ileri sürülebilir. 
Ancak, uzun «îMcştırm*? la ra gitmeden,iç üretimi artırmanın it¬ 
halâttan daha avantajlı olduğu söylenebilir. Çünkü böylece 

kıt döviz kaynaklarının, endüstrileşmenin temel ihtiyaçlarına 
ayrılması mümkün olacaktır. 

2*g. İhracata Katkısı : 

İhracatın büyük bir lölümünü tanımsal mal¬ 
ların teşkil ettiği gelişen ülkelerde, tarımsal prodüktivite 

artışları ihracat imkânlarını geliştirebilir. Böylece, talep 

yönünden >ir tıkanıklık clmadığı ve iış ticaret hadlerinin 

değişmediği varsayımlarına göre, artan ihracat ülkenin ithalât 

kapasitesini ve dolayısıyla kaynaklarını artıracaktır. Ancak, 

yukarıda anılan iki varsayım genel olarak, gerçekçi sayılamı- 

yacağı için, tarımsal maddeler^ ihracatçısı olmak güvenilir bir 
dayanak olmayacaktır. Ekonomik kalkınmanın dış ticarette de 
yapısal değişmeler meydana getireceği ye tarımsal ham maddeler 

ve besin maddeleri ihracatının sınaî mamullerle yer değiştire¬ 
ceği genel kabul gören bir görüş olduğuna göre, tarım sektö¬ 

rünün ihracat katkısına fazla ağırlık verilmemesi gerekir. 

17 Aynı eser 
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2,3» Tarımın, Tarım Dışı Sektörlere Kaynak 
Olma sı : 

Tarım Sektörü, tarım dışı sektörlerin işgücü 

ve sermaye ihtiyaçlarını karşılayan "bir kaynak olabildiği 
ölçüde kalkınmaya katkıda bulunuyor demektir. Bu sektörün, 
gelişmekte olan ülkelerde, gerek toplam işgücü gerekse GSMH 
içindeki nisbi önemi düşünüldüğünde, tarım dışı sektörlerin 
gelişebilmesi için gerekli işgücünü ve sermayeyi ^ekebilecek¬ 
leri en önemli kaynağın tarım olabileceği ortaya çıkar.Tarım¬ 
dan tarım dışı sektörlere feyikül akımı, salkınma: süre M' 
Sinin doğal bir sonucu olmakla beraber, önemli olan bu akımın 

varlığından çok, akımın hızıdır. Başka bir deyişle, kaynak¬ 

ların tarma-ibarar dışı sektörler arasında yeniden dağılımı, 
kendi kendine ifl^vsaı bir oluşum olmaktan ç-ıkarılıp, bilinçli 
bir politika haline getirilmedikçe tarımın kalkınmaya, yeter 

ölçüde katkısı sağlanamaz j*] 

Değinilmesi gerekl bir diğer nokta da tarım sektö¬ 

rünün gelişme düzeyi ile ilgilidir. T.W. Schultz'un demişiyle 
geleneksel tarımdan modern tarıma doğru bir geçiş olmahakça, 

tarımın tarım dışı sektörlere kaynak olabilmesi imkânsızdır »İ/İ) 

Şimdi, sırasıyla tarımda gerekli değişimin (trans- 

formation) ve endüstri sektörünün gelişmesini etkileyen baş— 
lıo-a iki kaynağın -tarımsal artık (agrionitural surplus) ve 
tarımsal işgüoü-inoelarunesine geçelim . 



2.3‘1- Tarım Sektöıçünün Değişimi 

Tarım sektörünün değişimi deyimi, 

geleneksel ve ilkel metodlarla yapılan üretimden, modern ma — 
kina ve aletleri a kullanılması ve teknolojik değişmelerin - 

uygulanması ile yapılan üretime geçiş olarak r- 
Bu değişim geleneksel tarımdan modern tarıma geçiştir* 

Yukarıda değinildiği gibi, kaymak¬ 
ların tarım ilişi sektörler a resi dağılımında Bilinçli "bir 
politika izlenmesi gereklidir. Bu politikaya en ekonomik ve 
pratik yaklaşım ise, tarımsal verimliliğin artırılmasının 

başlangıç noktası elarak alınmasıdır. Tarımda verimliliğin 
artırılması, işgücü ihtiyacının azaltacak ve böyleoe tarım 
dışı sektörlere işgücü arzı sağlanmış olacaktır. Ancak tarım¬ 

sal verimlilik artırıldığı takdirde, tarım dışı sektörün iş¬ 

gücü çekiciliği ile tarım sektörünün işgüo-ü iticiliği denge 
halinde olabilir i/'. Tarımsal verimlilik ise yatırımlar ve 

teknolojik değişmelerin uygulanması x3e artırılabilir. Eu ko¬ 
nuda kıt yatırım fonlarının tarım-tarım dışı sektörlerârası' 

dağılımı sorunu ortaya çıkmaktadır. Bakat, Schultz (3), Pei 
ve Ranis (4), Jhhnston ve Mellor (l) ve diğerlerine göre verim-r 
• „ . İ !>. / 

lalık artışları .'üyuk tarımsal yatırımlara gitmeden; oari 
girdi kullanımının gerekli miktarlara yükseltilmesi, kamu cari 
gelişme ve tarımsal eğitim harcamalarının artırılması, tarım¬ 

sal kredi imkânlarının çoğaltılması gibi yollarla sağlana-' 
İtilir. 

" • ’’ • _ ‘ ‘ * 

!_/ Bei ve Ranis , Deve 1 öpmen t of "t he Labour Surplus 
Bconomy (Sahife 260) 



- 10 -

Bu açıklamalardan anlaşılacağı gibi 

tarımda verimlilik artışı, kaynak akımının : Ik şartı olarak 
belirmektedir. Bu bakımdan, bu ilk şartın Türkiye ekono¬ 

misinde var olup olmadığının ra ş tır-.İmasında fayda görülmek¬ 
tedir. 

Tarımsal verimlilik, arazi, sermaye, 

işgücü gibi üretim faktörlerinin biı^mütütünin Eağla?..ı.>it‘ortalama 
tarım üretim miktarı olarak tanımlanabilir. Tarım üretimi için, 

sabit fiyatlarla net katma değer veya gayri safi üretim mikta¬ 

rını almak gibi iki seçim imkânı söz konusudur. Burada gayri 

safi üretimin alınması verimlilikteki değişmeleri ölçmek yö¬ 

nünden daha anlamlı görülmüştür. ‘Tarım sektöründe reel gelir 

değişmeleri incelenirken net katma değer rakam lan kullanıla¬ 
caktır. 

1 Tarımsal verimlilikteki değişmelerde 

cari girdilerin etkili olduğuna değinilmişti .. Bu girdiler 
gübre tarım mücadele .-ilâçları , sulama , t tohumluk, v.s. 
olarak sıralanabilir. Tablo 2'de tarımsal üretimdeki değiş¬ 
melerle, arazi, işgücü, gübre, sulanan alan ve makinalaşmanm 

göstergesi olara1 traktör miktarlarındaki değişmeler gösteril¬ 
mektedir. İstatistik bilgilerin yetersiz]iği bizi 1950'den 
geriye gitmekten alıkoymuş, özellikle işgücü ile ilgili bilgi¬ 
lerin yokluğu ise tabloyu beşer yıllık aralarla düzenlemeğe 
zorlamıştır. İlgili mutlak rakamlar, eklerde kaynaklarıyla 
birlikte gösterilmektedir. Tablo 3'de ortalama verimlilik 
hesaplanmıştır. 
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Tablo 2 s Tarım Gayri SırT:.. Üretimi ve 
Üretim Faktörleri 

Yıl 

v . 

e . ■ • 
UJ' .L -i-

Üretim 

a - p, 

İşle. ,n Ekilen 

t o 
— *0 

Gücü 
Yapay 
Gübre 

Sulanan 

Alan 

Traktör 

Sayısı 

1950 1 C 1 : . J i ro 0 lOÖ c u 100.0 100.0 100.0 

1955 130.1 144 .4 •1 . / 105,2 328.1 173.3 242.9 

1960 166.0 160.0 155 a 110, ( 254.9 212.9 254.1 

1963 173.5 164.4 154.8 114.0 1012.8 273.2 306.6 

Kaynak Bkz. EK 1 

Tablo 3 î Tarımda Ortalama Verim 

Yıl 
a2:irc İZİ'Ü İş Yapay 

Gübre 
mon 

Sulanan 
Alan 

lüvicta t j 

Traktör 

Sayısı İşlenen Ekilen 
LrUCU 

■.Birim/ 

1950 100.0 i 0. 0 100.0 100.0 100.0 100.0 

1955 90o 1 j 90.3 123.7 39.7 75.1 53.6 

1960 IGf .,8 107 ,0 Yak 65 a.. 78.0 65.3 

1963 1056 ] 12 r 1. 152.2 17.1 63,5 56.6 

Kaynak s Tablo 2 

Yr.kar.v1a iki i-.C* oya dayanarak bazı ilginç 
sonuçlar çıkarılabilir. Arazi veriminde 1955’de görülen düşme 
1950-1954 arasındaki üretim artışlarının, geniş ölçüde, işlenmeye 
ve ekilmeye yeni açılan arazi artışından ileri geldiği ve bu hisli 
artışın 1955'de sona erdiği şeklinde yorumlanabilir. Gerçekten 
gerek Tablo 2'de, gerekse kk? 5 dâeşgörüjeceği gibi arazi artış 

hızı 1955 1 den itibaren yavaş1 anırıştır. Bir diğer sonuç, tarımda 
geçerli olduğu bil*r.m azalma v eı.rrier ile ilgilidir» 
Azalan verimler kanunu, bir ur -diğer bütün faktörler 



sabit tutularak-, artırıldığında bu faktörün ortalama ve marji¬ 
nal veriminin düşeceği anlamına gelmektedir. Tablo 3'de görü - 

leceği gibi Türkiye'de 1950-63 döneminde, arazi ve işgüçü ve¬ 
rimi arttığı halde, gübre, sulama ve traktör ortalama verimleri 

düşmüştür. Bu gübre ve sulama girdileri ile tarımsal makinaların, 
-veya bunun göstergesi varsayılan traktör sayısının- arazi ve 
işgücünden çok daha hızlı artması ile açıklanabilir. Gerçekten 
13 yıflAşLk dönemde arazi ve işgücü, sırasıyla, % 55 ve fo 14 
arttığı halde, gübre kullanımı on misli, sulanan arazi miktarı 
ve traktör sayısı ise üç misli artmıştır (Tablo 2). Şu halde 
azalan verimi kanunu sebebiylej ai^ei* faktörlerden çok daha 

hızlı artan bu faktörlerin ortalama verimi düşmüştür, dönebi¬ 
lir. Bu faktörlerin arazi ve işgücü ortalama verimini artırdığı 

söylenebilirse de, verime katkılarını kesin olarak hesaplamak 

mümkün değildir. Ancak, bu konuda bir adım daha ileri giderek, 

sulama ve gübre kullanımının arazi verimini; traktör ve diğer 
tarım alet ve makinalarının ise işgücü verimini artırdığı söyle¬ 

nebilir. Böylece üretim faktörlerini, Â.Z. Sen'in tanımına uygun 
olarak, arazi yerini alan (sulama, gübreleme) ve işgücü yerini 
alan (traktör) faktörler olarak ikiye ayırmış oluruz 1/. 

-:V Cari girdiler kullanım miktarı ve makina~ 

laşma ile tarımsal verimlilik arasında varsaydığımız pozitiff 
ilişkiyi bir regresyon analizi ile görmeye çalışalım : 

1/ A.K. Sen, Cho'ice of Techniques (oahife 91) 



P = Hektar başına gayri safi üretin (1963 fiyatlarıyla) 

G = Kullanılan yapay gübre miktarı 

S = Devlet Su İşlerince sulanan arazi miktarı 

M = Traktör sayısı 

E = Tarım Bakanlığınca yapılan tarımsal gelişme ve 
eğitim harcamaları 

K = Ziraat Bankasınca ç-iftçilehe verilen krediler toplamı 
olarak tanımlanmış ve, 

P = a G +»İS + cM+dE + eK + N 

fonksiyonu pnsiüle edilmiştir. 1950-63 dönemimi kapsayan 
bilgilerler 1/ yapılan ç£*üm sonucunda aşağıdaki parametre¬ 
ler elde edilmiştir. 

bulunamamıştır. Çoklu*#ir regresyonda, korelasyon katsayısını* 
bu kadar düşük çıkması, tizi yukarıda yapılan varsayımdan 

vaegeçirmekten çok başlıca iki neden üzerinde düşünmeye itmiş¬ 
tir : 

P =##.0007 G + 0.CC47 S -
(0.0008) (0.0050) 

x- • - 3 3 

(0.3538 r = 0.3417 

Görüldüğü gibi güvenilir bir ilişki 

1/ ilgili^ilgiler Ek l’de verilmiştir. 



1. Tarımsal verimlilik ile yukarıda tanım¬ 

lanan açıklayıcı değişkenler arasında bir ilişki olmadığını 

ileri sürmek, oldukça güçtür. Ancak üretim verimini etkilemede, 

bu girdilerin sadece kullanım miktarını artırmanın yeterli ol¬ 

madığı, aynı zamanda, bunların bir optimum bileşiminin de 
sağlanması gerektiği kesindir. Şu halde yukarıdaki zayıf iliş¬ 

kiden, bu bileşimin şimdiye kadar sağlanmamış olabileceği 
sonucunu çıkarmak çok yanlış olmaz. 

2. Eu zayıf ilişkinin bir diğer nedeni de, 

■Türkiye'de tarım üretiminin, halâ geniş ölçüde hava şartları 
ve özellikle yağış miktarı ile sınırlı olmasıdır. Yani verin 

artışları ile iyi hava şartları arasındaki ilişki, yukarıda 

araştırılan ilişkiden çok daha kuvvetlidir. 

Ö Yukarıdaki açıklamalar, blz-e» kesinş 
olarak ölçülemeyen faktörlerin etkisiyle de olsa , tarım gayri 
safi üretiminin, arazi ve işgücü verimliliklerinin, incelenen 
dönem içinde arttığını göstermektedirBu artışlar, ileride 
belirtileceği gibi, tarım reel geliri için de variddir. Şu halde, 
Türkiye'de tarım sektörü ekonomik kalkınmaya katkıda bulunabi¬ 
lecek bir gelişme düzeyine erişmiştir demek yanıltıcı olmaya¬ 
caktır. 
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2,3*2.. İşgücü Kaynağı; Tarımsal İşgücünün 
Transferi ve Üızli İssizlik 

Tarım sektöründen tarım dışı sektör¬ 

lere işgücü akımı olabileceği, az gelişmiş ülkelerin tarım 

sektöründe l»ir işgücü fazlası olduğu varsayımına dayanmaktadır. 

Bu da gizli işsizlik kavramını ı ortaya çıkarmaktadır. İktisat 
literatürünün ı*-rüinil verimi-rsufır olcıı işgücü doktrini 

olarak belirlenen bu kavram, son yılların en çok tartışılan 

konularından biridir. Marjinal verimi sıfır olan bu işgücü 
fazlasının tarım dışı sektörlere transferinin, tanım gereğince* 

tarımsal üretimi azaltmıyacağı ve tarım dışı sektörlere, sadece 

transfer maliyetine işgücü sağlanabileceği ileri sürülmektedir. 

İşgücü fazlasını, tarım sektöründe 
çalışmayan insanların varlığı şeklinde değil; fakat A.Levvis'in 

tanımladığı gibi bazı insanların az çalışması şeklinde anlamak 

gerekir. (5). Böylece işgücü fazlası çekildiğinde, geri kalan¬ 
lar daha çok çalışacak ve tarımsal üretimde bir azalma olmaya¬ 
caktır. Doktrin bu haliyle çekici olmakle beraber, konuyla il¬ 
gili kantitatif araştırmaların yeterli olmayışı ve bazı ülke¬ 
lerde gizli işsizlik varsayımına dayanılarak yapılan deneme¬ 
lerin kötü sonuçlar vermesi, kavramın kabulünde titizlik 
gösterilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. 
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Tarımda gizli işsizliğin varlığı veya 

yokluğu* "biraz da gizli işsizliğin -tanımına bağlıdır 1/. 
Belli bir gelişme düzeyinde, ceteris paribus, marjinal verim¬ 
liliği sıfır elajfc-'biî' işgücü fazlası olmayar-i£ir. AnAnpa kir ^a r ım- 
sal verimliliği artırıcı tedbirlerle (tarımsal gelişme ve eği¬ 
tim harcamalarının, carf. girdilerin artırılması gibi) kolay¬ 
lıkla işgücü fazlaef. yaratâlabilir./ halde, her az gelişmiş 
ülkede gizli işsizlik vardır demek ne kadar yanlış olabilirse, 
bunu tamamen reddetmek de mümkün değildir. Gizli işsizlik 

sorunu, her ülkenin tarımsal gelişme düzeyi içinde ele alınmak 

ve gerekli tedbirlerle birlikte düşünülmek zorundadır. 

-Busç-ıklamadan sonra Türkiye'deki 

durumun incelemesine geçelim. 

İstihdam istatistiklerini*, yokluğu, bisi 
nüfus istatistiklerinden yararlanarak bazı yaklaşımlar yapmağa 

• 

zorlamıştır. Tablo 4'de tarımda .çalışanların aktif *üfus içim¬ 
deki payı görülmektedir. Aktif nüfus 15-64 yaş gurupundaki 

nüfus olarak tanımlanmıştır. Tarımdaki işgücü miktarı için de 
Devlet İstatistik Enstitüsü nüfus sayımlarındaki "Çiftçiler, 
Ormancılar, Balıkçılar ve ilgili meslekler" gurupu alınmıştır. 

1/ C.H.C. İİAQ, K.R.' ANSCHED, C.E. EICH^K; İ)isguised (Bienploymen$ 
in Agriculture : A. Survey 

(Agriculture in Ekonomin Development; Eicher and '7itt) 
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Tablo 4 • Tarım. Sektöründeki İşgücü (1000 Kişi) 

Y_1 Aktif 

Nüfus 
Tarımsal 

İşgücü 
Tarımsal işgücünün 
Aktif Nüfus İçindeki 

Payı i 

1950 12 928,7 8-969.4 69.4 

1955 14-589.5 9.430.6 64.6 

1960 16.325.8 9.925.1 60. 8 

Yıllık Artış 
Hızı İo 2. 25 1.00 

Kaynak ; 1950,1955 ve 1960 nüfus sayımları 

Tablo 41 deki artış hızlarına dayanarak 

1963 yılında, aktif nüfusun 17.452.788» tarımdaki işgücünün 

ise 10.225-874 kişi olacağı, tahmin edilmiştir. Böylece tarım

sal işgücünün aktif nüfus içindeki payı i 58>6'ya düşmektedir. 

Tarımda çalışanların, toplam işgücü, 
içindeki payının 1950'den itibaren devamlı olarak düşmesi, 

tarım sektöründen tarım dışı sektörlere doğru bir akım olduğuna 

gösterge sayılabilir. Bu akımın büyüklüğü konusunda kesin bir 

karara varmak mümkün olmamakla beraber, gizli işsizlik iddia

ları gözönüne alındığında bütün imkânların kullanılamamış öl
düğü söylenebilir. Bu noktayı, arazi ile tarımdaki işgücü 
arasındaki oranlar yardımıyla inceleyelim. 

Tablo 5'ûe ekilen ve işlenen alan iti

bariyle hektar başına işgücü oranları görülmektedir. 
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Tablo 5 Hektar Başına I. şgücü Oranları 

Yıl 
Ekilen Alan 

(1000 Ha) 
~TşTenen ~ 

Alan 
(1000 Ha) 

İşgücü 
(1000 Kişi) 

Hektar Başına İşgücü 
Skileri Alan İşlenen Alc 

1950 9.866 14.542 8.969 0.91 0.62 

1955 14.205 20.993 9.431 0.66 0.45 
1960 15.305 23.264 9.925 ' 0.65 0.43 
1963 15.276 23.913 10.226 O.67 0.43 

Tablo 5'e göre 1950'de işgücü birimine 

1,1 .hektarlık arazi düşerken, 1963'de 1,5 hektarlık arazi düş¬ 
mektedir. 1950-55 dönemindeki yeni arazi açılışları.* oranın 
1955'de birden 0.66'ya irmesine sebep olmaktadır. 1955'den son¬ 
ra ekilen arazi miktarının aşağı yukarı sabit kalması, hektar 
başına işgücü biriminin de sabit kalmasına sebep olmuştur, 

işgücü oranlarının düşmesi, arazi miktarındaki artışlar ve ta¬ 
rım dışı sektörlere olan işgücü akımı ile açıklanabilir. 

1950—63 dönemi ele alındığında bu orandaki düşme oldukça yüksek 
ve Tablo 4'ü destekleyici yönde olmakla beraber, 1955'den son¬ 
raki durum, Türkiye'deki oran düşmelerinin tamamen arazi mikta¬ 

rındaki vdeğişmelerden ileri geldiğini göstermektedir. Gerçekten 
1950’deki arazi miktarı sabit kalsaydı, işgücü miktarındaki 

yıllık İo l lik artış sebebiyle, hektar başına işgücünde bir yük¬ 
selme olacaktı. İşgücü yoğunluk oranı denebilecek bu oranların 
az da olsa, yükselmesi tarımdan tarım dışı sektörlere önemli 
bir işgücü akımı olmadığını göstermektedir. Bu sonuç Tablo 4'den 
çıkarılan sonuçla- çelişik gibi görülmektedir. Burada' yavaş 
oluşan bir yapısal değişme süreci He tarım sektörünün ekonomik 

kalkınmaya kaynak olabilmesi sorunu birbirinden ayrılmalıdır, 
Türkiye'de, belli oranda bir yapısal değişme olduğu-ve 
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payının azaldığı, bilinen bir gerçektir. Paka t tarım sektö¬ 
rünün, bilinçli bir politikayla endüstrinin işgücü ihtiyacını 
ke aşılayan bir kaynak durumuna getirilmesi ayrı bir konudur ve 
Tablo 5'den çıkarılan sonuç bununla ilgilidir. 

2İ3.3i Tarımın Sermaye Birikimine Katkısı: 
'Tarımsal Artığın, Tarım Dışı Sektör¬ 
lere Aktarılması 

Tarım sektörünün iktisadi kalkınmaya 

temel katkısı, hiç şüphesiz, tarım sektöründen diğer sektörlere 

aktarılan tarımsal artığın miktarı ile ölçülmelidir.\/ Tarımsal 
artık, sınaî sektöre giden besin maddeleri ve ham maddeler mik¬ 

tarı ile tarım sektörüne gelen sınaî tüketim malları arasın¬ 

daki fark olarak anlaşmalıdır. Daha açık bir deyişle tarımsal 

üretimle, tarım tüketimi arasındaki fark tarım dışı sektörlere 

aktarılabilecek artık değerdirBuradaki tarım tüketiminin 

kapsamına hem tarımsal, hem de sınaî mallar tüketiminin gire¬ 

ceği tabiidir. Bu artığın, yatırım fonları şeklinde sınaî 
sektörlere aktarılması, tarım sektörünün sermaye birikimine 

katkısı olarak tanımlanmaktadır. Anlaşılacağı üzere, bu kat¬ 

kının olabilmesi, bir yandan tarım sektöründe yaratılabilecek 
bir artığın varlığına öte yandan da bu artığın tarım dışı sek¬ 
törlere aktarılması gibi iki şarta bağlıdır. 

İncelenen dönem içinde, Türkiye'de 
tarımsal bir artık yaratılabileceğini ortaya koyan gösterge¬ 
ler olmakla beraber, bu artığın yaratıldığı vc tarım dışı sek¬ 
törlere aktarılmış olduğu söylenemez. 1 



Daha önce verilen açıklamalardan an¬ 

laşılacağı üzere gerek tarım gayri safi üretimi, gerekse bunun¬ 

la yakından ilgili olarak katma değer miktarı 1950-63 döneminde 
sırasıyla fo 74 ve % 63 oranlarında (sabit fiyatlarla) artmıştır. 
Üretim ve katma değer artışları, işgücü başına düşünüldüğünde 
de gene sırasıyla fo 52 ve % 43 oranında artışlar görülmektedir 
(Tablo 2,3>11)* Buradan, tarımın iktisadi kalkınmaya katkıda 

bulunabilmesi için gerekli tarımsal artığın yaratılabileceği 

sonucu çıkarılabilir. Bir başka deyişle, arazi ve işgücü verim¬ 

leri artırılmış ve tarım katkıda bulunabilerek bir gelişme 

düzeyine ulaşmıştır denebilir. Ancak, artan üretimin tarım 

sektörü içinde tüketilmiş olması, tarım dışı sektörlere akta¬ 
rılmış olmasından daha çok ihtimal dahilindedir. 

Tarımsal artığın tarım sektöründe tüke¬ 

timinin önlenmesi fiyat ve vergi politikaları yoluyla yapıla¬ 
bilir. jlyat politikasından anlaşılan, tarımsal ürünlerle sınaî 
ürünler arasmdak: nisbi fiyatların sanayi lehine dönmesini 

sağlamaktadır. Ancak bu politika, üreticilerin karşı davranış¬ 
ları ile etkisiz hale getirilebilir. Nitekim "makasın açılması" 
denilen tu fiyat politikasının Rusya'daki uygulamasında, üreti¬ 
ciler, tarımsal artığı düşük fiyatlarla piyasaya arzetmekten 
çok, üretimlerini kısma veya tüketimlerini artırma yoluna 
gitmişlerdir 1/. Bu konuya, iç ticaret hadleri bölümünde dönmek 
üzere, şimdi vergi politikasının rolüne değinelim. 
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Tarımsal artığın tarım dışına aktarıl¬ 

masında, "başka bir deyişle Tşunun tarım sektöründe tüketemine 
engel olunmasında vergi politikası en etkili araçtır. Ancak 

bu aracın etkili şekilde kullanılması, siyasi karar organla¬ 

rının, tarım sektöi’ünün sermaye birikiminde oynacağı önemli 
rolün bilincine varmış olmalarını gerektirir. Bakat, gerek 

bu bilince, genellikle varılmamış olması, gerekse tarım sektö¬ 

rü üretiminin büyük l»ir bölümünün gene bu sektörde tüketilip 

pazarlanmaması yüzünden ortaya çıkan vergileme güçlükleri, 

birçok gelişen ülkede tarıma geniş vergi ayrıcalıkları tanın¬ 

masına yol açmıştır. Türkiye'de de, tarımsal gelirler ve genel 
olarak tarım sektörü, •vergilendirilmemektedir. 

Tinim .'sektöründe gelir vergisi uygulamanın 

güçlüğü, genellikle, tartışmasız kabul edilmekle beraber, bunun 

yerini alabilecek iki önemli vergi turu Heri sürülebilir. 
Bunlardan ^iri arazi vergisi, diğeri de aynî vergilerdir. 

Ar::si vergisi, tarıma vergilemede 

en pratik metodlardan biridir. Bu verginin, gelir vergisine 
üstün olan önemli özelliği, matrahının tanım ve tesbitindeki 

nislıi kolaylıktır. Aynî vergiler ise, tahsilattaki başarı öl¬ 
çüsünde, tarımsal artığın tarım dışına aktarılmasında en iyi 

ve dolaysız bir metod olabilir. Ayrıca, her iişi verginin de 
sektörün tümünü kapsayabilecek nitelikte olması, belirtmeğe 
değer bir özelliktir. 
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Yukarıda değinildiği gidi, Türkiye'de 

tarım sektörü, incelenen döneni içinde, vergi konusu olmamaktadır, 

Tarım Sektörünü ilgilendiren tek vergi il özel idare gelirleri 

arasında yer alan arazi vergisidir. 

19.31 tarihli Arazi Vergisi Kanununa 

dayanan bu verginin matrahı, arazi tahrirleriyle tesbit edilen 

arazi değeridir. Arazi tahrirlerinin her 10 yılda bir yapılması 
kararlaştırılmış olmakla beraber, 1336'dan beri tahrir yapılma¬ 

mıştır. Arazi değerindeki büyük değişmeleri gö-zönüne almak 

üzere misil zamları konmuşsa da, bu, verginin bugünkü sembolik 
özünü etkilememiştir. Yerçekten, Tablo 61 da görüldüğü gibi* 
-'-i özel idare gelirleri içindeki yeri) 1955-63 döneminde, $ 15 
ile İo 25 oranında değişen arazi vergisi geliri devlet vergi 
gelirleri ile karşılaştırıldığında, bu oran fo 0,4 e kadar düş¬ 
mektedir. 

Tabi# 6 ı Arazi Vergisinin Toplam Vergi. 
Gelirleri İçindeki Payı hu.İyon A. ) 

Yıl 
Vergi İl. Özel İıare 

Gelirleri ' Gelirleri(x) Arazi "Vergisi : "2': ~ *_ _ . 
• 

(D (2) (i) . (4) . (5) ... 
1955 2.46i ıc# 19 17.9 0.6 
1956 2.81# 11.8 19 16.3 0.7 
1957 3.592 128 20 15.4 0.6 
1956 4.142 136 22 15 *9 0.5 
1959 5-535 155 24 15.3 0.4 
1960 5.871 lob 25 14.O 0.4 
1961 6.699 219 44 2 0.0 0.7 
19Ğ2 7.114 259 68 26.1 1.0 
1963 8.424 258 85 25.3 0.1 
iaynak sl(x) 

h- » 

Alev Damalı, Türkiye'de Man 
DPT, Ocak 1965 
uevlet Gelirleri Bülteni 

.allı i iareler liai ıj esi 



.ğj_. Arazi Vergisi, konusu yönünden de, 
üzerinde tarımsal faaliyette bulunulsun veya bulunulmasın 
bü„ün sahipli araziyi kapsadığına göre tarım sektörünü vergileme 
amacı gütmekten çok bir çeşit servet vergis~ özünde görülmekte¬ 

dir. Şu halde, Türkiye'de tarım sektörünün vergiden tamamen 
muaf tutulduğu ve yaratılan tarımsal artığın tarım dışı sek¬ 
törlere 

bilir. 

Oysa, iç ticaret hadleri bölümünde de 

değinileceği gibi, tarımsal fiyatların gösterdiği gelişme Seyri 
ve buna bağlı olarak reel gelirdeki artışlar gözönüne alındı¬ 

ğında, bu sektörü sağlam ve esnek bir sistem içinde vergileme 
zorunluluğu ortaya çıkar. 

Tarımsal artığın, önemli bir finansman 

kaynağı olması, çoğunlukla "mucize" olarak vasıflandırılan Japon 
kalkınmasında çok-belirlidir. Tarım dışı sektörler lehine izlenen 

fiyat politikası yanında, kalkınmanın ilk yıllarında tarım sek¬ 

törü oldukça ağır bir şekilde vergilendirilmiştir. Nitekim ta¬ 

rımsal gelir üzerindeki dolaysız vergi yükü 1883-87 ile 1933-37 

döneminde 7 22 ve } 8 arasında değiştiği halde, >u yük tarım dışı 
sektörler için ortalama $ 3-4 kadar olmuştur. Arazi vergisi ise, 

devlet gelirleri içinde % 85'e varan bir yer olmaktadır l/. 

7rgileme yoluyla aktarılmasına gidilmediği, soylene- 

1/ Gr.M. Meierş Leaning Issuec in Deve 1 öpmeni Econcmics 
(Sahife 310-11, Tablo V, VI.) 



Burada Bir noktaya kısaca değinmekte t 
meseleye açıklık getirmek yönünden, fayda vardır. Baktör kay¬ 
nacı olarak tarımın rolünün inae-lenmesi, tarım kî işi ^o^i^fler 
yönünden Bakıldığında işgücü ve sermaye arzını Belirleyen un¬ 
surların incelenmesi demektir. Bu iki üretim faktörünün, tarım 

dışına akımı, Birlikte ve Birbirine Bağlı olarak düşünülmek 
zorundadır. Başka Bir deyişle, tarım dışına işgücü akımı, aynı 
zamanda tarımsal artığın da aktarılmasını gerektirmektedir. 

Tarımdan gelen işgücü, gene tarımdan gelen artıkla Beslendiği 
takdirde tarımın tarım dışı sektörlere katkısı sağlanmış olur. 
Şu halde, Bölüm 2.3*2'de tarımın işgüoü kaynağı olmadığı koçu¬ 
sunda çıkarılan sonuç tarımsal artığın aktarılamadığı gerç-eği 
ile BeraBer düşünüldüğünde, anlamlı olmaktadır. 

i 3* İÇ TİCARET HADLÜRİ : 

Ticaret hadleri Bilindiği gibi, Bir dış ticaret kav¬ 

ramı olarak ihracat fiyatlarıyla ithalât fiyabları arasındaki 

ilişkiyi gösterir. 

İç ticaret hadle-'i ise, Bir ülkenin tarım sektörü . 
ile tarım dışı sektörleri arasındaki mal değişimi ile ilgilidir 

ve tarım ürünleri fiyat endeksi ile sınaî ürünler fiyat endeksi 

arasındaki oran olarak tanımlanır. Daha açık Bir deyişle, tarım¬ 
cılara, tarımsal mallar karşılığı ödenen fiyatlarla, Bunların 
sınaî tüketim, mallarına ödedi ki eri fiyatlar arasındaki orandır. 
Şu halde, 
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P = Tarımsal ürünler fiyat endeksi 
A 'A 

PTT, = Sınaî tüketim malları fiyat endeksi İNi-i 

olmak üzere, iç ticaret hadleri 

şeklinde yazılabilir. 

Parite endeksi terimiyle, tarım fiyatları politika— 
sının tesbitindej özellikle, Amerika'da kullanılan bu kavram 1/ 
tarım reel gelirini bulmada anlamlı bir endekş olmaktadır. 

Türkiye'de konunun şimdiye kadar ele alınmamış olması, iç ti¬ 
caret hadlerinin bulunması için gerekli her iki endeksin de 

bu çalışma için hesaplanmasını zorunlu kılmıştır. Yarılan sonuç¬ 
ların yorum ve tartışmasına geçmeden önce, endekslerin hesap¬ 

lanma metoduna değinmekte fayda vardır. 

Tarımsal Ürünler Fiyat Endeksi : 

Endekse jgiren ürünler, tarım üretiminin, aşağı yu¬ 
karı, İ° 80-90 kadarını kapsamaktadır. Yedi alt grupta incele¬ 
nen fiyatlar, baz yılı (1963) üretim miktarlarımla ağırlıklan- 
dırılmış, bir başka deyişle endeksin hesabında Xaspsyres me¬ 
todu kullanılmıştır. Böylece, 

l/"K~E. Boulding; Principles of Economic Policy ISahife 314-318) 
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a - J 963 yıl'-- üretim miktarı 
"O 

P - i. ı fiys- 
n 

Pq - 1963 yılı fiyatı 

olmak üzere, tarın ürünleri fiyat endeksi 

3^Pn qo 
P _ _ . 100 
A >_,Po qo 

olarak hesaplanmıştır. Endekse giren maddeler Ek 2*de veril¬ 

mektedir. 

1963 yılının haz seçilmesinde "başlıca düşünce, Devlet 
Plânlama Teşkilâtınca yapılan diğer endekslerle tutarlılık sağ¬ 
lamaktır. 

Tablo 71 den anlaşılacağı gibi, tarım ürünleri genel 
fiyat endeksi 1963'de, 1950'dekinin 3 katı kadar olmakla beraber 

baklagiller vc meyvalar gurupuni0 bu artışlar 5 ve 4 kata kadar 

çıkmıştır o 

Sınaî Ürünler Piyat Endeksi (Köy Geçinme Endeksi): 

Bu endeksin amacı, genel olarak sınaî ürün fiyatla¬ 

rının seyrini izlemek olmayıp; özellikle köylü nüfusun tüketim 
harcamaları içinde yer alan sınaî tüketim mamullerinin, fiyat¬ 
larındaki deği şil i görmekti! « Endeksin yapımında biri madde 
seçiminde, diğeri istatistik bilgile^-' toplama safhasında olmak 
üzere ^aşlıoa _i ^ güçlükle karşılaşılmıştır o Özellikle kırsal 
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alanda aile "bütçesi anketlerinin yokluğu^ tüketim harcamaları 
içindeki nisbi önemine göre madde seçimini imkânsız kılmıştır. 
Tüketim Harcamalar? Anketi Editing ve Kodlama Talimatından 

sezgisel olarak seçilen maddeler Ek 31 de ıerilmektedir. Görül¬ 
düğü gibi endeksin kapsamı, oldukça dar tutulmak zorunda kalın¬ 
mıştır. Bunun sebebi, sınaî mamullerle ilgili düzenli ista¬ 
tistiklerin olmamasıdır. Söz gelimi giyim eşyaları gurupunda 

alınmak istenen takım elbise, pantalon, gömlek gibi mamulle¬ 

rin, anlamlı olarak ne fiyatları, ne de üretim miktarları bulu- 
I i • 

nabılmiştir. 

Diğer güçlük, fiyatlara verilecek ağırlıklarla 
ilgili olarak çıkmıştır. Her bir maddeye, toplam köy tüketim 
harcamaları içindeki nisbi yerine göre ağırlık vermenin imkan¬ 
sızlığına, maude seçimi ile ilgili olarak değinilmişti. Elimiz-" 

deki tek kaynaktan l/ ancak gurup ağırlıkları tesbit edile¬ 
bilmiş, faka': maddelere inmek mümkün olmamıştır. Bu bakımdan 

karma bir yr'\. ■ ■_ ; /urulmuş ve maddeler önce 1963 üretim miktar¬ 

larıyla ağırlıklandırılarak her bir gurup için ayrı bir endeks 

elde edilmiş; scm'-a da bu üç ayrı endeks, sözü geçen anketten 
yararlanılarak bulunan oranlaıa göre, ağırlıklandırılarak genel 

endekse varılmıştır. Grup ağırlıkları Tablo 81 de görülmektedir» 

ı/ Çukurova Bölge Plânlama Projesi 
Kırsal Alanda Aile Tüketimi Anketi 



Tallo 7 s Tarımsal Ürün!er 

Yıl 

Gru.pl ar ı 
1950 

'ilii . 1ar 33.4 

31:1 as ili er 19 = 1 

Sınaî Bitkiler 34 = 5 

vOı To’ ■ . r 29-7 

Mcyvaler 26.1 

Turunçg .İler 30.5 

Diğerleri 310 4 

GENEL ENDEKS 31,6 

'iya*'- Endeksi (1963---10C .0) 

1951 1954 lOp 
— -• 1914 

33 = 0 j4c f- J 39.9 

21.6 25.5 25.5 33.7 

34-4 34=1 31 = 9 34 »2 

33 = 4 34.4 29 = 6 r • /* 
■; ; 0 0 

26.7 33.1 33 4 33.0 

33.3 39.5 39 = 6 50,6 

32.5 34.5 36,6 41.1 

31.8 34.0 35.0 33.-9 

) 

1955 1956 1957 1958 -959 1 r; 1961 1' 62 1963 

41.3 45.6 " 57'T 57 »o • J ü “ 75V2 89.IT 3.. .00 ,0 

34-9 40.3 71.8 83.6 83.5 78.6 80.4 86.0 1CG.0 

39*4 48.6 60.2 63.9 65 -4 70.6 74.0 83,9 100.0 

41.0 49-3 69.5 76c3 81.3 0 ^ 84.1 99.9 100.,0 

45-5 44-7 68,2 82.6 78.9 89.4 77.3 .87,3 100.0 

61.3 90.9 108,2 106..8 108,4 -9.7 99,9 85,6 100,0 

45*4 52.3 67,3 85.3 94.6 92.0 93.4 96.8 100.0 

42.8 48.2 63,3 70c7 76,7 81.1 85.9 94,3 100.0 
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Tablo 8 ’• Çiftçi Ailelerin Ana Şuruplar 
İtibariyle Yıllık Harcamaları 

Madde Gurupları 
Toplam 
Harcamalar 

(TL.) 

Toplam 
Harcamalar fi 

Besin Maddeleri 151 076'“ 577 44.6 

Giyim Eşyaları 129 746 537 38.3 

Ev Harcamaları 58 026 311 17.1 

G$NEL TOPLAM 338 849 425 100.0 

Kaynak : Çukurova Bölge 
Kırsal Alanda 

Plânlama Projesi 
Aile Tüketimi Anketi 

Gurup ağırlıklarının tesbitinden anlaşılacağı üacref 

endeksin Hesabında Çukurova bölgesindeki köy tüketim kalıpla¬ 

rının bütün Türkiye ortalaması ile aynı olduğu varsayımı yapıl¬ 

mış olmaktadır. Mamafih, tüketim kalıplarının köyden köye ve 
bölgeden bölgeye büyük değişiklikler göstermiyeceğini varsaymak, 

fazla yanıltıcı olmaz kanısındayız. Böylece gerek endeks kap¬ 
samının dar tutulmuş olması, gerekse ağırlıklar yönünden çok 
güvenilir bir endeks elde edildiği söylenemezse de, Tablo 9 da 

verilen sonuçlar sezgisel olarak değerlendirildiğinde, "bunların 
köy geçinme endeksini temsil edebilecek özde olduğu kanısına 
varılabilir. Bu endeksin 2 misli fiyat artışı göstermesi , 
Ankara ve İstanbul geçinme endekslerinin, 1953-63 döneminde, 
2,5 misli kadar artmış olması ile tutarlı görülmektedir. 
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Tatla 9 • Köy Geçinme Endeksi 

Harcamal r 
larcama Gr-pları m Toplamı -o 

Besin Maddeleri 44»6 

Giyim Eşyaları 38,3 

Ev Haroamaları 17»1 

GENEL ENEEKE 100,0 

(1963=100.0) 

1950 1951 1952 1953 

40.8 39.4 40.4 40.7 

53-0 55*3 60^0 60.2 

42.2 41.7 ; 43.8 44*7 
* 

45-7 45.9 48.5 48.9 

1954 1955 1956 1957 1958 1959 -960 1961 1962 1963 

41.3 50.3 53-3 60.0 67.3 91*4 92.3 89 4 90,7 100.C 

60-2 59.5 65.7 72,6 91.5 93.5 101.2 101.7 59,8 100.0 

49.1 51.8 65.9 66.9 76.7 90.6 90.0 93*9 99.8 100.0 

49.8 54.0 60..2 66.0 78.1 94.0 95.3 94.? ı5o7 100.0 



Tablo 10 s İç Ticaret Hadleri (1963=100*0) 

Tarımsal ürün-1- Köy Geçinme Iç Ticaret 

Yıl 
1er Fiyat 
Endeksi 

(D 

Endeksi 

(2) 

Hadleri 

(3)= 1-

1950 31 - 6 45.7 69.1 
1951 3ı.8 45.9 69,3 
1952 34^0 48*5 70.1 
1953 35.0 48.5 71.6 
1954 33-9 49. 8 68.1 
1955 10 42.8 54.0 79.3 
1956 

t 

?- 48-2 60.2 80.1 
1957 63 - 3 66.0 95.1 
1958 70.7 78-1 90.5 
1959 76.7 94.0 81.6 
1960 81.1 95.3 85.1 
1961 85.9 54.9 90.5 
1962 94.3 95-7 98-5 
1963 100, a 100.0 100.# 

.ç _ a ret z 

Iç ticaret hadlerinin tarım lehine gelişmesi» Üem 

tarım sektöründe artık yaratılabilecek bir ortamın varlığına* 
hem de Tru artığın tarım dışına aktarılmadığına bir gö«teyge 
kabul edilebileceğinden, çalışmanın konusu yönünden çokçönemli 
olmaktadır. Daha açık bir deyişle, tarımsal ürünler fiya^ 
endeksinin sınaî ürünler fiyat endeksine oranla daha fazla 

artması, tarım sektörü reel gelirinin tarım dışı sektörler 
reel gelirinden daha çok arttığını ve sanayi lehine bir 
politikası izlenmediğini göstermektedir. 
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Mesele Türkiye yönünden incelendiğinde, gerek 

Tablo 10' da gerekse Grafik I'de görüleceği gil»i, İÇ ticaret 
hadlerinin tarım lehine döndüğü anlaşılmaktadır. Bu noktayı 
hesaplanan trend denkleminden de görmek mümkündür. 

T = İç ticaret hadleri 

t = Zaman (yıl) 

olmak üzere 

T = 82, 1215 + 1,2285 t 

(0,0564) 

başlangıç 1956-57, t= l/2 yıl 

R2 = 0,7959 (R=0.89) 

olarak bulunmuştur. 

Grafikte görülen daiyalanmalara rağmen, yukarıdaki 

denklemin ilgili katsayılarına (t katsayısı standart hatası ve 
korelasyon katsayısı) dayanarak, iç ticaret hadlerinde, tarım 

lehine, düzenli bir artış (yıllık $ 2,5) vardır denebilir. 
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Tarım lehine gelişen iç ticaret hadlerinin reel 
tarım gelirini veya reel satın alma gücünün artırdığına 
değinilmişti. Reel tarım gelirine ulaşmanın yolu, cari fiyat¬ 
larla tarım gelirini köy geçinme endeksiyle şahit fiyatlara 
çevirmektir. Bu M: sır'da yapılmak istermiş, fakat köy geçinme 
endeksi olmadığı için genel ge;lnme endeksi kullanılmıştır l/ 
Türkiye’de +arnm reel gelirinin (tarım safı hasılası) gelişimi 
Tablo 11 ve 12'den izlenebilir. Tablo 12'de köy geçinme endek¬ 

siyle "deflate" edilerek bulunan tarım reel geliri görülmek¬ 
tedir. Tablo 11 ise, 1950= ICO olmak üzere, cari ve sabit 
fiyatlarla, toplam ve işgücü başına tarımsal geliri vermek¬ 
tedir. Bu tablolardan kolayca çıkarılabileceği gibi reel tarım 

geliri yıllık $6.5, işgücü başına gelir ise $ 5.4 lük bir 

artış hızı göstermektedir. Halbuki aynı dönem içinde tarım 

dışı gelir (1-963 faktör fiyatlarıyla safi hasıla) $ 126 vey* 

yıllık $ 6,5 luk, işgücü başına tarım dışı gelir ise $1,6 İlk 
bir artış göstermektedir. 2/ Her iki sektördeki işgücü başına 
gelir artış hızları karşılaştırıldığında tarımda çalışanların 

avantajlı durumu görülmektedir. Bu karşılaştırmayı, tarım 

dışı sektörler ücret endeksi ile yapmak daha anlamlı olurdu. 

Ücret endeksinin olmaması, bizi dolaylı4 yollara başvurmaya 
zorlamış ve vergi istatistiklerinden yararlanarak bazı sonuçlar 

çıkarılmaya çalışılmıştır. Güvenilir bulunmayan bu sonuçlara 
göre (Ek 4) y iULlk-^eel ücret artışları $ 3,5 - 4 kadar olmak¬ 
tadır. 

1/ B. Hanser. ve G~ a, îîHFfoükj Levelopment and Economic Poli cy 
in the ÎJA% (Sgypt) Saîıife 70 

2_/ 1963 faktör fiyatlarıyla tarım dışı sektörler safi hasılası 
1J50' de 14-185,9 milyon TL. iken 1963 ' de 32.007.1 milyon TL„ 
olmuştur. 
(DPT. 7 .i İlık Programlar ve Finansman Şubesi) Tarım dışı sek¬ 
törler işgücü miktarı ise, toplam aktif nüfusla tarımdaki iş¬ 
gücü farkı olarak Tablo 4‘den ç-karıl a bili r. 
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ablo .11 s Toplam ve İşgüoü Başına Tarım Geliri (1950=100.0) 

ıl 
Cari FiyatLarla 1963 Fiyatla-

, v rıyla (x) 
( j (2) 

Tarımsal 

İşgüoü 
(3) 

950 100.0 100.0 100.0 

955 170.8 123.4 105.1 

960 402.9 152.1 110.7 

Lf 63 495.0 162.5 114.0 

(x) Milli Gelir Zımnî endeksiyle sabit fiyatlara çevrilmiştir. 
(xx) Köy Geçinme Endeksiyle sabit fiyatlara çevrilmiştir. 
Kaynak : Kalkınma Plânı (1963-67) 

İşgüoü Başına 
Katma Değer 

(4)= 2 — 3 
*■ 

100.0 

117 «4 

137-4 

142-5 

Reel Gelir 

(5)ü(p0 

100.0 

144.5 

193.2 

226.2 

İşgüoü Babına 
Reel Gelir 

6) = 5 7 3 

100. o 

137-5 

174-5 

198.4 
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Tablo 12 : Tarara P.ael Geliri (Milyon TL. ) 

Yıl 
Ta - ıra. ' ■■•e > ’.ri 
(Oori Tiratlar¬ 
la j 

Tarım Geliri 
(1963 Fiyatla¬ 
rıyla ) 

Tarım Reel 
Geliri 

(1963 Fiyatlarıyla 

1950 a no o 
T r ; • - * - 13 - 621.5 9-785.6 

1951 5 - 5b 3 • 9 16,427.5 12.121.8 

1952 6.193-3 17-495.3 12.759.7 

1953 7.234-7 19.157.3 14-794.9 

1954 5-927-2 15.402.5 11. <502.0-

1955 7-638.2 16.804-1 14-144-8 

1956 9.096,3 16.266.1 15-110.1 

1957 12.004-9 18-741.t 18.189.2 

1958- 13.746.2 18-741.0 17.600.8 

1959 16 357.0 19-865.5 17.401.1 

1960 18.016.1 20.719.7 18-904.6 

1961 17.306.0 19-518*® 18.236.0 
1962 19.746.8 2-% 611.0 20.634.1 

1963 22 c 136 „ 2 22-136.2 22.136.2 

Kaynak : Kalkınma Plânı (1963-67) 
DPT, Yıllık Programlar ve Finansman Şubesi 
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Yuk’'~ laki rakamlardan lir sonuç çıkarılmak iste
nirse, tarım ve tarım dışı sektörler arasında tarım lehine lir 
reel gelir faril 3.1a şma sı olduğu söyleneli lir •• Bu sonu£, bölüm 
2.3.2'des Tali.:' 51 den varılan sonuçla tutarlı görülmektedir. 

Açıklamak gereklise, reel gelirin daha hızlı arttığı tarım 
sektöründen tarım dışı sektörlere belirli bir işgücü akımı 
olmaması doğaldır. 

Şu halde, yukarıda da belirtildiği gibi (bölüm 2*3*3) 
tarım sektöründe, üretim ve röel gelir artışlarından doğan 
bir artık yaratılabileceği , fakat izlenen vergi ve fiyat poli
tikaları yüzünden, bu imkânlardan* şimdiye kadar, yararlanılma-
dığı sonucuna varılabilir* Vergi ayrıcalığı ve daima tarım 
lehine iesbit edilen fiyat politikası, "bütün üretim artışla
rının gene bu sektör içinde tüketilmesine sebep olmuş ve daüy— 

lece tarımın ekonomik kalkınmaya katkısı, sağlanamamıştır. Burada, 

işgücü başına leel gelir belli bir düzeyde sabit tutulup tarım 

reel gelirindeki . "fışlar tarım dışına aktarılabilse j başka bir 

deyişle üretir: artışlarının barım sektöründe tüketimi önlene— 

bilseydi, tarım kabk-ıo-ımu büyüklüğü ne olabilirdi gibi bir sual 

akla gelebilir. Bunun cevabını, aşağıdaki ^asifc bp^apiar yar
dımıyla ğüimaya çalışalım : 

C'_j_ = İşgücü başına tarım reel geliri 
1^ = Tarımdaki işgücü miktarı ( 1000 kişi) 
Y = Toplam tarım reel geliri (lOO-O fB )i) 

Y^ = ® aab.'-b tutulduğunda tarım reel ggl'vrl 
t = Zaman 

S = Belli bir dönemde yaratı.labi 1 pook nrfıv 
olmak uzpt° b* ’j vo-fi ] ı ch ı pr-g d87"v'civ''' 'O * J — — 
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Y1950 9*785.600 
Gl950 = L1550 = 87969 = 1091 TL* 
Y c(- -j = G1QRn . L_q^ = 1091 (10. 226) =11.156.566 1563 1950 1963 bin tl 

,= 22.136.200-11.156.566=10.Ş79-634 . 1963 1963 bin TU 

Y 14.144.800 

2* U1955 = ^55 = 9.431 ~ 15°° ^ 
*1963 = G1955* L1963 =15°° (l°*226)= 

S= Yn_, - = 22.136.(«M5-339.9^ 6.797.200 J°63 1963 'bin TL. 

olarak yazılabilir. 

İşgücü başına reel gelirin sabit tutulması, gelirin 
harcamalara eşit olduğu, -tr-say,j£axao Ig ö r e , işgücü başına tüke¬ 

timin sabit kalması anlamına gelmektedir. Tüketim 1950 deki 

seviyesinde sabit tutulduğunda, 1950-63 döneminde 11 milyar 
kadar bir tasarruf fonü sağlanabileceği (birinci hesap); tü¬ 

ketim 1955'deki seviyesinde tutulduğunda ise bu miktarın 

1955-63 döneminde 7 îSİHTTac kadar olacağı (ikinci hesap_)_ tahmin 
edilmektedir. Şu halde, yılda, yaklaşık olarak bir milyar 
liralık bir t«8ar..u.f (^û5pr-ienfli t>t . ierı°bi"H r. 
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Bu çalışmayla ,Türkiye 1 de tarım sektörünün özellikle 
üretim, faktörleri kaynağı olarak, ekonomik kalkınmaya katkısı 

ölçülmeye çalışılmıştır. 3-erek zaman darlığı, gerekse ista¬ 
tistik Bilgi kıtlığı yüzünden, incelenen donem sınırlı tutul - 
mak zorunda kalınmıştır (1950-63). Oysa çalışmayı hazırlayanın 
inancına güre.., dönem i 1930 lara kadar uzatmak mümkün olsaydı 

daha ilginç sonuçlar alınabilirdi. 

İncelemeler sonunda, tarım sektörünün halâ, geniş 
ölçüde iklim şartları ve diğer kontrol edilemiyen veya ölçü- 

lemiyen faktörlerin etkisi altında kaldığı kanısı uyanmakla 

beraber, üretim ve verim artışları yönünden tarımın ekonomik 
kalkınmaya katkıda bulunabilecek belli bir gelişme düzeyine 
eriştiği anlaşılmaktadır. Hiç şüphesiz, bu sonuçlar Türkiye— 
nin tümüne ait ortalamalardır ve gerek bölgeler gerekse fer¬ 

di üreticiler bakamından büyükçe farklılıklar görülebilir. 

Ancak, üretim ve verim artışları bir ..tasarruf kaynağı özünde 

düşünüldüğünde, bunun dağılımından çok toplamının önemli ola¬ 

cağı açıktır. Kaldı ki, farım sektöründe gelir ve arazi dağı¬ 

lımının adaletsiz oluşu, üretim ve verim artışlarının sınırlı 

sayıda üreticiler, özellikle büyük arazi sahipleri elinde 
toplandığına gösterge sayılabilir. 
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Tarım gelirinin dağılımı konusunda "bilgi olmamakla 
beraber, arazi dağılımındaki eşitsizliği, 1952 ve 1963 tarım 
say unlarından çıkarılan sonuçlarda görmek mümkündür. 1952-63 
döneminde ku dağılımda, Türkiye toplamı olarak,sadece önemsiz 
"bir değişiklik meydana gelmektedir. Grafik II de görüleceği 
gibi 1/1963 lorentz eğrisi, 1952 eğrisine göre, eşit dağılımı 
gösteren 4-5° lik doğruya doğıu hafi'fçe kaymıştır. Toplam 
ailelerin İ° 7©'inin, işlenen arazinin 1952'de sadece İ° 23 üne, 
1963'de ipe İo 24'üne sahip olduğu bir dağılımın adaletsiz 
olduğu ortadadır. 

1552-63 dönemimde arazi dağılımındaki değişmeler 

bakımından bölgeler iki gurupta toplanabilir. t 

î 

1. 1963 Lorentm eğrisinin 45° lik doğruya doğ:^ 
kaydığı bölgeler 

Ege, Akdeniz, Kuzey Doğu, Orta Doğu, Orta Güney 

gölgelerinde 1963 Lorentz eğrileri, 1952 ye göre, daha âdil 
bi» arazi dağılımını göstermektedir. 

2. O^a Kuzey, Marmara, Güney Doğu, Karadenie 
bilgelerinde ise, 1963 Lorentz eğrileri 45° lik doğrudan daha 
da usaklaşmış; başka bir deyişle işlenen arazinin aileler 
afası dağılımı daha adaletsiz bir durum almıştır. Bu husus, 

özellikle Güneydoğu belgesi için çok belirgindir. (Grafik III) 
195?' de ailelerin 7<Vi işlenen arazinin 25—26 sını elle¬ 

rinde bulundururken, bu oran 1963' de 15-16'ya düşmüştür. 

l/lorents eğrileri Yusuf Hemurdan'dan alınmıştır. 
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Kısaç değinilen bu adaletsiz dağılım, tarımsal 
artığın aktarılmasında kolaylık sağlayan "bir özellik olarak 
düşünülmelidir. Gerçekten arazi dağılımındaki hu dengesizlik 
üretim ve verim artışlarının belirli ellerde toplanmasına yol 

açmakta, "bu da vergilemeyi kolayiaşııran "bir etken olarak 
ortaya çıkmaktadır. 

Genellikle işgücünün "bol, sermayenin kıt "bir faktör 

olduğu az gelişmiş ülkelerde , tarım sektörü "bu her iki üretim 
faktörüne de kaynak olma yönünden önem kazanmaktadır. Fakat 
Türkiye'de tarımın, tarım dışı sektörlere faktör olduğu, söyle¬ 

nemez* Gerçekten, llölüm 2.3.2. de "belirtildiği gi"bi, tarım 
dışına "belli "bir işgücü akımının varlığı, güvenilir gösterge¬ 

lerle, ileri sürülememektedir. 

Tarımın sermaye "birikimine ka kıoı ise, üzerinde 

önemle durulması gereken "bir politika sorunu olarak ele alın— 

j-mak. durumundadır. Bu katkının sağlanabilmesi için, tarım sek¬ 
töründe #ir artık yaratılması^ başka "bir deyişle tarımsal üre- 

C5= —              

timle tarım sektörü tüketimi arasında bir fark olması gerekti- 

ğine değinilmişti. Bu, artan üretimin tüketimine engel olunmak 
.—~ ■ 1 "     ———  —— —  —   . 

şeklinde anlaşılmalıdır. Kalkınmanın fedakârlık isteyen bir 

oluşum olduğu bilinen bir gerçektir o Bu fedakârlığın adilâne dağılımı 
amaç alındığında ise, ekonominin büyük bir bölümü olan tarımı 
dışarda tutmak anlamlı olmamaktadır, Şu halde tarımda bir artık 

yaratılması veya üretim artışlarının tarım dışı sektörlere 
tasarruf kaynağı olarak ctkt°'^"'"i!Tiq£''' kalkınman ir ^ "anstnsm 

yönünden zorunlu olmaktadır. Bu--da , vergi, veya fiyal poli¬ 
tikası ile ESSeÜanabriir. 
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Türkiye'de, incelenen donem içinde, tarımın serma- 

ye birikimine bir katkısı olmadığı anlaşılmaktadır. İç ticaret 
hadlerinin gelişme sey*Ti, tarım lehine bir fiyat politikası 
izlendiğini göstermekte; tarım sektörüne tanınan vergi ayrıca¬ 
lığı da bilinmektedir. Şu halde üretim a•ışlarınm tarım 

dışına aktarılması için, hiç bir çaba gösterilmemiştir.Oysa, 
iç ticaret hadleri bölümünde belirtildiği gibi, yıllık ortalama 
bir milyar liralık bir tarımsal artığın, tasarruf fonu olarak 
tarım dışı sektörlere aktarılması mümkündür. 

Bu aktarma fiyat politikası yoluyla yapılmak isten-’ 

diğinde, tarım sektörü fiyat yapısının bütünüyle incelenmesi; 

su$v ansiyonlar yüzünden meydana gelen fiyat artışlarının özel¬ 
likle ele alınması gerekmektedir. Ancak, Türkiye'de etkili bir 

fiyat politikasının uygulanması, ceteris paribus, çok zor görül¬ 

mektedir. Eunun en önemli nedeni, fiyatların düşürülmesi ha- 
X   —   

linde üreticilerin arzı kısarak tepki göstermeleri ihtimalidir. 

Arzın kısılma sini Önleyecek tedbirlerin de birlikte alınması 

ise, mevcut ekonomik düzende mümkün değildir - 

Türkiye'de fiyat politikası pek uygulanabilir görül¬ 

mediğine göre, tek araç vergi politikası olmaktadır. Gelir Yer- 
~ ■   ——          —-   — 

gisinin, tarım kazançlarını da kapsamına alması konusunda, 
zaman zaman ilgili çevrelerde tartışmalar yapılmış olmakla 

beraber, bu tartışmalar daha çok devlet gelirleri ve vergi 
adaleti ilkeleri çerçevesinde tutulmuş ve tarımın ekonomik 
kalkınmadaki temel rolü üzerinde fazla durulmamıştır. Tarımsal 
artık, kalkınma sürecinde önemli bir finansman kaynağı olarak 
alındığında, ts^ım sektörüne tamdan verp-"5 nvrıcalı§ından 
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vazgeçmek kir zorunluluk olmaktadır. Bu artık, köy idaresi 
gelirleri veya doğrudan doğruya devlet gelirleri arasında 
yer alan kir çeşit tarımsal vergi ile (gelir ve arazi vergi¬ 
leri, aynî vergiler) tarım dışına aktarılmalıdır. Uygulama — 
cak verginin türü, konusu, matrahı giki vergi _tekniği ile ilgili 
sorunlar, ku çalışmanın sınırları dışında kaldığı için üze¬ 

rinde durulmayacaktır. Ancak, yukarıda sözü edilen devlet ve 
köy idaresi gelirleri ayrımını açıklamakta fayda görülmektedir. 

Tarım sektörü, köy idaresi gelirleri arasında yer 

alan İşir vergiye taki tutulup, Teu verginin gelirleri, tamamen 
veya kısmen, gene köy ihtiyaçlarının sağlanması yolunda kulla¬ 

nılabilir. Böylece köy ihtiyaçlarının (yol, su, okul v.s.) 
genel bütçedeki yükü, tahsisi kir mahalli idare (köy idaresi) 
vergisi ile köylere aktarılmış olur. G-enel kütçe gelirlerinden 
evvelce köy ihtiyaçları için kullanılan miktar da, tarım dışı 

sektörler yatırımlarına ayrılabilir. Görüldüğü gibi, tarım 
sektörü vergilerinin genel kütçe gelirleri arasında yer alıp 

ku Sektör ihtiyaçlarının da genel bütçeden karşılanması ile 
A 

tahsis1 kir tarım vergisi uygulamanın finansman kaynağı kullanma 
yönünden etkileri, prensip olarak, aynı olmaktadır. Bununla 
kirlikte en verimli ve en uygulanabilir vergi türünün teskiti 
ayrı kir çalışma konusu olacak '^nemdedir = 



EK- 1 Regresyon Analizi İle İlgili Bilgiler 

Gayri Safi 
Üretim (1963 
fiyatlarıyla) 

Milyon il. 

Yapay Kibre 
Tüketimi 

(Ton) 

h' 'yi 1 r 

Alan 

(y 000 ha) 

Devlet Su İşlerine 
Sulanan Alan 

(Hektar) 

1950 17 802.3 a.J 42.103 _b/ 9.868 c/ 41.939 2J 
1951 21.991.8 42.-570 10 .600 55.131 

1952 23.408.6 6 7 .320 11-775 59.179 

1953 26,243.6 82 .541 13-021 58.004 

1954 23.459.5 82.062 13.208 54.348 

1955 23.164.5 138.126 14.205 72.071 

1956 24.184.2 82.032 14.556 70.998 

1957 34.46O.0 81.915 14.392 77.752 

1958 28.388.0 7o.254 14.-764 82.617 

1959 29.765.1 1 7 6,342 15.020 87.634 

1960 29.556.7 10 7.332 15.305 89.28i 

1961 27.798.3 217.032 15,128 IO4.HO 

1962 28.916.4 295.327 15.167 126.161 

1963 3O.894.O 426,42i 15.276 114.592 

Kaynak s 

a/ DİE 

j^/ Tar-ıra İhtisas Komisyonu Çalışmaları 
cJ Tarım İstatistikleri Özeti; Yayın Dos 4&0 
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EK- 1 devam 

Traktör 
Sayısı 

Gelişme ve 
Eğitim Harcama¬ 

ları 
(1963 Fiyatla¬ 
rıyla bin TL. ) 

Ziraat Bankası 
Tarım Kredileri 

(Milyon TL ) 

1950 16.585 0/ 5.079 d/ 634 b/ 

1951 24.000 5.510 736 

1952 31.415 8*933 974 

1953 35-600 3*693 1.445 

1954 37-743 3-843 1.745 

1955 40.282 3-844 1.971 

1956 43.727 5.850 2.157 

1957 44.144 5.261 2.654 

1958 42.527 5.625 3.141 

1959 41.896 4.631 3.244 

1960 42.136 5.155 3.635 

1961 42.505 13-827 3.850 

1962 43.789 15.569 3.942 

1963 50.844 14.700 4.720 

Kaynak= 
d/ Tarım Bakanlığı, kesin hesap cetvelinden 
— bölüm 418; madde 40,50,60,80 

419 
" 420; madde 20 
" 421 s 
" 451; madde 3'" 
" 458; " 10,20,30 
" 476; " 10,20,30,40 

Toplam harcamalar, devlet hizmetleri znmnî endeksi 
ile 1963 fiyatlarına dönüştürülmüştür. 
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EK— 2 Tarım Fiyatı.'- rı Endeksine G-iren Maddeler 

Gurup Madde Adı 

TAHILLAR 1. Buğday 

2. Arpa 

3. Çavdar 

4* Yulaf 

5. Kaplıca 

6f Mısır 

7* Darı 

8. Pirinç 

9. Kuş Yemi 
10* Mahlut 

II. BAKLAGİLLER 11. Bakla 

12. Bezelye 

13* Nohut 

14. Jasulya 

15» Mercimek 

16. ,~-”T 

17- Fiğ 

18 • Burçak 

III. SINAİ BİTKİLER 19 Tütün 

20- Patates 

21-, Çeker Pancarı 
22. Kenevir Lif 

23. Afycn Sakızı 

24. Pamuk (saf) 

25.' Keten Lifi 

26. Soğan 

27- Sarımsak 
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EK- 2 Devamı ; 

rr. YAĞLI TOHUMLAR î 

V. MEYYALAR 

28- Çiğit 

29- Ay Çiçeği 

30. Susam 

31. Haşhaş 

32. Keten Tohumu 

33. Kendir Tohumu 

34. Yer Yastığı 

35* Armut 

36. Elma 

37- Erik 

38* İncir (yaş) 
39. Kaysı 
40. Kiraz 

41. Şeftali 

42. Yişne 

43 • Üzüm (yaş ) 

44. Antep Yastığı 
48 Da em 

46. Ceviz 

47. Yandık 

YI. TURUNÇGİLLER 42- Limon 
46 Portakal 

- Mandalina 
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EK- 2 Devam'. : 

YTI. DİĞER 51* Zeytin (ham) 
52. Zeytin (işlenmiş) 
53. Yapağı 

54. Kıl 

55. Tiftik 

56. Yumurta 

57- Bal 

58. Yaş Koza 

59- Süt 
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EK— 3 Köy Geçinme Endeksine Giren Maddeler 

Gurup Madde Adı 

I. BESİN MADDELERİ 1. Ekmek 

2. Makarna 

3. Buz 

4. Kesme Şeker 

5. Toz Şeker 

6. Zeytinyağı 

7. Margarin 

8* Çay 

9 • Rakı 

10. Bira 

11. Sigara (Birinci,İkinci) 
12. Tütün 

IIt GİYİM EŞYALARI 13, Erkek Ayakkabısı 

14, Lşstik Ayakkabı 

15, Patiska 

16, Basma 

17, Kaput Bezi 

181 Pamuklu Kumaş (Kamu ve özel) 

III. EV EŞYALARI 19- Odun 

20. Sabun 

21. Traş Sakumu 

22. Gaz Yağı 

23. Yem - T vağı 

24. Sandalye 

25• Bakır Tencere 

26. Havlu 



EK-4 Reel Ücret Artışları Tahmini 
(Tarım Dışı Sektörler İçin) 

Gelir 
Vergisi 
Tahsilatı 

(1953=100.0) 

İstihdam 
(1953=100.0) 

Tahmini 
Ücret Endeksi 
(1953=100.0) 

Reel Ücret 
Endeksi 

(1953=100.0) 

1953 100.^ a/ 100.t W 100.0 100,0 c/ 
1954 123-6 103.6 "r 119.3 109.4 

1955 155-3 
198-Ö 

107.3 144.7 118-6 
1956 111.2 178.1 131.0 

1957 259.8 115.2 225*5 147.4 

1958 277.4 119.3 232.5 131.4 
1959 411.6 123.6 333.0 153.5 
1960 488-9 128-f 382.0 163-9 
1961 507.5 132.6 382.7 162. 2 

1962 466.8 137-4 • 339.7 138-7 
1963 542.2 142.3 381.0 146.5 

Varsayım : It = IE . Iw 
1^ = Geliı1 Vergisi Tahsilâti Endeksi (yalndfc beyân¬ 

name Vermeyenler) 

I = İstihdam Endeksi T 
V 

I = Ücret Endeksi I = —   
w w 

IE 

Kaynak : 
a/ Devlet Gelirleri Bülteni; Sayı 14 
$/ MRP, TURKEVj Sahife 36, Tablo 7 den 
«/ Tahminî ücret endeksi , Ankara Geçirme Endeksiyle 

deflate edilmiştir. 
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